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Sammandrag 

 

Utvecklingen och användningen av Enterprise Resource Planning (ERP) system har blivit allt 

vanligare och trots att dessa system har möjlighet att bidra med effektivitet, kan 

implementeringen av ett ERP-system innebära en omfattande organisatorisk förändring. Vid 

införande av ny teknologi har befintliga rutiner och institutioner inverkan på huruvida 

organisatorisk stabilitet kan upprätthållas. Stabilitet kan upprätthållas då nya regler går i linje 

med rådande rutiner eller vid närvaro av en lös koppling mellan dessa. Uppsatsens syfte är att 

genom en fallstudie undersöka om, och i sådant fall hur, stabilitet och förändring kan samverka 

vid implementering av ett ERP-system. Studien visar att detta är möjligt, dels tack vare att de 

anställda får vara delaktiga, att de inser förändringens huvudsakliga syfte samt att de nya 

reglerna går i linje med rådande rutiner och institutioner. Vidare har lösa kopplingar bidragit 

med stabilitet vid implementeringen, men på vissa punkter även lett till en uppbromsande 

effekt gällande några av de nya reglerna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en alltmer globaliserad värld (Zander och Zander, 2010) bidrar externa påtryckningar såsom 

nya konkurrensförhållanden till en ökad press på organisationer att vidta åtgärder i syfte att 

bibehålla sin konkurrenskraft (Burns och Vaivio, 2001). Att expandera till nya marknader och 

kundsegment medför inte bara en förändring av företagets struktur och styrmedel, utan har 

också inverkan på arbetssätt och kompetenser. En standardisering av processer över de 

internationella gränserna har tack vare ny teknologi möjliggjorts genom implementering av 

Enterprise Resource Planning (ERP) system (Lindvall och Iveroth, 2011). Syftet med dessa är 

att integrera flera olika IT-system i organisationen till ett och samma system på lokal, regional, 

nationell eller internationell nivå (Dillard och Yuthas, 2006). Ett annat syfte med ERP-system 

är att öka effektiviteten och konkurrenskraften (Davenport, 1998).  

 

Vidare har utvecklingen och användningen av ERP-system blivit allt vanligare (Dillard och 

Yuthas, 2006) och en implementering av ett sådant system innebär en omfattande investering 

för företag i form av monetärt-, såväl som humant kapital (Granlund och Malmi, 2002). 

Forskning påvisar dock att införandet av ett ERP-system kan vara en invecklad process, vilken 

tenderar att bidra till planerade såväl som oplanerade konsekvenser (Myreteg, 2007). Tidigare 

har forskningen haft utgångspunkten att IT består av en externt driven kraft som i sig självt, 

eller med hjälp av ledningen, har kapacitet att förändra en organisation (Myreteg, 2007, 

Davenport, 1998). Idag har denna syn dock ändrats till att i större utsträckning se IT som något 

som i sig inte förändrar organisationen, utan snarare är en del av den komplexa interaktionen 

med organisationen (Myreteg, 2007).  

1.2 Problemdiskussion 

Trots att implementering av ett ERP-system kan leda till en ökad effektivitet för företaget 

(Newell et al., 2003) misslyckas så mycket som 70 procent av de företag som implementerar 

ny IT (Iveroth, 2010). Implementering av ett ERP-system är förknippat med utmaningar då 

denna process ofta innebär en stor organisatorisk förändring (Scapens och Jazayeri, 2010).  

 

Då en organisatorisk förändring äger rum kommer införandet av nya regler inte automatiskt 

påverka de anställdas handlingar (Burns och Scapens, 2000). Däremot kommer de nya reglerna 
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tolkas med utgångspunkt i de organisationens rådande rutiner, vilka kan ha en inneboende 

stabilitet. Stabila rutiner kan emellertid förhindra att förändringen kan äga rum, då rutinerna 

härstammar från vanemässiga handlingar som förankrats i organisationen över tid (Burns och 

Scapens, 2000). Stabiliserande rutiner har dock fördelen att de eliminerar behovet av att 

ständigt utvärdera och återuppfinna sätt att göra saker på och de kan också bidra med 

samordning. Nya eller ändrade rutiner kan dessutom medföra kostnader (Becker, 2004). För att 

belysa hur regler och rutiner kan samverka har Burns och Scapens (2000) utvecklat ett 

institutionellt ramverk där de trots denna problematik påvisar att förändring och stabilitet kan 

samexistera. Vid införande av regler i form av ny teknologi är det då av vikt att de nya reglerna 

går i linje med de rådande rutinerna. Lukka (2007) belyser att stabilitet kan upprätthållas tack 

vare att rutinerna inom organisationen är löst kopplade till de nya regler som införs. Han har 

dessutom utvecklat ramverket, då han påvisar att rutiner kan upprätthålla stabilitet vid ett 

bristfälligt regelsystem. 

Den lösa kopplingen mellan regler och rutiner har enligt Lukka (2007) en stark inverkan på 

stabiliteten inom en organisation och han anser att en djupare förståelse för samspelet dessa 

variabler emellan är nödvändig för att genomföra framgångsrika 

ekonomistyrningsförändringar, såsom implementering av ett ERP-system. Av den litteratur 

inom ekonomistyrning som vi har studerat har vi inte sett något försök att utifrån Burns och 

Scapens (2000) institutionaliseringsramverk, med hänsyn tagen till Lukkas utveckling av 

ramverket, undersöka stabilitet och förändring i samband med en ERP-implementering. Med 

anledning av ovan nämnda diskussion anser vi att det är viktigt att belysa hur stabilitet kan 

bibehållas vid en ERP-implementering. Dels på grund av att implementering av ERP-system 

blivit alltmer populärt, dels med anledning av att det kan vara önskvärt att upprätthålla 

stabilitet vid en organisatorisk förändring. Uppsatsen innehåller en kvalitativ empirisk 

undersökning där en fallstudie utförts på ett företag som för en tid sedan implementerade ett 

nytt ERP-system. Resultatet visade att stabilitet och förändring kan samverka vid 

implementering av ett ERP-system, delvis på grund att regler går i linje med rådande rutiner, 

att de anställda inser nyttan med systemet samt närvaro av en lös koppling mellan regler och 

rutiner. 
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1.3 Syfte och bidrag 

I denna uppsats ämnar vi att undersöka om, och i sådant fall hur, stabilitet och förändring kan 

samverka vid implementering av ett ERP-system. Vi avser att bidra till teorin då vi har sett att 

sambandet mellan stabilitet och förändring vid implementering av ett ERP-system är ett 

område med begränsad forskning, i synnerhet den lösa kopplingens inverkan på stabiliteten. 

Genom detta vill vi kunna skapa en utgångspunkt för forskare inom ämnesområdet. Vidare 

avser vi bidra till företag som ska påbörja eller redan har påbörjat en ERP-implementering. 

Detta genom att belysa aspekter som kan öka chanserna att bibehålla stabilitet i 

implementeringsprocessen. 

1.4 Forskningsfråga 

Med utgångspunkt i problemdiskussion och syfte avser vi i denna uppsats besvara 

forskningsfrågan: Är det möjligt för stabilitet och förändring att samverka vid en 

implementering av ett ERP-system och om så, hur kan detta ske? 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningen i denna uppsats är att undersöka hur stabilitet och förändring kan samverka vid 

implementering av ett ERP-system analyserat utifrån Burns och Scapens (2000) ramverk. Inom 

ramverket görs en avgränsning till att undersöka regler, rutiner, institutioner, stabilitet samt 

förändring. Uppsatsen kommer inte gå in på analys av ramverkets fyra steg
1
 i 

institutionaliseringsprocessen. 

1.6 Definitioner 

ERP-system: ERP i “ERP-system” står för ”Enterprise Resources Planning” och benämns i 

Sverige ofta som affärssystem. Definitionen är ett integrerat IT-system som behandlar de 

informationsflöden som verkar inom en organisation och systemen finns ofta som olika 

branschspecifika lösningar (Magnusson och Olsson, 2008). I denna uppsats åsyftas det nya 

systemet som implementerats på fallföretaget. 

 

                                                           
1
 De fyra stegen inkluderar: kodning, antagande, reproduktion, institutionalisering 
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Regler: Det formellt erkända sättet på vilket “saker ska göras” (Burns och Scapens, 2000). I 

denna uppsats de nya formella riktlinjer som införts i samband med ERP-implementeringen, 

exempelvis information i manualer. 

 

Rutiner: Beteendemässiga regelbundenheter och återupprepade informella interaktionsmönster 

i form av handling vilka vanemässigt antagits av grupper av individer (Burns och Scapens, 

2000). 

 

Förändring: Syftar i denna uppsats till ersättandet av det gamla systemet med nya riktlinjer i 

form av formella regler som införts i samband med ERP-implementeringen på fallföretaget. 

 

Stabilitet: Situationen då rådande rutiner efterlevs utan att förändras i nämnvärd utsträckning 

(Becker, 2004).  

 

Institution: De delade, för-givet-tagna, antagandena vilka identifierar kategorier av mänskliga 

aktörer samt dess lämpliga handlingar och relationer. Ett sätt att styra beteenden, vars slutliga 

effekt utgörs av organisationens medlemmars sätt att agera (Burns och Scapens, 2000). 

 

Lös koppling: Situationen då organisatoriska regler och rutiner inte innehar en stark inbördes 

koppling (Lukka, 2007). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem olika avsnitt. Inledningsvis presenteras den teoretiska grunden med 

utgångspunkt i Burns och Scapens (2000) ramverk (2). Sedan följer en omfattande metoddel 

som tydliggör tillvägagångssätt samt hur detta har operationaliserats för att skapa validitet och 

reliabilitet (3). Nästkommande avsnitt presenterar fallföretaget och de empiriska resultaten (4). 

Följande avsnitt presenterar en analys baserad på uppsatsens teori och empiri (5). Uppsatsen 

avslutas sedan med en sammanfattande slutdiskussion och slutsats (6). 
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2. Teori  

Detta avsnitt inleds med en överblick över regler och rutiner samt kopplingen mellan dessa. 

Därefter presenteras Burns och Scapens (2000) institutionella ramverk, vilket följs av 

klargörande stycken om institutioner, stabilitet och förändring. Avslutningsvis presenteras ett 

avsnitt om ERP-system, vilket behandlar dess definition, syfte samt influenser som påverkar en 

implementering av ett sådant system. Teorin har valts ut parallellt med insamlingen av 

empiriskt material för att slutligen kunna besvara forskningsfrågan; är det möjligt för stabilitet 

och förändring att samverka vid en implementering av ett ERP-system och om så, hur kan 

detta ske? 

2.1 Regler och rutiner 

Regler definieras av Burns och Scapens (2000) som den ekonomistyrning som finns 

nedskriven i manualer medan rutiner beskrivs som det ekonomistyrningssystem som används i 

praktiken. Rutiner är med andra ord de mönster av tanke och beteende som vanemässigt 

antagits av grupper av individer. Regler definieras som det formellt erkända sättet på vilket 

“saker ska göras”. Dessa regler är nödvändiga för att koordinera och ge samstämmighet till 

handlingar hos grupper av individer. Då detta utförande upprepats över tid kan organisatoriska 

rutiner skapas. (Burns och Scapens, 2000) 

2.1.1 Rutiner som en komplex och svårmätbar variabel 

Becker framhåller att organisatoriska rutiner är svårdefinierbara av anledningen att olika 

forskare operationaliserar rutinerna på olika sätt. Detta får konsekvensen att det kan vara svårt 

att jämföra olika empiriska studier (Becker, 2004). Myreteg (2007) framhåller att det kan vara 

problematiskt att särskilja regler och rutiner då begreppen tenderar att flyta ihop eller blandas 

samman.  

 

Exempelvis benämns rutiner som beteendemässiga regelbundenheter och återupprepade 

interaktionsmönster av forskare såsom Winter, Gersick, Hackman och Dosi. Ett annat synsätt 

är att benämna rutiner som regler; standardiserade sätt att göra saker på. I detta fall har 

artikelförfattarna Feldman et al. delat upp uttrycket i två nivåer: dels den ostensiva (utpekande) 

nivån, vilken syftar till den abstrakta, berättande beskrivningen. Den andra nivån är den 

prestationsmässiga, som består av faktiska handlingar av specifika människor på specifika 
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platser vid specifika tillfällen. Hodgson et al. belyser dock ett annat synsätt, vilket ser på 

rutiner som dispositioner för att uttrycka ett visst beteende eller en viss tanke. (Becker, 2005) 

Becker (2004) beskriver att rutiner kan delas in i fyra beståndsdelar bestående av handling, 

aktivitet, beteende och interaktion.  

 

Trots många alternativa definitioner av rutiner utgår denna uppsats från Burns och Scapens 

(2000) definition: beteendemässiga regelbundenheter och återupprepade informella 

interaktionsmönster vilka vanemässigt antagits av grupper av individer. Förklaringen till detta 

är att uppsatsens empiri analyseras utifrån deras ramverk. Burns och Scapens (2000) framhåller 

dock att rutiner inte är framställda som empiriskt mätbara variabler, varpå det är komplext att 

mäta dessa objektivt. Till skillnad från mer abstrakta fenomen är dock handlingen, vilket 

Becker uttrycker som en beståndsdel, något som är empiriskt observerbart (Burns och Scapens, 

2000). Denna uppsats utgår således från Burns och Scapens (2000) definition med handling
2
 i 

fokus. 

2.1.2 Koppling mellan regler och rutiner 

Regler och rutiner inom en organisation är nära sammanlänkade med varandra och på samma 

sätt som att rådande rutiner kan påverkas av nya regler, har rutiner möjlighet att influera regler 

inom en organisation. Regler som finns inom en organisation kan vara nära kopplade till 

rutinerna, vilket innebär att rutinerna efterlevs i linje med de formella organisatoriska reglerna. 

(Burns och Scapens, 2000)  

 

Litteraturen om organisatoriskt beslutsfattande lyfter dock även fram motsatsen, detta i form av 

förekomsten av en lös koppling mellan regler och rutiner (se Glassman, 1973; Weick, 1976; 

Orton och Weick, 1990; Lukka, 2007). En lös koppling återfinns i de fall då det finns en 

diskrepans mellan två variabler som ska samverka inom en organisation. En lös koppling 

mellan regler och rutiner är med andra ord närvarande då graden likhet mellan dessa är låg och 

dessa är oberoende av varandra (Weick, 1976). Egenskaperna för en organisation med lös 

koppling mellan regler och rutiner är således exempelvis en begränsad mängd samordning, 

regelverk och standardisering (Weick, 1976; Lukka, 2007). 

 

                                                           
2
 Valet av variabel beskrivs utförligare i uppsatsens metoddel 
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Sammanfattningsvis kan det finnas en nära koppling respektive lös koppling mellan regler och 

rutiner. Den förstnämnda situationen uppstår då regler och rutiner ligger i linje med varandra. 

En lös koppling mellan regler och rutiner uppstår i en motsatt situation, detta då regler inte 

efterlevs. 

2.1 Burns och Scapens institutionella ramverk 

Utgångspunkten i Burns och Scapens (2000) institutionella ramverk är att regler och rutiner 

både kan forma och formas utefter de institutioner som styr den organisatoriska aktiviteten. 

Ramverket grundar sig i OIE, Old Institutional Economics. OIE påvisar hur människor 

förhåller sig och beter sig inom organisationer och teorin grundar sig i antagandet att 

människor kan institutionaliseras utefter de förutsättningar som råder inom organisationen. 

Från ramverket kan utläsas att individens beteenden inte alltid följer samma linje som de nya 

regler som implementeras. Ramverket beskriver förhållandet mellan regler och rutiner, vilka i 

sin tur påverkar de beteenden och handlingar som förekommer inom organisationer. Ändring 

av regler bidrar till en undermedveten process som sker över tid. Burns och Scapens (2000) 

ramverk belyser även två andra viktiga variabler, institutioner och deltagare. Då det finns en 

inneboende stabilitet inom verksamhetens beteende kan det förhindra att en förändring kan äga 

rum. Kärnan i Burns och Scapens (2000) ramverk visar på att förändring och stabilitet inte 

behöver utesluta varandra, eftersom regelsystemens förändringar ger utrymme för att rådande 

rutiner ska kunna bevaras. Enligt institutionaliseringsteorin påverkas organisationen av hur 

regler och rutiner är utformade samt av hur organisationens medlemmar har institutionaliserats 

och agerar efter dessa. (Burns och Scapens, 2000) 

2.2.1 Institutioner 

Institutioner fungerar som ett sätt att styra beteenden, vars slutliga effekt utgörs av 

organisationens medlemmars sätt att agera. För att förtydliga relationen mellan institution och 

handling drar Burns och Scapens (2000) en parallell till relationen mellan språket 

(institutionen) och talet (handlingen). För att kunna kommunicera på ett effektivt sätt krävs en 

underliggande förståelse för språket och dess struktur. Detsamma är gällande för de handlingar 

som sker, där dessa influeras av de för-givet-tagna institutioner som finns inom organisationen. 

Institutionen blir frånkopplad sitt historiska ursprung och medlemmarna i gruppen tar således 

för givet att detta är det sätt på “så det ska vara”. Vidare är en organisatorisk handling beroende 

av tid och rum, till skillnad från institutionen, vilken ständigt är underliggande och påverkar 
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handlingarna. Trots att institutionen är oberoende av tid och rum kan den, likt språket, ändras 

över tid genom de handlingar som utövas av en social grupp eller samhälle. På samma sätt är 

institutionerna ett resultat av de handlingar som utövas av organisationens medlemmar, 

samtidigt som de strukturerar dem. (Burns och Scapens, 2000) 

2.2.1.1 Institutionalisering av regler och rutiner 

Utgångspunkten i institutionaliseringsramverket är att ekonomistyrningsverktyg både formar 

och kan formas av institutioner. Institutioner existerar alltid innan en förändring och dessa har 

ett stort inflytande på den förändring som sedan sker. Då en ny regel införs kommer denna att 

tolkas och implementeras med utgångspunkt i en kontext som härstammar från rådande regler 

och rutiner. Samtidigt kommer de nya rutinerna med tiden att bli institutionaliserade inom 

organisationen då de antagits och upprepats. Den förändringsprocess som leder till en 

institutionalisering av regler och rutiner bidrar till att dessa blir frikopplade från sin sociala 

kontext. Då en ny regel införs i en institutionaliserad organisation kan rådande uppfattningar 

om hur saker ska göras leda till ett motstånd mot förändringen, speciellt om förändringen 

utmanar befintliga värderingar. Institutionaliserade rutiner leder till att institutioner blir 

vanemässiga handlingar och därmed ett naturligt sätt att arbeta, vilket bidrar till en stabilitet 

inom företaget. (Burns och Scapens, 2000) 

2.2.2 Stabilitet och förändring 

Då Burns och Scapens (2000) beskriver organisatorisk förändring utgår de från att de rådande 

rutinerna innehar inbyggd stabilitet och hänvisar till Nelson och Winter (1982), vilka menar på 

att organisatoriska rutiner kan föra vidare organisationsspecifik kunskap över tid. Detta 

argument stöds av Becker (2004), som menar på att rutiner som återkommer utan större 

förändring bidrar med stabilitet. Rutiner kan med andra ord fungera som stabilisatorer och 

underlätta dagligt beslutsfattande, men även bidra till motstånd till förändring (Burns och 

Scapens, 2000) och tröghet (Becker, 2004). Stabilitet kan även skapas då en grupp innehar 

gemensamma värderingar och ett gemensamt sätt att agera (Schein, 1990). Trots detta finns det 

en pågående process som gör att dessa rutiner kan förändras och frångå status quo. Förändring 

och stabilitet behöver således inte exkludera varandra, tack vare att de är en del av samma 

process (Burns och Scapens, 2000). Burns och Scapens (2000) menar att stabilitet lättast kan 

bibelhållas då nya regler går i linje med rådande rutiner. 
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Lukka (2007) understryker även vikten av att se till förekomsten av en lös koppling mellan 

regler och rutiner vid relationen mellan stabilitet och förändring. En lös koppling mellan regler 

och rutiner kan möjliggöra bibehållande av stabilitet då rådande rutiner tillåts hållas intakta 

trots att reglerna ändras, något som endast framgår implicit i Burns och Scapens (2000) 

ramverk. Genom sin fallstudie utvecklar han ramverket då han påvisar att flexibla rutiner kan 

bidra med stabilitet vid upprätthållande av ett bristfälligt regelsystem. I fallstudien hade de 

anställda kompenserat för ett invecklat och ineffektivt regelsystem genom att utveckla flexibla 

rutiner som man istället hade som utgångspunkt i arbetet. Dessa rutiner kunde i princip ersätta 

reglerna och bidra med ett stabilt tillstånd för organisationen. En lös koppling kan på kort sikt 

komplettera ett bristfälligt regelsystem, men kan även tänkas bromsa införandet av nya regler 

då man fortsätter använda sig av gamla rutiner (Lukka, 2007).   

2.2.2.1 Ramverkets dikotomier 

Det institutionella ramverket innefattar tre stycken dikotomier
3
, vilka ger en möjlighet att 

klassificera olika förändringsprocesser. Den första dikotomin behandlar formell kontra 

informell organisatorisk förändring, det vill säga en direkt medveten förändring kontra en 

undermedveten och underförstådd förändring. Den andra dikotomin behandlar revolutionär 

kontra evolutionär förändring, vilken behandlar förändringens påverkan på organisationens 

institutioner. Den tredje dikotomin behandlar regressiv kontra progressiv förändring, vilket 

behandlar sättet på vilket institutionalisering äger rum. (Burns och Scapens, 2000) I denna 

uppsats är endast de två första aktuella, varpå dessa presenteras närmare nedan.  

 

Den formella förändringen sker genom en medveten process, vanligtvis genom introduktion av 

nya regler och styrmedel, alternativt genom handlingar från en inflytelserik grupp eller individ. 

Informell förändring å andra sidan, sker på ett mer implicit plan, exempelvis då rådande rutiner 

anpassas efter förändrade operationella förutsättningar. Burns och Scapens (2000) menar på att 

formella förändringar såsom implementering av ny teknologi har direkt påverkan på de 

formella reglerna, men endast en indirekt påverkan på de rådande rutinerna. För att en 

lyckosam implementering ska vara möjlig är det av vikt att den informella aspekten ligger i 

linje med den formella förändringen. (Burns och Scapens, 2000) 

 

 

                                                           
3
 Dikotomi: variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier 

(Nationalencyklopedin, 2012a) 
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Revolutionära förändringar innebär grundläggande avbrott i rådande rutiner och institutioner 

inom organisationen medan evolutionära förändringar endast innebär mindre störningar för 

dessa. Det är med andra ord förändringens inverkan på organisationens institutioner som ligger 

i fokus. Typen av förändring behöver således inte vara knuten till det specifika innehållet i 

förändringen; ett nytt formellt styrmedel som ligger i linje med rådande regler och rutiner kan 

således vara evolutionär och ha en mindre inverkan på rutiner och institutioner. I kontrast till 

detta kan en tillsynes mindre förändring få stora konsekvenser på organisationen och således 

benämnas som revolutionär. (Burns och Scapens, 2000) 

2.2.3 Sammanfattning ramverket 

Sammanfattningsvis är regler, rutiner och institutioner tre centrala komponenter vid en 

organisatorisk förändring. Förändring och stabilitet behöver inte utesluta varandra, eftersom 

regelsystemens förändringar ger utrymme för att rådande rutiner ska kunna bevaras. Stabilitet 

bibehålls lättast då nya regler går i linje med rådande rutiner. Förekomsten av en lös koppling 

mellan regler och rutiner kan möjliggöra bibehållande av stabilitet då rådande rutiner tillåts 

hållas intakta trots att reglerna ändras. En lös koppling mellan regler och rutiner kan på kort 

sikt komplettera ett bristfälligt regelsystem, men kan även tänkas bromsa införandet av nya 

regler då man fortsätter använda sig av gamla rutiner. 

2.3 ERP-system 

ERP-system definieras som ett “integrerat IT-system som behandlar de informationsflöden 

som verkar inom en organisation och systemen finns som olika branschspecifika lösningar” 

(Magnusson och Olsson, 2008). Vidare kan systemet vara ett företagsomfattande paket som 

integrerar flera olika moduler i en gemensam databas (Lee och Lee, 2000), man kan med andra 

ord byta ut separata IT-system och sammankoppla dessa i ett helt system med en mjukvara som 

kan anpassas till kunden (Esteves och Pastor, 2001). Det som särskiljer ett ERP-system från 

andra IT-lösningar är att det integrerar olika delar av organisationen till ett gemensamt system. 

Trots att det finns vissa egenskaper som utmärker ett ERP-system finns det igen generellt 

vedertagen definition och det är svårt att skilja mellan ett ERP-system och ett delsystem 

(Myreteg, 2007).  

 

En vanlig utgångspunkt då man talar om ERP-systemets fördelar är att implementering av ett 

sådant system innebär införande av en extern artefakt som har förmågan att omforma 
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organisationen. Denna syn har dock i allt större utsträckning gått mot att acceptera ERP-

systemet som en integrerad del i organisationen som medför en komplex bild av samspelet 

mellan organisation och teknologi. Beroende på de handlingar som utförs kan förändringen 

komma att få mer eller mindre stor betydelse för dess användande. Ett ERP-system är således 

inte bara ett teknologiskt verktyg, utan snarare en integrerad del i organisationen. Av denna 

anledning har användarnas uppfattning och förståelse för systemet en viktig betydelse för hur 

systemet faktiskt används i praktiken. (Myreteg, 2007) 

2.3.1 Standardisering och effektivitet 

Implementering av ett ERP-system kan leda till en standardisering av processer, vilket i sin tur 

kan bidra till ökad effektivitet (Iveroth och Lindvall, 2011). Ett exempel på standardisering är 

ett gemensamt rapporteringssystem mellan samtliga bolag i en koncern (Benders et al, 2006). 

Standardisering är ett byråkratiskt sätt att integrera handlingar och aktiviteter i en organisation. 

Att standardisera regler innebär en strävan mot att harmonisera eller stabilisera och göra saker 

strömlinjeformade för att de sedan ska kunna praktiseras antingen i tid, rum eller båda (Lukka, 

2007). Organisationens processer måste ofta i stor utsträckning anpassas efter ERP-systemets 

utformning. Om ERP-systemet är standardiserat möjliggörs en mer likartad användning jämfört 

med ett system som tillåter modifikation från användarna (Myreteg, 2007). 

2.3.2 Influenser som påverkar en implementering 

För att en förändring framgångsrikt ska kunna genomföras krävs förståelse, inte bara för det 

formella styrmedlet, utan även för den rådande underliggande kontexten såsom institutioner 

och rutiner (Burns och Scapens, 2000; Lukka, 2007). Att organisationens medlemmar får 

möjlighet att delta i utformandet av systemet har en positiv inverkan på attityden, 

implementeringen och slutligen användandet av systemet. Deltagande i utformningsprocessen 

medför att medlemmarna får möjlighet att tillgodose sina egna behov och kvarhålla rutiner 

(Hartwick och Barki, 1994; Myreteg, 2007). På samma sätt kan de anställda uppvisa motstånd 

gentemot förändringen om de upplever att de tvingas frångå vad de anser vara organisationens 

huvudsakliga sysslor (Chenhall et al., 2010). 

 

Subgrupper samt andra starka grupper inom organisationen har även ett starkt inflytande på hur 

en organisationsförändring eller implementering mottas, varpå det i en sådan situation är av 

vikt att fokusera på värderingar och preferenser hos dessa. Gruppinteraktion har en positiv 
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inverkan på igenkännande av informationselement av olika slag och det är dessutom 

fördelaktigt för att delade värderingar ska framträda (Bhimani, 2003). Vid förändring av rutiner 

är det viktigt att deltagarna inser nyttan med förändringen, samtidigt kan problematik uppstå då 

medarbetarna inte kan relatera till styrmedlets syfte (Busco et al., 2007). 

2.3.3 Sammanfattning ERP-system 

Sammanfattningsvis är ERP-system ett IT-system vilket har förmågan att standardisera 

processer. Systemet är inte bara ett teknologiskt verktyg, utan även en integrerad del av 

organisationen. Då ett ERP-system implementeras krävs förståelse, inte bara för det formella 

styrmedlet, utan även för den rådande underliggande kontexten, såsom institutioner och rutiner. 

Influenser som kan påverka en ERP-implementering är deltagande vid 

implementeringsprocessen, inflytelserika subgrupper, gruppinteraktion, möjlighet att relatera 

till ERP-systemets syfte och att de anställdas behov tillgodoses. 

3. Metod 

Följande avsnitt presenterar tillvägagångssätt samt motivering för valda definitioner. Därefter 

presenteras hur valt tillvägagångsätt har operationaliserats för att skapa validitet och 

reliabilitet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Enligt Robey et al. (2002) kan en forskare antingen välja teori innan undersökningens start 

eller göra valet under analysen. Vi har valt att inte ha en helt färdig referensram innan 

analysarbetet då vi velat ha ett öppet sinne samt ge möjlighet att “låta empirin tala” och därför 

utfört vår studie med en abduktiv ansats. Vi är dock medvetna om att forskare med en svagt 

uppbyggd referensram riskerar att samla in empiri som inte möjliggör en djupare analys 

(Myreteg, 2007) och har därför utfört en bred kunskapsinhämtning som grund att utgå ifrån. 

Denna inkluderar främst, men inte uteslutande, ekonomistyrningsrelaterade artiklar samt 

litteratur rörande ERP-system och implementering av dessa. Utifrån detta har den empiriska 

studien påbörjats, där referensramen stått som grund men sedan omarbetats och preciserats 

efter tid. Vår referensram har till stor del influerats av Burns och Scapens (2000) ramverk men 

vi har under uppsatsarbetets gång låtit influenser från växelvis teori och empiri styra arbetet. 
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3.1.1 Val av metod 

För att undersöka om, och i sådant fall hur, stabilitet och förändring kan samverka vid 

implementering av ett ERP-system, har valet att utföra en kvalitativ fallstudie gjorts. 

Fallstudier ger oss möjligheten att undersöka en samtida företeelse i praktiken med stöd av 

flera informationskällor (Saunders et al., 2009). Det faktum att uppsatsen avser att undersöka 

ett komplext område med många svårdefinierbara variabler (Dubé och Paré, 2003), samt att 

forskningsfrågan är utformad att vara förklarande (Saunders et al., 2009), motiverar ytterligare 

valet av en fallstudie. 

3.1.2 Val av studieobjekt och respondenter 

Vid valet av studieobjekt ville vi undersöka ett företag som har genomfört en implementering 

av ett ERP-system relativt nyligen, då vi tror att detta möjliggör relevanta minnen av 

implementeringen samt tiden innan. Även om en ERP-implementering aldrig blir helt 

färdigställd, till följd av uppdateringar och utbyggnader etc. (Myreteg, 2007), anser vi att det 

varit av vikt att den initiala delen av implementeringen är färdigställd. Detta för att möjliggöra 

en analys av de processer som skett under implementeringen.  

 

Vi har intervjuat personer på olika positioner som har arbetat i systemet och varit delaktiga i 

implementeringen. Dessa innefattar VD, produktionschefer, projektledare, teknisk koordinator 

och översättare. Den första intervjun utfördes med VD, varpå denne efterhand har utsett 

resterande respondenter för att maximera en bredd i undersökningen. Vi inser dock att 

resultatet av intervjuerna kan bli något snedvridet då ett snöbollsurval har ägt rum (Polit och 

Beck, 2008), något som sker då nyckelpersonerna själva får välja ut intervjusubjekt till 

efterföljande intervjuer. Då både respondenterna och företaget är anonyma skapar vi 

möjligheten att få så ärliga och verklighetsnära svar som möjligt av anledningen att 

incitamenten att förställa svaren minskar (Walsham, 2006). 

3.1.3 Val av teori 

Enligt Borum och Christiansen (2006) är valet av teori sällan rationellt, utan snarare baserat på 

forskarens nyfikenhet, tidigare erfarenheter och personliga tycke. Även den lokala 

omgivningen personen befinner sig i har inverkan på det slutliga valet. Vi kom i kontakt med 

Burns och Scapens (2000) ramverk i samband med kursen Accounting Issues på Uppsala 

universitet under höstterminen 2012, vilket väckte ett starkt intresse för denna teori. Som 
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tidigare nämnts ville vi dock inte ha en helt färdig referensram innan den empiriska studien 

påbörjades. Efter den första ostrukturerade intervjun gjordes det slutgiltiga valet att använda 

oss av Burns och Scapens (2000) ramverk som analysverktyg. Vi ansåg ramverket vara 

lämpligt för ändamålet då det passade väl in i det sammanhang vi påbörjat att undersöka. 

Efterföljande intervjuer var därför till stor del utformande efter ramverket, vilket är framtaget i 

syfte att vara underlag för analys av fallstudier av ekonomistyrningsförändringar och dessutom 

har använts av andra forskare i syfte att förklara fenomen av denna karaktär (se Lukka, 2007; 

Myreteg, 2007; Granlund och Malmi, 2002). Efterhand har uppsatsen kompletterats med annan 

teori för att öka möjligheten att besvara forskningsfrågan. 

3.1.4 Insamling och bearbetning av data 

Fallstudien består av sju stycken icke-standardiserade djupintervjuer, varav sex stycken var 

semistrukturerade och en var ostrukturerad, på kontoret med anställda på olika befattningar. 

Enligt Saunders et al. (2009) är semistrukturerade intervjuer bra då man vill skapa förståelse 

för anledningen till handlingar hos respondenten. Frågorna
4
 var på förhand utformade efter 

Burns och Scapens (2000) ramverk och samma frågor har i stor utsträckning ställts till 

intervjusubjekten. I enighet med hur en semistrukturerad intervju bör utföras har frågor dock 

lagts till alternativt tagits bort allteftersom intervjuerna fortlöpt (Saunders et al., 2009). 

 

Studien påbörjades med utförandet av en ostrukturerad intervju med VD för att få en 

övergripande bild av implementeringen, företaget och den förändring som skett. Vi är 

medvetna om att VD tillhör fallföretagets ledningsgrupp och därmed kan det finnas risk att 

intervjutillfället används för att agera politiskt för att exempelvis föra fram sin personliga bild 

av ERP-implementeringen, vilket även kan förekomma vid efterföljande intervjuer (Myreteg, 

2007).  

 

En framgångsrik intervju kräver noggranna förberedelser (Saunders et al., 2009) och vi har 

inför utförda intervjuer av denna anledning använt oss av boken Research Methods for 

Business Students av Saunders et al. (2009). Intervjuerna har skett enskilt för att i största 

möjliga mån undvika att respondenterna påverkas av varandra. Vidare har svaren från de 

personliga intervjuerna vid behov kunnat kompletteras med frågor via mail eller telefon. Vi har 

dessutom jämfört uttalandena med övrig relevant dokumentation i form av manualer och 

                                                           
4
 För intervjufrågor: se bilaga 
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interna rapporter för att möjliggöra triangulering
5
. Efter slutförande av intervjuerna har vi 

diskuterat intervjumiljö och andra icke-verbala observationer, vilket rekommenderas av 

Saunders et al. (2009). 

 

Genomförda intervjuer har ägt rum under november och december månad och varat mellan 45 

-80 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av inspelningsutrustning för att 

ljudupptagningen sedan ska kunna transkriberas, detta för att möjliggöra användande av citat 

från respondenterna (Walsham, 2006). Det empiriska materialet har slutligen bearbetats för att 

kunna kartlägga situationen innan implementeringen, de förändringar som skett samt 

förändringprocessen. Detta för att sedan utföra en narrativ analys med Burns och Scapens 

(2000) ramverk samt övrig teori som utgångspunkt.  

3.1.5 Processperspektiv 

Vid studier inom ekonomistyrning menar Siti-Nabiha och Scapens (2005) att forskaren bör 

utgå från ett perspektiv som både fångar upp processer samt kontexten inom vilken dessa äger 

rum. Ett variansperspektiv ger en förklaring för ett fenomen i termer av relationen mellan en 

beroende och en oberoende variabel, medan ett processperspektiv istället skapar en förklaring i 

termer av en sekvens av händelser som leder till ett resultat (Langley, 1999). Vi har i detta 

avseende valt att utgå från ett processperspektiv, då implementeringsprocessen av ett ERP-

system består av ett antal händelser, vilka vi undersökt närmare. Då vi redovisat den empiriska 

undersökningens resultat har vi beskrivit processen för implementeringen för att tydliggöra hur 

denna har sett ut. Efter detta har vi utfört en narrativ analys, vilken nära sammanflätar empirin 

med teorin för att påvisa empiriska bevis (Eisenhardt och Graebner, 2007). 

3.2 Val av definitioner 

3.2.1 Rutiner  

Som tidigare nämnts är rutiner ett svårdefinierat begrepp då många författare dels beskriver 

rutiner på ett implicit sätt, men även då de explicita definitionerna av rutiner kan ha olika 

innebörd för olika artikelförfattare. Detta har vi under uppsatsens gång varit medvetna om och 

därför begränsat oss till Burns och Scapens (2000) definition av regler och rutiner, vilken de 

presenterar i sitt ramverk. För att ytterligare möjliggöra en så trovärdig studie som möjligt 

avgränsar vi oss till att undersöka handlingar (Becker, 2004) och lämnar således den kognitiva 

                                                           
5
 Triangulering: att från flera datakällor och intervjusubjekt undersöka samma fråga (Saunders et al., 2009) 
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aspekten av rutiner därhän. I uppsatsen har vi specifikt valt att låta rapporteringssystemet, 

sökfunktionen och beräkningsfunktionen exemplifiera de regler som förändrats och därmed 

påverkat rådande rutiner. Vi vill dock understryka att dessa inte är de enda regler som 

tillkommit i förändringen och därmed påverkat implementeringen. Trots att vi väljer att 

definiera regler och rutiner och analysera utifrån ett ramverk är det fortfarande problematiskt 

och mycket komplext att undersöka dessa, vilket kan utgöra en brist i denna uppsats. 

3.2.2. ERP-system 

Myreteg (2007) beskriver att det ibland är svårt att dra en gräns mellan införandet av ett ERP-

system och ett delsystem, vilket kan jämföras med ERP-implementeringen på det företag där 

uppsatsens fallstudie är utförd. Det är vanligt att företag forsätter att arbeta i gamla system, 

enbart inför vissa delar av ett system eller bara använder en viss modul av ett 

ekonomistyrningssystem (Myreteg, 2007). Vi har valt att analysera implementeringen av ett 

integrerat projekthanteringssystem, vilket kan innebära att benämningen för ERP-system i detta 

fall inte helt behöver överensstämma med definitionen i övrig forskning. Pollock och Williams 

(2009) för en diskussion kring definitionen och beskriver då tre stycken egenskaper för ett 

ERP-system. Först och främst är ett ERP-system en produkt i form av en mjukvara. I andra 

hand kan det ses som ett utvecklingsmål för att kartlägga och sammanlänka processer genom 

hela organisationen. Det är dessutom ett viktigt medel för organisatorisk infrastruktur, vilket 

kan bidra med lösningar för företaget. (Pollock och Williams, 2009) Då dessa parametrar 

stämmer in på det system vi undersökt anser vi det vara legitimt att benämna det som ett ERP-

system, varför den forskning och teori som finns inom ERP-system borde vara applicerbara. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Enligt Yin (1994) är en fallstudie en rik, empirisk beskrivning av olika delar av ett fenomen, 

vilken baseras på en variation av datakällor. För att kunna legitimera denna uppsats som en 

fallstudie enligt denna mening, samt för att möjliggöra triangulering, har vi använt oss av 

ytterligare dokumentation såsom rapporter och interna dokument. Detta har även gjorts i syfte 

att få ett djup och en omfattande kännedom om situationen (Myreteg, 2007).   

 

Rutiner är som tidigare nämnts ett svårobserverat fenomen och trots att det är faktiska 

handlingar vi undersökt finns det av denna anledning fortfarande ett validitetsproblem i 

uppsatsen. Dels på grund av vi förlitar oss på folks minnen och subjektiva åsikter, men även på 
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grund av att det kan finnas en diskrepans mellan vad man tror att man gör och vad man faktiskt 

gör. Rutiner kan med andra ord uppfattas olika av olika personer, varpå vi även i detta 

avseende genomfört triangulering. Vi är dock medvetna om risken att validiteten i en sådan 

situation trots detta skulle kunna vara bristfällig. Detta problem skulle kunnat underlättas 

ytterligare genom utförande av observationer på fallföretaget, men på grund av bristande tid 

och resurser har detta inte varit genomförbart.  

 

Nyckelbegrepp såsom rutiner har definierats i avsikt att ge en god förankring i teorin samt för 

att säkerställa att den empiriska fallstudien går i samstämmighet med syfte och 

forskningsfråga. Då vi utför en retrospektiv fallstudie litar undersökningens resultat till 

intervjusubjektens minnen från historiska händelser. Nor‐Aziah och Scapens (2007) beskriver 

att intervjusubjektens svar då kan vara fragmenterade och påverkade av nutiden, vilket kan 

skapa ett mindre trovärdigt resultat. Under intervjuerna har vi därför försökt fördjupa våra 

frågor, ställa följdfrågor och även bett deltagande respondenter att exemplifiera sina svar. Vi är 

medvetna om risken för intervjuareffekt
6
, varpå vi för att säkerställa uppsatsens validitet även i 

detta avseende tillämpat triangulering.  

 

Reliabiliteten kan ifrågasättas då studien utgår från en dynamisk och komplex verklighet och 

där empirin dels kommer från icke-standardiserade intervjuer (Saunders et al., 2009). Då 

studien inte är avsedd att vara generaliserbar, utan istället syftar till att kunna förklara ett 

fenomen på djupet, anser vi dock att det är acceptabelt. Strukturerade intervjuer skulle kunnat 

bidra till en högre grad reliabilitet, men detta skulle då skett på bekostnad av möjligheten att 

dra djupgående slutsatser angående förändringsprocessen. Under uppsatsarbetet har hänsyn 

tagits till Klein och Myers sju principer för genomförande och utvärdering av kvalitativa 

studier. Vi har särskilt tagit i beaktning att det kan finnas systematiska förvrängningar eller 

förutfattade meningar hos respondenterna, där uppsatsens empiriska resultat kan ha påverkats 

av intervjusubjektets egna uppfattningar och åsikter om systemet. Vi har även antagit en 

öppenhet i vår datainsamling för att undvika oss att låsa oss till en sanning vid intervjuer av 

utvalda personer inom företaget. (Myreteg, 2007; Klein och Myers, 1999) Dessa principer har 

vi särskilt tagit hänsyn till gällande den första intervjun och början på vår empiriska 

                                                           
6
 Intervjuareffekt: den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens 

person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga. 

(Nationalencyklopedin, 2012b) 
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undersökning, vilken kan ha haft störst inverkan på vår egen uppfattning om fallföretagets 

situation och därmed agerat utgångspunkt för hela uppsatsens arbete. 

4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen, vilken sedan utgör 

grunden för analysen (5), slutdiskussionen och slutsatsen (6). Avsnittet inleds med en 

presentation av fallföretaget samt det nya ERP-systemet. Efterföljande delar beskriver 

situationen som föregick implementeringen för att bidra med en känsla för regler, rutiner och 

institutioner innan implementeringen. Därefter presenteras de regelförändringar som skett i 

samband med implementeringen. Slutligen redogörs för företagets förändringsprocess samt 

resultatet av denna, detta för att påvisa hur regler och institutioner har påverkats samt 

klargöra om och hur stabilitet har kunnat bibehållas. 

4.1 Fallföretaget 

Fallföretaget är ett bolag som arbetar främst med översättning och tolkning. De kombinerar 

olika former av utbildning och kommunikation med flerspråkig och mångkulturell expertis för 

att hjälpa sina kunder att lyckas i en global affärsmiljö. Kundbasen består främst av bolag 

verksamma inom IT- och tillverkningsindustrin. År 2008 förvärvades företaget av en större 

nordisk aktör inom samma bransch och ingår sedan dess i en börsnoterad internationell 

koncern vilken har kontor i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Ryssland, Kina samt 

Storbritannien. Företaget hade under räkenskapsåret 2011-2012 en omsättning på cirka 52 mkr 

och antalet anställda på kontoret där fallstudien är utförd uppgår till 32 personer. Studien har 

genomförts på ett av de två sverigekontoren och företaget önskar att vara anonymt i denna 

uppsats 

4.2 ERP-systemet 

Innan förvärvet tillämpades ekonomisystemet Jeeves, vilket även användes för 

projekthantering. I samband med uppköpet implementerades samma ERP-system som redan 

användes på det förvärvande företaget, ett system som i grunden är skapat och utformat efter 

den verksamhet organisationerna bedriver. Det nya systemet som implementerades är främst ett 

projekthanteringssystem som är väl integrerat med övriga bolag i koncernen och bland annat 

används för att notera ordrar, fakturera och avsluta projekt. Systemet har ett antal 
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sökfunktioner, databaser och dessutom möjlighet att producera ett antal rapporter såsom 

lönsamhets-, produktivitets- och nyckeltalsrapporter.   

4.3 Jeeves och perioden innan implementeringen 

Jeeves var främst ett ekonomisystem, men det användes även för projekthantering. Det var 

dock inte skapat för den verksamhet som bedrevs på företaget varpå man löste de problem som 

systemet inte kunde erbjuda effektiva lösningar till på andra sätt, vilket tydligare kommer att 

påvisas nedan. Jeeves hade använts under en lång tid och samtliga intervjusubjekt, oavsett 

befattning, beskriver att man hade en vana att arbeta med det och att man sällan eller aldrig 

ifrågasatte användandet av systemet. Den allmänna uppfattningen var således att man under 

denna period hade goda möjligheter att sköta sitt jobb. 

 

”Det fanns inte särskilt mycket riktlinjer kring hur Jeeves skulle användas, det viktigaste var 

att man gjorde sitt jobb.” – Projektledare 

 

Trots att samtliga intervjusubjekt under denna period ansåg sig kunna utföra sitt arbete 

ordentligt fanns det, till följd av den dåliga branschanpassningen, brister i att använda Jeeves 

för det aktuella ändamålet. En av projektledarna beskriver exempelvis att Jeeves inte hade 

möjlighet att ta fram rapporter och beräkna marginaler. Det fanns relativt få krav på 

redovisning av siffror, men beräkningar av denna typ var fortfarande viktiga för att kunna göra 

interna utvärderingar. Då en beräkningsfunktion saknades använde projektledarna sig istället 

av speciella excelark för att kunna möjliggöra denna typ av kalkyleringar. 

 

Det råder konsensus mellan intervjusubjekten om att man inom branschen, speciellt gällande 

projektledare och översättare, i stor utsträckning arbetar enligt specifika steg gällande för yrket. 

Man har enligt flera intervjusubjekt således ett relativt generiskt sätt att arbeta på inom 

branschen, oavsett företag. Framtagning av ovan nämnda marginaler och andra beräkningar är 

exempel på sådana steg. Excelarken användes således på ett rutinmässigt sätt vid sidan av 

Jeeves för att kunna sköta yrket på ett sätt som liknade denna ”yrkesmässiga standard”. 

 

I Jeeves saknades det en bra kunddatabas med kapacitet att rymma information som var 

nödvändig för att kunna utföra arbetet smidigt. Även denna information fanns att tillgå utanför 
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Jeeves, i detta fall i pärmar hos projektledarna. Då exempelvis en säljare behövde information 

tillfrågades personen med tillgång till pärmen, enligt en av projektledarna. 

 

”Det fanns inga uttalade riktlinjer för hur man skulle hitta informationen, utan standard hade 

helt enkelt blivit att fråga oss som hade tillgång till pärmen med kundinformation.” 

 – Projektledare 

 

På företaget fanns det sammanfattningsvis få regler ovanifrån för hur arbetsuppgifter skulle 

utföras. En förklaring till detta skulle kunna vara att företaget var relativt litet och därför inte 

hade samma krav på redovisning som ett företag som är en del av en börsnoterad koncern. 

Personalen var van att arbeta efter invanda mönster, som till stor del var anpassade efter en typ 

av branschstandard. Jeeves användes på ett vant sätt av samtliga intervjusubjekt utan att 

ifrågasättas i någon nämnvärd utsträckning och de problem som Jeeves inte hade möjlighet att 

bistå med lösningar till, såsom beräkningar, rapporter och sökfunktion, hade man inom 

företaget utvecklat andra rutiner för. Dessa i form av exempelvis externa excelblad och pärmar 

hos specifika projektledare. Arbetet flöt på väl trots brist på uttalade regler och krav på 

redovisning av information, mycket tack vare att man enligt branschstandarden hade en klar 

bild av vad som skulle utföras. 

4.4 Förändringar 

Det nya ERP-systemet implementerades i samband med förvärvet och användes som tidigare 

nämnts redan på moderbolaget. Systemet var dessutom utvecklat efter den typ av processer 

man arbetade med inom branschen och innefattade ett nytt gränssnitt samt en rad nya 

integrerade funktioner. Intervjusubjekten uppfattade överlag att en stor förändring var att 

styrningen och de interna kontrollerna stramades åt i samband med implementeringen.  

 

Till skillnad från Jeeves hade det nya systemet möjlighet att utföra beräkningar av specifika 

nyckel- och marginaltal. I och med att beräkningsfunktioner fanns inbyggda i det nya systemet 

skulle beräkningar numera utföras inom systemet och inte med hjälp av de excelark som 

tidigare använts vid sidan av Jeeves. Denna standardisering medförde att de anställda var 

tvungna att börja arbeta mer strömlinjeformat utefter de nya regler som infördes i samband 

med systemet. Tanken var således att ju mer information som fanns i det nya systemet istället 

för utanför, desto mer transparens och effektivitet skulle systemet bidra till. 
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I och med att styrningen stramades åt infördes nya krav på redovisning av siffror, något som 

inte varit lika viktigt under tiden då man använde Jeeves. Dessa siffror skulle tas fram genom 

specifika processer med hjälp av det nya systemets rapportfunktion, för att sedan presenteras 

för högre ledning på månatlig basis. Ytterligare en funktion som erbjöds i det nya systemet var 

en internationell databas för kunder och leverantörer som var integrerad med systemet i övriga 

länder inom företaget, vilken de anställda förväntades använda och uppdatera. Denna funktion 

bidrog med en större möjlighet att sköta sökningar inom systemet, vilket också skulle bidra till 

en effektivisering av arbetet, detta då varje enskild användare numera hade möjlighet att själv 

söka efter den information man behövde. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de anställda i samband med implementeringen 

förväntades följa mer standardiserade regler än under tiden med Jeeves, varav några exempel 

har angivits ovan. En förklaring till detta var dels att det förvärvande bolaget var börsnoterat 

och därmed hade större krav på transparens, standardiserade processer och redovisning av 

resultat. En annan förklaring var att det nya systemet var större och bättre anpassat utefter 

arbetsprocesser som fanns inom branschen, något som möjliggjorde mer arbete inom systemet 

istället för genom rutiner utanför systemet, exempelvis i form av beräkningar med hjälp av 

excelark. 

4.5 Förändringsprocess 

Det första steget i implementeringsprocessen var planeringsarbetet, vilken skedde både på 

huvudkontoret i grannlandet, men även i samråd med personer som redan arbetade på företaget 

och hade god insyn i verksamheten. Planeringen inför implementeringen var noggrann och 

pågick under en lång period för att minska de friktioner som kan uppstå då en förändring av 

denna magnitud äger rum. Som ytterst ansvarig för implementeringen utsågs en av de lokala 

produktionscheferna, som parallellt med sitt ordinarie arbete skulle fungera som en länk mellan 

dotter- och moderbolaget gällande frågor som rörde implementeringen. Det fanns utrymme för 

vissa lokala anpassningar av systemet, varpå produktionschefen som var ansvarig för 

implementeringen dessutom kunde framföra personalens önskemål för systemmässiga 

anpassningar till moderbolaget. 

 

Därefter inleddes en omfattande utbildning av personalen som bland annat innefattade 

workshops. Då moderbolaget redan använde sig av systemet fanns det god intern kunskap 
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inom företaget och personal från grannlandet i Norden kom över till Sverige för att utbilda de 

anställda på de områden de hade bäst kunskap inom. Det skapades dessutom en så kallad 

“superuser”-grupp i syfte att kunna stötta de anställda i inlärningsprocessen. I denna grupp 

ingår ytterligare nyckelpersoner som är behjälpliga med expertkunskap vid frågor rörande 

systemet. Utbildningen skedde på kontoret och kombinerades med tillgång till utförliga 

manualer. 

 

“De anställda upplever ofta en farhåga att det ska vara ett hinder i sitt arbete att införa ett nytt 

system. I en pressad situation vill man få sitt arbete utfört och inte lägga ner onödig tid på 

administration. Finns det dock bra utbildning och stöd kan denna tröskel minska”  

– Produktionschef och ansvarig för implementeringen 

 

Utbildningen följdes av en praktisk inlärningsfas då de anställda kom att börja arbeta inom det 

nya systemet. I samband med detta implementerades det nya systemet i företaget och man 

fastställde ett datum då inga nya projekt fick läggas upp i Jeeves. Under en övergångsperiod 

användes båda systemen parallellt då man avslutade de projekt som var påbörjade i Jeeves. 

 

Då det nya ERP-systemets egenskaper liknade de processer man redan arbetade efter, menar 

samtliga intervjusubjekt att införandet av det nya systemet var en smärtfri process, trots det 

stora steget att helt byta ut det gamla systemet. Nya processer för rapportering 

implementerades i enighet med regler från moderbolaget. Dessa medförde bland annat att 

främst projektledarna var skyldiga att bistå med månatliga presentationer av resultat enligt 

vissa mallar. Ett standardiserat utförande kring detta fanns beskrivet i manualer för det nya 

systemet och information om hur och varför dessa rapporter ska tas fram har tydligt framgått i 

utbildningarna enligt en av produktionscheferna. Då det inte fanns några tydliga 

rapporteringskrav innan implementeringen fanns det få regler och rutiner rörande processer 

kring detta. 

 

“Med den tidigare ägaren var det ganska fritt och om man frågade efter siffror eller liknande 

kunde man få något mellan tummen och pekfingret. I och med att de nya ägarna är 

börsnoterade kräver de fler rapporter och det finns andra krav på mer exakta siffror. Det 

motiverar personalen till att anpassa sig till de nya omständigheterna.” – Produktionschef 
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Produktionschefen beskriver att det gick lätt att anpassa sig till de nya reglerna gällande 

rapportering och att det inom organisationen fanns en god förståelse för att tydligare krav på 

korrekta siffror medföljer då företaget tillhör en börsnoterad koncern. 

 

Flera av projektledarna uttrycker att det innan implementeringen sällan förekom något 

ifrågasättande av användandet av separata excelark för beräkning av marginaler och nyckeltal, 

utan det var i stor utsträckning en del av det vardagliga arbetet som vuxit fram över tiden. Då 

det nya systemet implementerades infördes således andra regler för hur dessa marginaltal 

skulle tas fram, numera inom systemet och med tillvägagångssätt beskrivet i manualen och på 

utbildningarna.   

 

“De anställda var sedan tidigare tillåtna att arbeta väldigt fritt, det viktiga nu var att de 

kastades in i det nya systemet, lärde sig det mest grundläggande men framförallt började 

arbeta i det nya systemet. Man kan inte lära sig allt direkt och jag hade även överseende med 

att man under en övergångsperiod använde lite av gamla rutiner” 

– Produktionschef och ansvarig för implementeringen 

 

Citatet ovan syftar till de rutiner man använde som komplement för ett bristande regelsystem 

innan implementeringen. Vidare beskriver produktionschefen att trots att man hade tillgång till 

mycket expertkunskap och manualer fortfarande använde sig av excelarken för 

marginalberäkningar under en period även efter det att implementeringen var helt genomförd. 

Allteftersom man fick en vana att arbeta i det nya systemet och insåg fördelarna med att göra 

beräkningarna där istället vande man sig dock och flera av projektledarna beskriver att denna 

rutin idag är helt borta.  

 

Angående den nya sökfunktionen har dess integrerade natur bidragit till att fler av de anställda 

har god tillgång till, och möjlighet att själva söka, information i den företagsomspännande 

databasen. Trots detta berättar en av projektledarna att denna nya regel fortfarande inte har 

blivit en del av sättet att arbeta. 

 

”Jag vet faktiskt inte varför den inte används. Om exempelvis en säljare behöver information 

kring en kund kommer han eller hon fortfarande till mig, trots att det skulle vara lättare att leta 

fram informationen själv i systemet” – Projektledare 
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Sammanfattningsvis har ledningen sett till att vara väl förberedd redan innan 

implementeringen. De anställda har givits mycket stöd för att snabbt ta till sig de nya reglerna 

och dessutom haft möjligheten att i viss mån påverka utformningen av det nya systemet. Innan 

implementeringen var man van att arbeta efter vissa specifika mönster och de nya regler som 

införts har lett till en standardisering av många processer som tidigare inte var reglerade i 

någon större utsträckning. Man har tillåtits bibehålla en del av de gamla rutinerna under en 

övergångsperiod, men genom att återupprepade gånger följa de nya reglerna har många av de 

rådande rutinerna frångåtts och de nya reglerna har till stor del blivit en del av det vardagliga 

arbetet. Samtliga intervjusubjekt anser att implementeringen har skett smärtfritt och att den inte 

har inverkat särskilt negativt på möjligheterna att utföra sitt jobb. Numera ifrågasätts det nya 

systemet i liten utsträckning och de flesta funktionerna används enligt manualen. Det finns 

dock delar av systemet som inte har förankrats i organisationen, exempelvis sökfunktionen, där 

man fortfarande använder sig av fysisk dokumentation istället för att på egen hand leta i 

systemet. 

5. Analys 

I detta avsnitt analyseras uppsatsens empiriska material från utförd kvalitativ fallstudie. 

Analysen utgår från Burns och Scapens (2000) ramverk men kopplas även till annan tidigare 

presenterad teori. Analys kommer att utföras i utgångspunkt i uppsatsens syfte; där vi 

undersöker om, och i sådant fall hur, stabilitet och förändring kan samverka vid 

implementering av ett ERP-system.  

 

Institutioner skapas då de handlingar som utförs är skilda från sin historiska kontext likt 

språkets förhållande till talet (Burns och Scapens, 2000). Innan implementeringen var de 

anställda på fallföretaget vana vid att arbeta enligt processer som är vanliga inom branschen, 

exempelvis beskriver projektledarna ett generiskt tillvägagångssätt (institutionen) för 

projekthantering, vilket innefattar ett antal olika steg. Detsamma gäller för översättarna, som 

också arbetar efter vissa specifika processer gällande för yrket. I båda fallen verkar dessa 

handlingar vara grunden till att rutinerna (talet) ser ut som de gör. I Jeeves utfördes några av 

dessa steg, men man utförde även andra informella handlingar, rutiner, såsom beräkningar via 

excelark vid sidan av. Dessa handlingar fanns närvarande för att kunna utföra arbetet enligt 

“yrkesstandard” och kan i detta avseende ses som analogt med talet. Den underliggande 
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anledningen till utformningen av dessa rutiner är yrkesstandarden, vilken i relation till detta 

kan ses som språket och därmed kan benämnas som institution. 

 

Schein (1990) beskriver att stabilitet kan återfinnas inom en organisation då dennes deltagare 

innehar gemensamma värderingar och sätt att agera. Vidare kan institutionaliserade rutiner 

bidra till stabilitet (Burns och Scapens, 2000). I linje med detta verkar det som att stabilitet var 

närvarande inom organisationen under jeevestiden. Enligt Lukka (2007) har en organisation 

med lös koppling mellan regler och rutiner en begränsad mängd samordning, regelverk och 

standardisering, något som även var gällande på fallföretaget innan implementeringen. Tack 

vare att de anställda var institutionaliserade i sitt arbetssätt och rutinerna var flexibla, verkar 

det som att denna lösa koppling kunde upprätthålla ett bristfälligt regelsystem. 

 

Sett utifrån Burns och Scapens (2000) dikotomier kan implementeringen av det nya systemet 

främst ses som en formell förändring, detta då införandet skett genom en medveten process i 

form av introduktion av ett nytt styrmedel. Systemet har implementerats genom centralt fattade 

beslut hos moderbolaget och därmed ersatt de rådande reglerna i form av systemet Jeeves. 

Införandet av det nya ERP-systemet har lett till en standardisering av processer, exempelvis 

genom ökade krav på specifik rapportering och det faktum att mer av arbetet utförs inom 

systemet jämfört med tidigare. Detta har resulterat i en ökad effektivitet gällande uppföljning 

för företaget som helhet, framförallt i form av tydligare mätbarhet av siffror samt en bättre 

framställning av rapporter. Det fanns generellt en övergripande förståelse för det nya systemet 

(t.ex. allmän insikt om de förbättringar den nya ägarsituationen skulle bidra till) vilket bidrog 

till att implementeringen smidigare kunde förankras i organisationen (Burns och Scapens, 

2000; Lukka, 2007). I och med att de anställda själva fått möjlighet att påverka användandet 

genom befintliga institutioner finns även drag som överensstämmer med en informell 

förändring. För att en lyckosam implementering ska vara möjlig är det av vikt att den 

informella aspekten ligger i linje med den formella förändringen (Burns och Scapens, 2000). 

 

Burns och Scapens (2000) framhåller att nya regler alltid kommer att tolkas med utgångspunkt 

i de befintliga regler och rutiner som finns inom organisationen. Om nya regler ligger i linje 

med rådande rutiner är det lättare för de anställda att förstå syftet med det nya systemet (Busco 

och Quattrone, 2007; Burns och Scapens, 2000; Lukka, 2007) och det är dessutom en mindre 

tröskel att institutionaliseras utefter de nya förutsättningarna (Burns och Scapens, 2000). 

Arbetsprocessen på fallföretaget skiljer sig inte nämnvärt åt mellan Jeeves och det nya 
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systemet då man fortfarande jobbar efter de tidigare nämnda institutionaliserade processerna. 

Skillnaden mellan systemen ligger istället främst i gränssnittet, samt att det i det nya systemet 

finns tydligare och fler regler i form av tidigare nämnda standardisering. De anställda har med 

andra ord, trots ytterligare standardisering, kunnat behålla ett arbetssätt som liknar det som 

användes i det gamla systemet. De behövde därför inte frångå vad de anser vara sin 

huvudsakliga syssla, därmed har stabilitet kunnat upprätthållas (Burns och Scapens, 2000; 

Lukka, 2007). 

 

Hartwick och Barki (1994) och Myreteg (2007) framhåller att deltagande i 

utformningsprocessen av ett ERP-system kan ha positiv inverkan på användandet av systemet. 

På fallföretaget har det funnits möjlighet till delaktighet vilket möjliggjorts genom chansen att 

komma med förslag på lokalt anpassade funktioner, vilka sedan i viss mån kunnat realiseras. 

Implementeringen kan även ha mottagits väl inom organisationen då en pålitlig person i form 

av en av produktionscheferna, planerat och genomfört implementeringen och därmed haft 

möjlighet att tillgodose de anställdas behov. Det kan tänkas att personen som utsågs till 

ansvarig för implementeringen är en del av en stark subgrupp (Bhimani, 2003) vilket därmed 

ytterligare bidragit till en positiv attityd kring systemet. Delaktighet inom 

implementeringsprocessen har även möjliggjorts via den extensiva utbildningen där 

gruppinteraktion haft en central roll, detta i form av workshops. 

 

Ett exempel på en funktion i systemet som inte tagits i bruk, och därmed inte blivit 

institutionaliserad, är det nya systemets sökfunktion. Den empiriska undersökningen visar på 

att de anställda fortfarande frågar varandra och letar i pärmar efter material som hade kunnat 

hämtas självständigt ur systemets sökmotor. Detta kan ses som en rutin som fortfarande har en 

koppling till ett institutionaliserat beteende, då det i enighet med vad projektledaren beskriver 

inte fanns någon förklaring till varför denna rutin kvarstår - något som antyder att handlingen 

är frånkopplad sin historiska kontext.  

6. Slutdiskussion 

Utgångspunkten i organisationen var en situation som präglades av den lösa kopplingen Lukka 

beskriver. De anställda hade institutionaliserade rutiner, som trots ett bristfälligt regelsystem 

upprätthöll stabilitet. De anställda tilläts även under en övergångsperiod använda sig av gamla 

rutiner istället för att direkt praktisera vissa av de nya reglerna. Detta skedde exempelvis i form 
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av fortsatt användande av excelark för att göra olika beräkningar trots att nya funktioner i det 

nya systemet kunde ersätta denna rutin. En lös koppling kan även urskiljas gällande 

användandet av den nya sökfunktionen, vilken inte har förankrats i organisationen. I detta 

avseende bidrar denna till ett uppbromsande av anpassning och institutionalisering av det nya 

systemet. 

 

Trots att det skett en implementering av ett helt nytt ERP-system har förändringen varit 

evolutionär, detta då stabilitet enligt samtliga intervjusubjekt har varit närvarande genom hela 

implementeringen och nya regler inte skakat om rådande rutiner i särskilt stor utsträckning. I 

linje med vad Burns och Scapens (2000) beskriver kan vi se att förändringen av de formella 

reglerna i stor utsträckning liknar de gamla rutinerna, vilka var institutionaliserade sedan 

tidigare och gick i linje med branschens arbetsprocesser. Det har dessutom i viss utsträckning 

funnits möjlighet att justera systemet utefter rådande rutiner. De anställda har av denna 

anledning lätt kunnat anpassa sig till de nya reglerna i form av det nya systemet. Det kan 

uppfattas som att en del av de nya reglerna blivit institutionaliserade på fallföretaget efterhand, 

dels på grund av att medarbetarna fortfarande utför vad de anser vara deras huvudsakliga syssla 

samt att det finns en generell förståelse och delaktighet för implementeringen. 

6.1 Slutsats 

Slutligen kan det konstateras att stabilitet och förändring kan samverka vid implementering av 

ett ERP-system. Detta kan dels bero på att de nya reglerna i samband med implementeringen i 

stor utsträckning ligger i linje med de rådande rutinerna och verksamhetens huvudsakliga syfte. 

Vidare kan stabilitet och förändring samverka då organisationens medlemmar får möjlighet att 

vara delaktiga och då dessa förstår syftet med förändringen. Närvaro av en lös koppling kan 

ytterligare vara en förklaring till att stabilitet bibehållits då man tillåtit rådande rutiner vara 

flexibla vid införande av nya regler. 

6.2 Studiens begränsningar samt förslag till vidare 

forskning 

På grund av studiens tidsbegränsning har vi inte kunnat utföra mer omfattande observationer på 

fallföretaget. Vi anser att för att stärka uppsatsens validitet hade en longitudinell studie med 

fler observationer av processerna kring implementeringen varit att föredra, detta för att på ett 

mer djupgående sätt kunna undersöka förhållandet mellan regler och rutiner. De personer som 



29 

 

deltagit i den empiriska undersökningen arbetar även på ett liknande sätt inom systemet. Ett 

mer objektivt resultat hade eventuellt kunnat uppnås om intervjuer genomförts med ett ännu 

bredare urval av befattningar, något som skulle kunna möjliggöra en ännu mer nyanserad bild 

av situationen. Det var även en tid sedan implementeringen ägde rum, och då undersökningen 

är retrospektiv finns det en risk att intervjusubjekten kan ha svårt att minnas hur man arbetade 

med det gamla systemet. En annan brist som skulle kunna finnas i denna uppsats är att det 

finns risk att andra variabler förutom de vi nämnt i uppsatsen kan haft inverkan på förhållandet 

mellan regler och rutiner vid implementeringen av ERP-systemet. Vi är även medvetna om att 

uppsatsens resultat kan vara beroende av Burns och Scapens (2000) ramverk och de 

definitioner som är hämtade därifrån. Analys utifrån annan teori skulle eventuellt kunna leda 

till ett alternativt resultat.  

 

I samband med att denna studies genomförande har vi sett att Burns och Scapens (2000) 

ramverk har varit effektivt för att analysera relationen mellan regler, rutiner och institutioner, 

något som även andra forskare har gjort (se Lukka, 2007; Myreteg, 2007; Granlund och Malmi, 

2002). Vidare har vi sett att en lös koppling mellan regler och rutiner har haft en inverkan på 

stabiliteten vid en förändring av denna typ. Detta är något som endast implicit belyses i 

ramverket (Lukka, 2007) och dessutom något som varit betydande för studiens resultat. Vi 

anser av denna anledning att man bör titta närmare på den lösa kopplingens inverkan vid 

ekonomistyrningsförändringar.  

  

Vi har genom denna studie sett att variabler såsom möjlighet till deltagande, inflytande från 

subgrupper och förståelse för förändringen har inverkat på institutionerna. Dessa har i sin tur 

bidragit till att stabilitet har kunnat bibehållas vid implementeringen av ERP-systemet. Tack 

vare att det kan vara önskvärt att upprätthålla stabilitet vid en ERP-implementering, samt den 

stora investeringen en sådan implementering kan innebära, anser vi att det bör forskas mer på 

om fler variabler skulle kunna ha inverkan på institutionerna och stabiliteten. Dessutom tror vi 

att det skulle vara gynnsamt att undersöka närmare hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att 

operationalisera dessa.  
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8. Bilaga: Intervjufrågor 

Frågor till samtliga 

Får vi spela in? 

Vad är din roll på företaget? 

Hur har din roll förändras de senaste åren? 

Berätta om det gamla systemet 

Berätta om det nya systemet 

Ostrukturerad intervju med VD 

Berätta om företaget 

Beskriv er verksamhet 

Berätta om uppköpet och ERP-implementeringen 

Beskriv tiden innan implementeringen 

Berätta om tiden efter implementeringen 

Hur har ni upplevt förändringen? 

Vad har din roll varit under implementeringsprocessen? 

Semistrukturerade intervjuer med produktionschefer och anställda 

Berätta om implementeringen 

Beskriv ditt arbete inom implementeringen av det nya systemet 

Beskriv en vanlig dag före implementeringen 

Beskriv en vanlig dag efter implementeringen 

Beskriv en uppgift från det gamla systemet 

Beskriv samma arbetsuppgift i det nya systemet 

Hur har manualer, utbildning samt resurs vid frågor varit utformat? 

Beskriv din anpassning till förändringen 

Vad är skillnaden på de olika systemen? 

Hur anser du att de nya riktlinjerna i samband med implementeringen har efterföljts? 

Hur ser du på effektivitet i det nya systemet jämfört med det gamla? 

Hur har du anpassat dig till de nya riktlinjer som införts? 

Har ni upplevt motstånd till det nya systemet? 

Hur har du varit delaktig i implementeringsprocessen? 

Anser du att implementeringen varit framgångsrik? Varför/varför inte? 


