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Sammandrag 

ERP-implementeringar är ofta förknippade med långa anpassningsperioder som tenderar att 

bli resurskrävande. En bakgrund till den problematiken ligger i att medarbetarnas interaktion 

med systemet inte motsvarar den förväntade interaktionen, vilket påverkar utfallet. Implemen-

teringar som får ett oväntat utfall leder ofta till missnöje bland medarbetarna. I uppsatsen un-

dersöks skillnaden mellan plan och utfall och hur ett oväntat utfall kan påverka medarbetarnas 

motivation. Studien fokuserar på IKEA Sveriges implementering av ERP-systemet Aditro 

Personec som inte fått väntat utfall. Studien genomförs med hjälp av en kombinerad kvantita-

tiv och kvalitativ fallstudie på IKEA Uppsala. 

Undersökningen fann att de huvudsakliga orsakerna bakom utfallet var låg medarbetar-

involvering och bristande användarvänlighet. Dessa faktorer har genererat ett missnöje med 

systemet, men har än så länge inte haft någon större inverkan på medarbetarnas motivation. 

Resultaten pekar dock på att inverkan på motivationen kan komma att öka över tid om inte 

medarbetarna involveras i anpassningsarbetet. Detta benämns i uppsatsen som Exkluderings-

baserad motivationspåverkan (EMP). 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har metoderna för verksamhetsstyrning genomgått stora förändringar. 

Inte bara har nya teorier och filosofier påverkat synen på verksamhetsstyrning utan teknolo-

giska innovationer har även format om fältet till något helt nytt. Idag mäts, registreras 

och/eller kontrolleras det mesta i någon form av IT-system. Arbetsuppgifter som tidigare 

sköttes manuellt går idag på några knapptryck framför en dator. (Huang, 2012; Orlikowski, 

2010) 

I och med IT-systemens utveckling har företag och organisationer möjlighet att effekti-

visera, samtidigt som de utökar kontrollen över sin verksamhet. System används idag för allt 

från personal- och löneadministration till bokföring, lagerhållning och kassa. Många företag 

är mer eller mindre beroende av fungerande IT för att kunna driva sin vardagliga verksamhet. 

(Huang, 2012) 

IT-system är ett uttryck som täcker in många olika typer av mjukvara. En av dessa typer 

är affärssystem, där en av de största subkategorierna kallas Enterprise Resource Planning 

(ERP-system) och är den typ av system som undersöks i denna uppsats. (Magnusson et al., 

2005) 

 

1.2 Problematisering 

ERP-system är i grunden tänkta att effektivisera och spara resurser. Fungerar systemen som 

tänkt upplevs dessa önskade effekter, men många gånger blir resultatet det motsatta. Detta 

kan medföra förödande konsekvenser för en organisation, både i termer av tid och pengar. Ett 

illustrativt exempel med ett icke-fungerande ERP-system är Polisen. 2011 implementerade 

Polisen systemet “Pust Siebel” som var tänkt att korta ner handläggningstiden på mindre ru-

tinbrott genom att effektivisera rapporteringen kring dessa. Effekterna av implementeringen 

blev dock de motsatta, handläggningstiden blev längre och missnöjet bland poliserna stort. 

(Computer Sweden, 2014; Rikspolisstyrelsen, 2014a) Efter närmare tre års problem med sy-

stemet rapporterades att Rikspolischefen fattat beslutet att avveckla systemet (Rikspolisstyrel-

sen, 2014a). Notan för implementeringen beräknas i det här fallet landa på 160 miljoner kro-

nor (Rikspolisstyrelsen, 2014b).  

Polisen är långt ifrån det enda exemplet på en implementering som resulterat i oförut-

sedda kostnader. Flera forskare beskriver svårigheterna som kan uppstå vid en implemente-

ring och dess effekter för medarbetarna (Wagner et al., 2011; Orlikowski, 2010; Iveroth, 
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2010; Myreteg, 2007; Quattrone & Hopper, 2006, 2001). Misslyckad implementering leder 

ofta till stort missnöje och irritation bland medarbetarna (Wagner et al., 2011; Quattrone & 

Hopper, 2001). En vanlig anledning till att implementeringar misslyckas är skillnad mellan 

plan och utfall, där ett system som är rätt på pappret, med stor sannolikhet inte leder till öns-

kat utfall (Wagner et al., 2011). En möjlig förklaring till detta ligger i människors interaktion 

med IT: att ett system är statiskt medan människan använder det dynamiskt. Det är också 

svårt att på förhand ta hänsyn till alla påverkansfaktorer eftersom det är svårt att förutse utfal-

let av implementeringen. Praktiken blir på så sätt rörlig, medan systemen ofta är statiska. 

(Wagner et al., 2011; Quattrone & Hopper, 2001; Orlikowski, 2010)  

Det forskningsfält som finns är relativt begränsat. Av alla artiklar inom organisation 

som publicerats i de fyra största management-tidskrifterna åren 2000-2010 handlade 2,8 % 

om teknologi och dess inverkan på en organisation (Orlikowski, 2010). Fokus i den forskning 

som finns kring systemimplementering ligger främst på implementeringen i sig: hur den bäst 

genomförs, vad som kan gå fel och vilka effekter det har. Ingen forskning har hittats som di-

rekt diskuterar hur en implementering som inte går som väntat kan påverka medarbetarnas 

motivation.  

I den här uppsatsen granskas samspelet mellan det statiska och det dynamiska. Med 

IKEA som fallstudieobjekt undersöks anledningar till att en ERP-implementering inte har gått 

som väntat och hur effekterna av denna implementering har påverkat medarbetarnas motivat-

ion och vilja att fortsätta inom organisationen.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vad i en implementering av ett ERP-system som 

kan ligga till grund för att implementeringen inte går som förväntat. Vidare undersöks vilken 

effekt en sådan implementering kan ha på de anställdas motivation. Resultaten av undersök-

ningen kommer tillföra insikt i vilka faktorer i en implementering som kan leda till oväntat 

utfall och vilken effekt det kan ha på medarbetarna. För att undersöka detta behandlas föl-

jande frågeställningar:  

• Vilka faktorer ledde till att implementeringen av systemet inte gick som förväntat? 

• Hur har systemet mottagits bland de anställda?  

• Hur har implementeringen påverkat de anställdas motivation att fortsätta arbeta inom 

organisationen?  
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1.4 Forskningsobjekt: IKEA  

Under 2012 implementerade IKEA Sverige ett nytt ERP-system i alla varuhus som heter 

Aditro Personec och används för registrering av arbetstid. Innan implementeringen använde 

olika avdelningar olika rutiner gällande arbetstidsregistrering. Vissa använde pärmar, på andra 

lämnade medarbetarna in lappar till sina chefer medan andra gick och pratade direkt med per-

sonalavdelningen. Detta ledde till ett stort antal fel i tidsrapporteringen. Behovet av rutin och 

ett minskat antal fel var stort och lösningen blev Aditro Personec.  

I och med detta var syftet med implementeringen att ge förutsättningar för samlade ruti-

ner för hur medarbetare rapporterar arbetstider inför löneutbetalning. Ett bisyfte var också att i 

och med implementeringen ge medarbetarna mer ansvar. Implementeringen beräknades inte 

leda till att man sparar resurser, eftersom man inte räknar med att skära ner på personal och 

implementeringen i sig är kostsam. Implementeringen har varit komplex, tagit tid och inte 

givit önskat resultat. Aditro Personec används olika på många avdelningar, trots att samma 

användningssätt förespråkas och krävs från högre ort. (Palmqvist, 2014) 

Detta har tvingat fram en anpassningsperiod där personalavdelningen upplever svårig-

heter att skapa gemensamma rutiner och konsekventa arbetssätt med Aditro Personec mellan 

avdelningarna. Utfallet har blivit att chefen på en avdelning rapporterar alla anställdas arbets-

tider samtidigt som medarbetarna på en annan avdelning rapporterar sina tider själva. Därmed 

uppfylls inte det tilltänkta syftet att skapa gemensamma rutiner och ge medarbetarna mer an-

svar. (Palmqvist, 2014) 

 

1.5 Aditro Personec 

Aditro Personec fungerar som följer: en medarbetare stämplar in- och ut när denne kommer 

och går från jobbet. Detta görs på plats på jobbet. Dessa in- och utstämplingar registreras i 

Aditro Personec och jämförs där mot medarbetarens tidigare lagda schema. Schemat hämtar 

Aditro Personec in från ett annat system som används för schemaläggning. Medarbetaren log-

gar sedan in på sin sida på Aditro Personec, som är onlinebaserat, och godkänner sina in- och 

utstämplingar minst en gång i veckan. Detta görs antingen på jobbet eller hemma, på plats på 

varuhuset finns en specifik dator tillgänglig för samtliga medarbetare. Alla avvikelser som in- 

och utstämplingarna visar från det ordinarie schemat måste medarbetaren ange en anledning 

till, även om det rör sig om en minut. Eventuella pass- och avdelningsbyten måste också regi-

streras manuellt. Tiderna som registreras av medarbetaren godkänns sedan i Personec av den-

nes chef och skickas därefter vidare till löneutbetalning. In- och utstämplingen gjorde medar-
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betarna även innan Aditro Personec implementerades, men alla andra arbetsuppgifter är nya. 

(Palmqvist, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Eftersom Aditro Personec redan implementerats avgränsas studien till att titta på hur imple-

menteringen gått till och vilken påverkan den haft på de anställda. Undersökningen syftar 

således inte till att ta fram en lösning för hur implementeringen borde gått till. Studien av-

gränsas också till att enbart titta på implementeringens effekt på de anställda, inte de ekono-

miska effekterna. Detta eftersom det är svårt att tala om ekonomiska effekter då anpassnings-

arbete med implementeringen fortfarande pågår. Vidare avgränsas studien ytterligare till att 

enbart effekterna av implementeringen på ett IKEA-varuhus granskas. Denna avgränsning 

görs med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

 

1.7 Uppsatsens disposition 

I kommande avsnitt två presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 

Därpå följer ett metodavsnitt som motiverar de olika val som gjorts för studien samt beskriver 

hur de empiriska resultaten samlats in. Efter det presenteras de empiriska data som samlats in 

under avsnitt fyra. I avsnitt fem följer sedan analys av empirisk data där slutsatser dras baserat 

på det teoretiska ramverket. Innebörden av dessa slutsatser diskuteras sedan djupare under 

avsnitt sex, diskussion. Slutligen presenteras slutsatser, bidrag till forskningen och förslag på 

vidare forskning under avsnitten sju och åtta. Samtliga resultat kopplat till empirin finns redo-

visade i uppsatsens bilagor. 

 

Figur 1 – Från stämpling till utbetalning 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Val av teoretiskt ramverk 

Då etablerad teori kring hur en implementering kan påverka motivation saknas har olika teo-

rier kombinerats till ett teoretiskt ramverk. Inledningsvis behandlas vad ett ERP-system är och 

problem som kan uppstå i samband med implementering av ett ERP-system. Detta för att 

identifiera faktorerna som kan ha orsakat att den undersökta implementeringen inte gått som 

förväntat. Sedan behandlas teori om människans interaktion med teknologi för att komma åt 

hur teknologi kan ha påverkan på en människa och dennes motivation. Därefter presenteras 

den syn på motivation som används i analysen och faktorer som kan påverka en människas 

motivation. Tillsammans kommer dessa teorier utgöra ett ramverk för analysen av implemen-

teringen och dess inverkan på medarbetarnas motivation att fortsätta arbeta inom företaget. 

Detta ramverk presenteras som en modell under avslutande rubrik 2.6 i detta avsnitt. Den 

forskning som ligger till grund för det teoretiska ramverket är hämtad från välrenommerade 

forskare inom respektive forskningsfält.  

 

2.2 Vad är ett ERP-system? 

Ett ERP-system köps in som en färdig mall, där önskat antal moduler med olika funktioner 

finns med. Dessa funktioner innefattar allt från lagerhållning, kassa, redovisning och uppfölj-

ning. Eller som i IKEAs fall, tidsrapportering och löneutbetalning. De olika modulerna kan 

överföra information mellan varandra utan att informationen behöver omtolkas, som skulle 

krävts om informationen kom utifrån, från ett annat system. En organisation kan välja att köpa 

samtliga moduler, eller bara de vars funktioner behövs. (Magnusson et al., 2005) Hur det ser 

ut kan illustreras så här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – ERP-system 
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Det finns ett stort antal leverantörer av ERP-system såsom Oracle, SAP och Microsoft. Samt-

liga ERP-system är utvecklade mot specifika branscher och kan därför skilja sig avsevärt från 

varandra. Denna möjlighet att välja det system som passar branschens sätt att arbeta kallas för 

best practice, en lösning där verksamhetens arbetssätt anpassas efter systemet, istället för 

tvärtom. (Magnusson et al., 2005) 

Efter implementeringen av ett nytt system uppstår oftast en anpassnings- eller förhand-

lingsperiod där medarbetarna ska lära sig systemet och arbetssätt måste anpassas. Konflikt 

och motstånd vid implementeringen av ett nytt ERP-system är vanligt. Konflikten har sin bot-

ten i att medarbetarnas arbetssätt inte längre är best practice och därför måste ändras. (Wag-

ner et al., 2011) 

 

2.3 Vanliga problem vid implementering av ERP-system 

Problem vid implementeringar kretsar ofta kring att system underpresterar på något sätt i för-

hållande till vad som var förväntat. Det kan exempelvis handla om att medarbetarna inte är 

nöjda med användarvänligheten, att organisationen inte ser att man får ut önskad effekt av 

implementeringen eller att systemet rent tekniskt inte fungerar som planerat. Dessa problem 

resulterar i utdragna implementeringsprocesser och att systemen blir mer resurskrävande än 

väntat. En vanlig effekt i linje med det är missnöje bland de anställda som “drabbas” av att 

behöva arbeta med ett icke-fungerande system. Missnöjet växer vanligen i takt med att pro-

cessen att anpassa systemet drar ut på tiden och sådana processer kan ta flera år. (Wagner et 

al., 2011)  

I flertalet studier finns dokumenterade orsaker till varför problem efter en implementering 

uppstår (Wagner et al., 2011; Iveroth, 2010; Myreteg, 2007; Quattrone & Hopper, 2006, 

2001). De vanligast förekommande är följande:  

  

1. Förundersökningen var inte tillräckligt utförlig. Den täckte inte in organisationens be-

hov tillräckligt bra varför systemet inte motsvarar organisationens behov i praktiken.  

2. Medarbetarna är inte insatta i implementeringen. De vet inte om varför ett system im-

plementeras och har inte varit delaktiga i utformningen av systemet, trots att de ska ar-

beta i det sedan. Det kan medföra ett motstånd mot förändringen.  

3. Ett system appliceras på en hel organisation utan funktionsanpassning. Alla avdelning-

ar förväntas arbeta med systemet på samma sätt även fast avdelningarna i sig skiljer 

sig åt i termer av arbetsuppgifter, miljö och kompetens.  
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4. Utbildningen i systemet är inte tillräcklig. Medarbetarna förväntas arbeta i ett system 

de inte lärt sig grundligt.  

5. Brist på utvärdering av systemet. Medarbetarna får inte utvärdera systemet och led-

ningen gör därför “fel” anpassningar av det.  

6. Systemet är inte kompatibelt med andra system organisationen har. I de flesta organi-

sationer finns många system från olika leverantörer som förväntas vara kompatibla 

med varandra. Det kan vara svårt, varpå medarbetarna tvingas arbeta i flera system pa-

rallellt.  

 

Syftet med att implementera ett nytt ERP-system är ofta att ändra ett beteende eller upprätta 

nya rutiner, som i sin tur har sin bakgrund i en önskan om att spara resurser. Enbart imple-

menteringen av ett nytt system kan dock inte ändra ett beteendemönster hos de anställda, sär-

skilt inte när det systemet inte överensstämmer med vad medarbetarna anser är best practice. 

När systemet inte uppfyller best practice uppstår ofta motstånd mot systemet och missnöje 

hos medarbetarna. Detta är särskilt vanligt i de fall en organisation implementerat ett och 

samma system över hela verksamheten. (Wagner et al., 2011)  

Problem kopplade till implementering visar sig först när implementeringen genomförts. 

Det har sin förklaring i det inneboende motsatsförhållandet i plan och utfall. Ett system som 

är rätt på pappret mottas ofta på ett helt annat sätt vid implementering. Detta beror på att 

människor förväntas interagera med systemet och alla individer kommer närma sig det på sitt 

individuella sätt. Det medför i sin tur att många organisationer tvingas in i en period av an-

passningsarbete av systemet som i många fall blir väldigt utdragen och kostsam. Den perioden 

förlängs också ofta av att ledningen gör de anpassningar de tror krävs utan att fråga vilka 

medarbetarna efterfrågar, vilket lätt leder till att man kommer in i en ond spiral av anpass-

ningar. (Wagner et al., 2011)  

 

2.4 Människan och teknologi 

En gemensam nämnare för de problem som ofta uppstår efter en implementering av ERP-

system är att det är många olika människor involverade i framtagandet av systemet och att de 

som tar fram systemet inte är samma personer som kommer att arbeta i det. Därtill kommer 

grundproblematiken i att ett system kan vara rätt planerat, rätt tekniskt, men bli fel utfalls-

mässigt då människan kopplas in i bilden. 
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2.4.1 Klassiska perspektiv 

Forskning inom verksamhetsstyrning har olika synsätt på teknologins påverkan på hur en or-

ganisation fungerar och administreras. De klassiska synsätten delas upp efter var teknologi 

anses ha sitt ursprung och hur stor dess påverkan är. (Orlikowski, 2010) Perspektiven present-

eras nedan.  

 

Frånvarande teknologi 

Inom det första klassiska perspektivet diskuteras verksamhetsstyrning och utveckling grund-

ligt, men utan teknologi som påverkningsfaktor. Fokus ligger istället på interaktion mellan 

individer och rådande strukturer. Teknologi benämns som irrelevant för verksamhetens admi-

nistration och effektivisering. (Orlikowski, 2010) 

 

Exogent given 

I motsats till frånvarande teknologi anses här teknologin vara relevant för styrning av en or-

ganisation. Synen på teknologi är att den är exogent given och autonom, därför inte en del av 

en kontinuerlig utvecklingsprocess. Perspektivet baseras i stort på industriteknologi i form av 

maskiner och har i syfte att kunna utröna generella effekter av teknologi på organisationer 

oavsett bransch. (Orlikowski, 2010) 

 

Pågående process 

Ett sätt att utmana de övriga två perspektiven är genom att se teknologi som en process. 

Denna process är varken exogent given eller frånvarande. Teknologi ses som ett gemensamt 

fenomen som växer fram genom interaktion mellan teknik och människa. Individers använd-

ning av teknik och teknikens interaktion med individer är således det som gemensamt skapar 

teknologi. Detta påverkar verksamhetsstyrning i stor utsträckning. (Wagner et al., 2011; Or-

likowski, 2010) 

 

2.4.2 Vidareutvecklade perspektiv: Actor-Network Theory (ANT) 

Processperspektivet på teknologi har fördjupats i Actor-Network Theory. Här beskrivs feno-

menet på ett mer filosofiskt plan och betoning ligger på teknologins oförmåga att någonsin 

vara komplett, eftersom teknologi är olika för olika individer. Varje människas individuella 

motivation och användningssätt av teknologin formar hur både interaktionen och teknologin i 

sig ser ut. Det innebär att ett system aldrig är fast i tid eller rum, då individer i samma organi-
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sation kan använda samma teknologi på helt skilda sätt, trots till synes identiska förutsättning-

ar. (Wagner et al., 2011; Orlikowski, 2010; Quattrone & Hopper, 2006) 

ANT poängterar att införandet av ny teknologi eller system ofta görs för att skapa kon-

sekventa arbetssätt, eftersom en implementering ofta sker som svar på att arbetssätt och ruti-

ner skiljer sig mellan avdelningar. Ett problem uppstår eftersom användandet av teknologin 

hos individer i grunden är unik. Resultatet blir att en implementering avgränsar möjligheter 

för de tidigare unika arbetssätten, samtidigt öppnar det upp för nya unika arbetssätt i och med 

individers olika tolkningar av den implementerade teknologin. (Wagner et al., 2011; Or-

likowski, 2010; Quattrone & Hopper, 2006) 

Både i det klassiska perspektivet på teknologi som en pågående process och i ANT 

framställs vikten av individens motivation som nyckelfaktor till mottagandet av en teknologi-

implementering. Detta eftersom motivation styr individers interaktion med teknik och denna 

interaktion är vad som slutligen formar en implementering. (Wagner et al., 2011; Orlikowski, 

2010; Quattrone & Hopper, 2006) 

 

2.5 Motivation 

Definitionen av att vara motiverad är vilja att göra någonting. Detta någonting kan vara vad 

som helst: koka en kopp kaffe, lägga mer tid på studierna eller komma igång med träningen. 

Inneboende i denna definition finns också ett motsatsförhållande, att brist på vilja att agera 

per definition gör en individ omotiverad. Vad som motiverar en person skiljer sig från individ 

till individ. (Ryan & Deci, 2000; White, 1959) 

 

2.5.1 Self determination theory (SDT) 

SDT delar in konceptet motivation i två kategorier, inre och yttre motivation. Dessa två typer 

utgör helheten av varje individs motivation.  De två ursprungen till motivation skiljer sig vä-

sentligt från varandra och har olika effekter på olika individer. Uppdelningen görs beroende 

på vilka mål och anledningar som ligger bakom motivationen. (Ryan & Deci, 2000) 

 

Inre motivation 

Var inre motivation kommer ifrån är svårt att specificera. Det huvudsakliga temat bakom inre 

motivation är att individen väljer att agera på grund av att uppgiften i sig anses rolig och gi-

vande. Det innebär att inre motivation ligger bakom handlingar som inte genererar någon ex-

tern belöning, eller externt beröm. (Ryan & Deci, 2000) 
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Yttre motivation 

I motsats till inre motivation baseras definitionen av yttre motivation på belöningar eller kon-

sekvenser, som är utomstående och separerade från uppgiften. Den yttre motivationen skiljer 

sig mellan individer, tillfällen och uppgifter. (Ryan & Deci, 2000) 

 

2.5.2 Equity theory (Rättviseteorin) 

Rättviseteorin bygger på jämförelse mellan individer. Den enskilda individen kallas Person 

och utomstående individer, både enskilda och grupper, refereras till som Andra. Person och 

Andra kan jämföra sig med varandra eller utomstående och uppfattar på så sätt förhållanden 

mellan sig själva och den/de som de jämför sig med. Person kan även jämföra sig med sig 

själv, baserat på tidigare eller förväntade upplevelser. Resultatet av jämförelsen är en känsla 

av överrättvisa, rättvisa eller orättvisa. (Adams, 1963) 

Ett stort antal faktorer kan ligga som objekt för jämförelse: lön, arbetstid, sociala relat-

ioner och materiella belöningar är några exempel. Den upplevda överrättvisan, rättvisan eller 

orättvisan kan i sin tur leda till handlingar. Dessa kan vara både känslomässigt irrationella och 

rationella, som minskad eller ökad ansträngning, dåliga utvärderingar och skvaller eller upp-

sägning. Generellt tenderar man att vara bättre på att rationalisera vid upplevd överrättvisa än 

orättvisa. En kollektiv känsla av orättvisa kan i extrema fall leda till stora konsekvenser och 

konflikter på en arbetsplats, speciellt om dessa grundar sig i organisatoriska orättvisor där 

många jämförelseobjekt känner sig orättvist behandlade. (Adams, 1963) 
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2.6 Sammanställning av teoretiskt ramverk  

De teorier som beskrivits ovan kan sammanställas som ett kretslopp. Modellen nedan beskri-

ver hur teorierna används för att förstå de olika delarna i en implementering och hur dessa kan 

påverka varandra och medarbetares motivation.   

Interaktionen med systemet 

(avsnitt 2.4) påverkar och 

påverkas av upplevelsen av 

det. De båda påverkas ytter-

ligare av orsakerna till pro-

blem vid implementering 

(avsnitt 2.3). 

 

Detta kretslopp utgör jämfö-

relsefaktorer som individen 

använder vid jämförelse med 

andra eller sig själv (avsnitt 

2.5.2). 

Denna jämförelse påverkar utfallet 

av implementeringen, som i sin tur 

avgör om eventuella anpassningar 

behövs. 

 

Dessa steg påverkar individens 

inre och/eller yttre motivation 

genom jämförelser, upplevelser 

och förutsättningar för användan-

det av systemet. 

 

Motivationen påverkar i sin tur hur 

individen senare närmar sig jämfö-

relsefaktorerna.  

Figur 3 – Från implementering till motivationspåverkan 
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3. Metod  
 

3.1 Tillvägagångssätt 

Den här studien är att betrakta som en förklarande studie. En förklarande studie innebär att 

man söker förstå orsaken eller förklaringen till en viss företeelse. Denna typ av studier lämpar 

sig bra när man vill undersöka ett problem och hitta orsakerna till det. (Saunders et al., 2012) 

Vidare har studien ett kombinerat deduktivt och induktivt tillvägagångssätt. Ett deduktivt till-

vägagångssätt innebär att man jämför redan existerande teoretiska perspektiv med empirisk 

data. Ett induktivt innebär att man samlar empirisk data för att bygga nya eller tillföra till be-

fintliga teoretiska perspektiv. (Saunders et al., 2012) Tillvägagångssättet kan ses som deduk-

tivt genom att empiriska resultat kring vad som gått fel i implementeringen kommer jämföras 

med befintlig forskning. Däremot fattas en ordentlig forskningsgrund kring vilken direkt på-

verkan en implementering kan ha på medarbetarnas motivation, varför tillvägagångssättet 

också är att betrakta som induktivt.  

För studien används en blandad metod där en kvantitativ enkät kombineras med kvalita-

tiva intervjuer. Dessa ska komplettera varandra och kombineras för att både kunna dra gene-

rella slutsatser från enkäten och göra djupare analyser baserat på intervjuerna. Genom att an-

vända flera källor för empirisk data kan triangulering användas och därmed säkerställa resul-

taten av en källa för empiri stämmer, genom att jämföra dem med resultaten av en annan 

(Saunders et al., 2012).  

 

3.2 Val av organisation  

IKEA Sverige har för drygt ett år sedan implementerat en ny modul till ett befintligt ERP-

system som förändrat arbetsuppgifterna för merparten av de anställda. (Palmqvist, 2014) Im-

plementeringen har berört alla IKEA-varuhus och på grund av den geografiska tillgänglighet-

en har IKEA Uppsala valts som studieobjekt.  

Tidigare låg ansvaret för att rapportera arbetstid hos HR och till viss del hos cheferna, 

nu ligger det på alla anställda. Denna förändring har mött stort motstånd hos de anställda och 

inom företaget beskrivs nu en frustration och irritation över de nya arbetsuppgifterna och sy-

stemet i sig. Även från administrativt håll i organisationen beskrivs implementeringen som ett 

misslyckande. (Palmqvist, 2014)  

IKEA har en kultur där man värnar om att medarbetare ska arbeta sig uppåt i organisat-

ionen. Chefer och nyckelpositioner rekryteras företrädesvis internt då man önskar att dessa 
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delar organisationens värderingar redan från start. (Inter IKEA Systems, 2013; Palmqvist, 

2014) IKEA toppar även ofta rankningar för mest populära arbetsgivare (Universum, 2014). 

Valet av IKEA som studieobjekt föll sig därmed lämplig både för att de nyligen imple-

menterat ett nytt system där implementeringen betraktas som misslyckad och för att missnöjet 

bland medarbetarna blir särskilt intressant i och med IKEAs värderingar och kultur av intern-

rekrytering. Det möjliggör och ökar intresset för att studera implementeringens inverkan på 

medarbetarnas motivation att fortsätta inom organisationen.  

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Förförståelse  

Kristofer Lundström, en av författarna till uppsatsen, arbetar på IKEA Uppsala och har där-

med bra insyn i verksamheten. Genom denna insyn fanns vetskapen inledningsvis om att en 

implementering hade skett samt att missnöjet med systemet var stort. 

   

3.3.2 Förundersökning  

För att öka förståelsen för ämnet och problematiken som finns inom IKEA genomfördes en 

förundersökning. I denna intervjuades Erik Palmqvist, HR-chef på IKEA Uppsala, om hans 

bild av problematiken som uppstått efter implementeringen. Intervjun gav också bakgrund till 

varför man valde att implementera det nya systemet. Palmqvist utgör en lämplig källa för 

detta då hans position som HR-chef innebär att det ingår i hans arbete att samla in och följa 

attitydförändringar och missnöje internt. Han har också arbetat aktivt med implementeringen 

från idéstadie till faktisk implementering och arbetar nu med anpassningar av systemet.  

Ett problem med att använda Palmqvist som källa för förundersökningen är subjektivite-

ten det medför. Palmqvist är onekligen färgad av sina upplevelser, varför det är problematiskt 

att betrakta dennes iakttagelser som generella för hela organisationen. Denna förundersökning 

har dock främst legat till grund för bakgrunden som presenteras uppsatsens inledande avsnitt 

1.4 och 1.5 och för utformandet av enkätundersökning. Bakgrunden är enbart till för att sätta 

in läsaren i problematiken. Syftet med enkätundersökningen var att fånga in en generell åsikt, 

varför Palmqvist användes som hjälpmedel i framtagandet av frågor. Frågorna tilläts dock inte 

färgas av dennes åsikter. Av dessa anledningar bedöms hänsyn till subjektiviteten ha tagits 

och att undersökningen inte färgats av den.  
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3.3.3 Enkätstudie 

Enkätstudien utgjorde den första delen av undersökningen. Syftet med enkäten var att fånga in 

medarbetarnas åsikter kring implementeringen och systemet i sig och därmed kunna se möj-

liga samband och trender i enkätsvaren. Enkäten riktades till samtliga anställda på IKEA 

Uppsala. 

Enkäten togs fram i samråd med Statistiska institutionen på Uppsala universitet. Med 

deras konsultation kunde enkätfrågornas utformning bättre säkerställas. Vanliga problem med 

enkäter är att en fråga egentligen innehåller flera frågor, att frågor är ledande eller ställda ur 

en positiv eller negativ synvinkel, inkonsekventa, värdeladdade, invecklade eller känsliga 

(Trost, 2012). Andra viktiga aspekter i att ta fram en enkät är att hålla frågorna på en språk-

nivå som passar respondenterna samt att välja en logisk ordningsföljd och rätt svarsalternativ. 

För att bättre hantera dessa faktorer togs hjälp av både Statistiska institutionen och HR-chef 

Erik Palmqvist. Efter konsultation valdes exempelvis att byta ordet “avancera” mot “utveck-

las” i en av frågorna då ordet utvecklas ligger i linje med hur IKEA kommunicerar internt. En 

testgrupp fick även testa enkäten innan lansering för att upptäcka eventuella stavfel eller miss-

förstånd som kan uppstå. Den slutgiltiga enkäten omfattar 16 frågor och beräknades ta unge-

fär fem minuter att genomföra. Enkäten i dess slutgiltiga form finns att se i bilaga ett.  

Frågorna ett till tre utformades för att få en förförståelse om respondenterna: på vilken 

eller vilka avdelningar de arbetar, hur länge de har arbetat på IKEA och om de kodar sin ar-

betstid i Aditro Personec. Resultaten av de frågorna låg till grund för en kategorisering av 

respondenterna som underlättar en jämförande analys. Frågorna fyra till åtta behandlade re-

spondenternas användande av och åsikt om Aditro Personec. Resultaten av dessa låg till grund 

för analys kring vad som kan ha gått fel vid implementeringen.  

Frågorna nio till tolv ställdes för att ge underlag för diskussion gällande hur medarbe-

tarnas motivation påverkats av implementeringen. Frågorna formulerades med hänsyn till hur 

medarbetarna trivs på jobbet och om de har ambitionen att fortsätta avancera inom företaget. 

Dessa kompletterades med frågor om hur dessa faktorer påverkats av implementeringen av 

Aditro Personec.  

Frågorna 13-15 utformades för att mäta respondenternas delaktighet i implementering-

en. Detta låg, liksom respondenternas användande och åsikter, till grund för analys kring vad 

som gått fel vid implementeringen. Avslutningsvis utformades fråga 16 som en kontrollfråga 

för att kontrollera att missnöjet med systemet inte grundar sig i att respondenterna motsätter 

sig själva arbetsuppgiften (att koda sin egen arbetstid). Respondenterna ombads här ta ställ-
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ning till påståendet “Det bör ingå i alla medarbetares ansvar att koda sina egna arbetstider i 

Aditro Personec”.  

I empiri- och analysavsnitten nedan behandlas resultaten av enkäten inte i samma ord-

ning som frågorna ställdes. Detta för att ge bättre flyt i texten och resonemangen genom att 

behandla resultaten i ordningen respondenternas användande – delaktighet i implementering-

en - implementeringens påverkan på motivationen. I själva enkäten spelade ordningsföljden 

mindre roll då enkäten var indelad i tydliga avsnitt.  

 

3.3.4 Spridning av enkät 

Enkäten besvarades digitalt via surveymonkey.com och spreds online via sociala medier i 

grupper där endast anställda på IKEA Uppsala är med. Medarbetarna fick även chansen att 

besvara enkäten på plats i IKEA-varuhuset. Båda dessa spridningsmetoder kan medföra pro-

blem. Att dela en enkät online innebär att respondenten lämnas helt till egna tolkningar av 

frågor och inte har möjlighet att ställa frågor om denne inte förstår. Att vara på plats har där-

emot motsatta problem, respondenten har möjlighet att ställa förtydligande frågor och har 

därmed möjlighet till mer information än en respondent som svarar online. Dessa problem 

upplevdes dock som relativt små då de frågor som uppstod på plats var få och i de fallen en-

bart handlade om språkförståelse. En eventuell risk att personer gör enkäten flera gånger 

(både online och på plats eller flera gånger online) bedömdes som liten då intresset för att 

göra den här typen av uppgifter generellt brukar vara lågt.  

På IKEA Uppsala arbetar för närvarande 320 anställda, inklusive medarbetare som är 

sjukskrivna, lediga eller på föräldraledighet. Exklusive dessa arbetar omkring 220 anställda på 

varuhuset just nu. (Palmqvist, 2014) Enkätstudien nådde en svarsfrekvens på 36 % med totalt 

80 respondenter. Den presentation av resultat som visas under avsnitt 4. Empiri omfattar dock 

enbart 73 respondenter (33 %), detta då ett bortfall om 7 respondenter som inte registrerar sin 

eller andras arbetstid i Aditro Personec uppstod. Genom att ta bort de respondenterna undveks 

att resultatet blev snedvridet.  

Det är troligt att anta att de respondenter som hade starkast åsikter om Aditro Personec, 

positiva som negativa, är de som besvarat enkäten. Det skapar ett eventuellt får ett bortfall 

med personer som ställer sig neutrala i frågan. Efter konsultation med Statistiska institutionen 

har dock fått bekräftats att resultatet från stickprovet är tillräckligt omfattande för att räknas 

som signifikant. 
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3.3.5 Intervjustudie 

Intervjustudien utgjorde den andra delen av undersökningen. Syftet med intervjuerna var att 

fånga in en fördjupad bild av de anställdas motivation och vilken inverkan implementeringen 

av Aditro Personec har haft på den. De resultat kring detta som enkätstudien genererade be-

dömdes för ytliga för att kunna dra djupare slutsatser ifrån. Intervjustudien hade även ett 

bisyfte i att validera vissa av resultaten i enkätstudien.  

Under intervjustudien valdes att hållas korta, semistrukturerade intervjuer. Semistruktu-

rerade intervjuer klassas som en kvalitativ datainsamlingsmetod där respondenterna har möj-

lighet att utveckla sina svar mer än att bara välja mellan svarsalternativ. Intervjuer av den här 

typen är lämpliga för att få fördjupande resultat, till skillnad från strukturerade intervjuer som 

mer liknar en enkät som genomförs i intervjuform. (Saunders et al., 2012)  

Under intervjuerna ställdes sex korta frågor där respondenterna i vissa fall hade svarsal-

ternativ att förhålla sig till, men gavs också utrymme att vidareutveckla och förklara. Fråga ett 

är en enkel kontrollfråga huruvida individen kodar i Aditro Personec. De individer som sva-

rade nej på denna fråga uteslöts från intervjuerna och deras resultat finns således inte repre-

senterade i resultaten. Frågorna två och tre behandlar upplevelsen av Aditro Personec som 

system samt hur denna upplevelse påverkar jobbet i övrigt. Frågorna fyra till sex behandlar 

sedan individens val av arbetsgivare, hur väl Aditro Personec som system stämmer överens 

med de uppfattade värderingar företaget speglar samt hur stor viljan att byta arbetsgivare är, 

beroende på upplevelsen av Aditro Personec.  

Intervjuerna utfördes på plats på IKEA-varuhuset i Uppsala med totalt 26 anställda som 

arbetar inom olika avdelningar på IKEA. Urvalet av respondenter skedde på plats då det inte 

fanns intresse för vad enskilda individer ansåg, utan generella åsikter. Ett slumpmässigt urval 

innebar också att man minskade risken för att bara intervjua de respondenter som har starkast 

åsikter i frågan och kan därmed komma åt åsikter som även befinner sig i mitten av spektrat.  

Svaren från intervjuerna har sammanställts i tabellform för att belysa generella tenden-

ser. Detta har kompletterats med generella beskrivningar av respondenternas fördjupande 

svar. Enskilda individers svar lyfts inte fram då intresset gäller generella tendenser och svar. 

Sammanställningen följer samma kategorisering som enkätsvaren för att förenkla en jämfö-

rande och kompletterande analys. Intervjufrågorna med svarsalternativ ses i bilaga två.  
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4. Empiri 
 

4.1 Enkätstudie 

Resultaten av enkäten har sammanställts i fyra kategorier enligt hur avdelningsuppdelningen 

ser ut i varuhuset. Denna kategorisering ser ut som följer: 

Tabell 1 – Kategorisering av avdelningar 

Kundtjänst Möbler Saluhall Övriga Avdelningar 

Kundrelation Kök Accenten Annat* 

Recovery Sovrum/Barnens Badrum Kom-in 

 Vardagsrum/Work Belysning/Oasen Logistik 

  Tag-själv-lagret Restaurangen 

    Textil   

*Poolgrupp, HR, Aktivitet, BNO, Business 

 

I varuhuset syns denna kategorisering genom att medarbetarna på Kundtjänst arbetar på ”By-

ten och Återköp” och i kassorna, Möbler innefattar avdelningar på varuhusets övervåning och 

Saluhall dess nedervåning. Denna kategorisering blir därmed också uppgiftsbaserad då ar-

betsuppgifterna de olika kategorierna emellan skiljer sig. De Övriga Avdelningarna är sådana 

som inte föll under de andra kategorierna och således inte heller liknar dem i funktion. Med 

undantag för Restaurangen liknar dessa varandra i funktion, om än inte lika tydligt som i de 

övriga tre kategorierna. Restaurangen valdes dock att ta med i Övriga Avdelningar ändå för 

att få relativt jämnstora kategorier i antal respondenter och därmed ha bättre underlag för jäm-

förelse. Resultaten från dessa jämförs sinsemellan och mot resultatet från hela urvalet. Samt-

liga resultat finns sammanställda i bilaga tre.  

För alla resultat gäller att en del respondenter dubbelräknats. Detta beror på att respon-

denterna under fråga ett ”Vilken avdelning arbetar du på?” haft möjlighet att välja flera av-

delningar då vissa medarbetare på IKEA arbetar på flera avdelningar. Från sammanställning-

en av antalet respondenter per kategori kan utrönas att det totalt rör sig om 12 personer som 

dubbelräknas (se bilaga tre). Dessa bedöms dock fortfarande relevanta för undersökningen 

eftersom de faktiskt arbetar på flera avdelningar och därmed påverkas av arbetet på flera av-

delningar. Vid test att utesluta dessa personer påverkas inte resultatet utom vid just frågan om 

vilken avdelning respondenterna arbetar vid för urvalet eller respektive kategori. Därmed be-

döms dessa inte snedvrida resultatet och tas med i resultaten.  

 

Under följande rubriker benämns samtliga respondenter som ”Urvalet” eller ”Hela Urvalet” 

medan när en eller flera av de fyra kategorierna åsyftas benämns detta ”Kategori”. 
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4.1.1 Avdelningsfördelning 

I bilaga fyra finns en fullständig uppställning av hur fördelningen mellan avdelningar för re-

spondenterna sett ut för respektive kategori. Nedan redovisas var majoriteten av responden-

terna för respektive kategori arbetar, varför inte alla avdelningar finns redovisade. Kategori-

erna är färgmarkerade och avdelningarna redovisas på x-axeln.  

 

Diagram 1 – Fördelning över avdelningar 

 

 

Det mest utmärkande resultatet är att ”Vardagsrum/Work” finns angivet som majoritet under 

både Möbler och Saluhall, även om den avdelningen enligt ovan redovisade kategorisering 

ingår i Möbler. Detta beror antagligen på den problematik med att medarbetare arbetar på 

flera olika avdelningar som diskuterats ovan. Respondenter som har angett någon av avdel-

ningarna som tillhör Saluhall (Accenten, Badrum, Belysning/Oasen, Tag-själv-lagret och 

Textil) har med andra ord också angett ”Vardagsrum/Work” och med det dubbelräknats. De 

avdelningar som inte redovisas i ovanstående diagram har så pass låg svarsfrekvens (se bilaga 

fyra) att det är svårt att dra slutsatser om dessa, varför kommande analys kommer bygga på 

antaganden kopplat till denna avdelningsfördelning. 

 

4.1.2 Tid på IKEA 

Nedan redovisas fördelningen av hur länge respondenterna arbetat på IKEA i förhållande till 

respektive kategori. Kategorierna redovisas på x-axeln och uppdelningen på år är färgkodad. 

Svaren finns också redovisade i tabellform i bilaga fem.  
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 Diagram 2 – Tid på IKEA 

 

 

Generellt kan avläsas att de flesta respondenterna har arbetat 1-2 år eller 3-5 år. Responden-

terna inom respektive kategori har också arbetat varierande länge på IKEA, vilket kan ha in-

verkan på resultaten för övriga enkäten. För de kategorier som har stora andelar respondenter 

som arbetat upp till två år kan resultatet komma att påverkas då de respondenterna inte kan 

jämföra sin situation före och efter implementeringen, eftersom de bara sett efter.   

 

4.1.3 Respondenternas användande av och åsikt om Aditro Personec 

En fullständig sammanställning av enkätsvaren finns att se i bilaga tre.  

 

För samtliga kategorier gäller att majoriteten (52 – 67 % för respektive kategori) kodar sin 

arbetstid i Aditro Personec en gång i veckan. Dock inte med en överhängande majoritet, 

många kodar flera gånger i veckan. Resultat gällande när respondenterna kodar skiljer sig 

mellan olika kategorier enligt nedanstående tabell.  

Tabell 2 - Kodning 

Kodas under eller efter arbetstid?  

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Under 24% 20% 39% 41% 33% 

Efter 53% 24% 26% 24% 30% 

Varierar 24% 56% 35% 35% 37% 
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Majoriteten (73 %) av respondenterna i hela urvalet anger att de har blivit utbildade i hur 

Aditro Personec fungerar, vilket också överensstämmer med motsvarande siffror uppdelat på 

respektive kategori. Majoriteten är något lägre än den hos urvalet inom kategorin Möbler (64 

%) men övriga kategorier ligger över urvalet. 

Gällande användarvänligheten bedömde majoriteten av respondenterna att de anser att 

Aditro Personec inte är användarvänligt enligt nedanstående tabell.   

Tabell 3 - Användarvänlighet 

Är Aditro Personec användarvänligt?  

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Ja 47% 36% 30% 44% 37% 

Nej 53% 64% 70% 56% 63% 

 

På frågan varför de respondenter som inte anser att Aditro Personec är användarvänligt hade 

respondenterna möjlighet att välja flera alternativ. De två vanligast förekommande anledning-

arna är att man anser att systemet är långsamt (Kundtjänst, Möbler, Övriga Avdelningar) eller 

att man anser att det är svårt att hitta det man letar efter (Kundtjänst, Möbler, Saluhall). Här 

fick respondenterna också möjlighet att välja svarsalternativ ”Annat” och skriva en egen 

kommentar. Samtliga kommentarer går att se i bilaga tre, men ett urval
1
 av dem följer här:    

 

Det går trögt, sedan finns det PÅ TOK för många val. Vet aldrig vad jag ska välja. (Kundtjänst) 

 

Jag har fått felaktig lön trots att jag har följt HRs instruktioner. Jag har sedan dess tittat på fliken 

"Hjälp" på aditro och funnit att jag fått instruktioner som IKEA tjänar på. Jag har inget förtro-

ende för HR längre, de vill bara spara pengar på personalens beskostnad [SIC]. Pengar vi har 

rätt till då vi arbetar för dem. (Möbler) 

 

Tycker det är osmidigt att man t.ex. ska behöva göra avdelningsbyte varje dag då man jobbar 

vid annan avdelning osv. (Möbler) 

 

Behövs för många klick även för enkla avvikelser. (Övriga Avdelningar) 

 

Svårt att sätta sig in i som nybörjare. (Övriga Avdelningar) 

 

                                                 
1
 Urvalet har gjorts med hänsyn till att en del kommentarer liknar existerande svarsalternativ samt att en del av 

kommentarerna liknar varandra, varpå en valts ut.   



22 
 

Dessa kommentarer får betraktas som avvikande och kommer diskuteras under analysen. An-

delen som svarat ”Annat” uppgår till 31 % av hela urvalet där den största andelen ligger inom 

Övriga Avdelningar (56 %). 

 

4.1.4 Respondenternas delaktighet i implementeringen 

En fullständig sammanställning av enkätsvaren finns att se i bilaga tre. 

 

På frågan om respondenterna vet varför IKEA har implementerat Aditro Personec anger ma-

joriteten hos Kundtjänst, Möbler och Saluhall att de inte vet (59 – 77 %). Inom Övriga Av-

delningar anger tvärt om 67 % att de vet varför IKEA har infört Aditro Personec. För urvalet 

är majoriteten 57 % inte vet. Vilken eller vilka anledningar respondenterna tror ligger till 

grund för att IKEA har implementerat Aditro Personec skiljer sig mellan kategorierna enligt 

nedanstående tabell.  

Tabell 4 – Anledningar till implementeringen 

Varför tror resp. att IKEA har implementerat Personec? 

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Spara resurser 53% 73% 67% 59% 58% 

Effektivisera tidrapporteringen 59% 82% 62% 53% 67% 

Ge medarbetarna mer ansvar 41% 36% 33% 29% 32% 

Minska antalet fel i tidrapporteringen 41% 45% 33% 47% 39% 

Annat 12% 5% - - 5% 

 

Under svarsalternativet ”Annat” hade respondenterna möjlighet att skriva en egen kommen-

tar. Dessa tre kommentarer inkom: 

 

De sparar pengar på att vi gör fel. Jag fick precis reda på att jag stämplat övertid felaktigt sedan 

start. Det rör sig om 50+ timmar som jag inte kommer att se röken av. Man vill inte få sparken 

för att man ifrågasätter. (Kundtjänst) 

 

För att kunna se timfördelningen på olika nivåer i vh, för att kunna sätta rätt mål, och därmed 

föja [SIC] upp bättre. (Kundtjänst) 

 

Ger oss ansvaret, om något går fel, då är även skulden vår. det är ju vårt "ansvar".... Har IKEA 

något ansvar kvar i att ge oss medarbetare korrekt lön? (Möbler) 

 

Dessa kommentarer får betraktas som avvikande och kommer diskuteras under analysen. På 

frågan om respondenterna haft möjlighet att utvärdera Aditro Personec uppger 100 % inom 
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kategorierna Kundtjänst, Möbler och Saluhall och 88 % inom Övriga Avdelningar att de inte 

har fått möjligheten att utvärdera systemet.  

 

4.1.5 Implementeringens påverkan på respondenternas motivation 

En fullständig sammanställning av enkätsvaren finns att se i bilaga tre.  

 

Gemensamt för samtliga kategorier är att respondenterna med överhängande majoritet angett 

att de trivs antingen ”Bra” eller ”Väldigt bra” på jobbet. För hela urvalet har 3 % och 5 % 

angett att de inte alls trivs eller att de är något missnöjda.  

Gällande hur respondenternas trivsel har påverkats av implementeringen av Aditro Per-

sonec var resultaten något mer åtskilda. Dessa presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 5 – Påverkan på trivsel 

Har resp. trivsel förändrats av införandet av Personec?  

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Trivs bättre - 4% - 11% 4% 

Trivs lika bra 82% 88% 91% 67% 80% 

Trivs sämre 18% 8% 9% 22% 16% 

 

En majoritet av respondenterna har angett att de har ambitionen att fortsätta utvecklas inom 

IKEA (65 – 77 % ”Ja”). Den kategori där störst andel angett att de inte har ambitionen att 

fortsätta utvecklas är Övriga Avdelningar (25 % ”Nej”). För hela urvalet var siffrorna 71 % 

”Ja”, 29 % ”Nej”. 

Vidare har en majoritet angett att deras ambition att fortsätta utvecklas inom IKEA inte 

har förändrats sedan implementeringen av Aditro Personec (76 – 100 % ”Ambitionen oför-

ändrad”). Störst andel som menar på att ambitionen minskat finns i kategorin Kundtjänst (24 

% ”Ambitionen minskat”). Störst andel som menar på att ambitionen ökat finns i kategorin 

Övriga Avdelningar (11 % ”Ambitionen ökat”).  

 

4.1.6 Kontrollfråga 

En fullständig sammanställning av enkätsvaren finns att se i bilaga tre.  

 

Den kontrollfråga som ställdes genererade resultat som skiljde sig något mellan kategorierna. 

Dessa redovisas nedan.  
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Tabell 6 - Kontrollfråga 

Det bör ingå i alla medarbetares ansvar att koda sina egna arbetstider i Personec  

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Håller inte med alls 18% 18% 5% 12% 15% 

Håller inte med 12% 14% 10% 12% 11% 

Ingen åsikt - 18% 20% 35% 17% 

Håller med 35% 41% 35% 18% 29% 

Håller helt med 35% 9% 30% 24% 28% 

 

Att majoriteten av respondenterna ställer sig likgiltiga eller helt eller delvis positiva indikerar 

att det är andra anledningar än att man inte vill koda sin egen arbetstid som ligger till grund 

för missnöjet. 

 

4.2 Intervjustudie 

Resultatet av intervjuerna har sammanställts i samma fyra övergripande kategorier som enkät-

studien: Kundtjänst, Möbler, Saluhall och Övriga avdelningar. En fullständig sammanställ-

ning av denna kategorisering finns att se i tabell ett under avsnitt 4.1.  

 

4.2.1 Inställning till Aditro Personec och dess påverkan på arbetet 

En fullständig sammanställning av intervjuresultaten finns att se i bilaga sex.  

 

En majoritet av respondenterna (70 - 78 %) på avdelningarna Kundtjänst, Möbler och Salu-

hall var positivt inställda till själva systemet Aditro Personec. Övriga avdelningar hade en 

majoritet (67 %) som uppgav att deras inställning till Aditro Personec var negativ. Kategorin 

Övriga avdelningar representerades dock endast av tre respondenter. Detta resulterar i att hela 

urvalet representerades av en majoritet (69 %) som uppgav att deras inställning till Aditro 

Personec var positiv. 

 

En majoritet inom samtliga kategorier (67 - 100 %) uppgav att denna inställning inte påver-

kade deras jobb i övrigt. På Övriga avdelningar var majoriteten lägst (67 %). 

 

4.2.2 Valet av IKEA som arbetsgivare 

En fullständig sammanställning av intervjuresultaten finns att se i bilaga sex.  

 

På fråga fyra tilläts respondenterna välja mellan ett antal svarsalternativ angående vilka fak-

torer som påverkade dem i valet av arbetsgivare. Respondenterna hade möjlighet att välja fler 
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än ett svarsalternativ eftersom ett stort antal faktorer kan påverka valet av arbetsgivare. En 

minoritet uppgav att fler än en av dessa faktorer påverkade dem i valet av arbetsgivare. En 

sammanställning av svarsalternativen redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 7 – Påverkande faktorer vid val av arbetsgivare 

Vad fick resp. att välja IKEA som arbetsgivare? 

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Kulturen 50% 60% 56% 67% 58% 

Behövde ett jobb 50% 20% 22% 33% 27% 

Uppgifterna 0% 20% 11% 0% 12% 

Utveckling inom IKEA 0% 0% 11% 0% 4% 

 

4.2.3 Kravet att arbeta i Aditro Personec och dess kompatibilitet med IKEAs kultur 

En fullständig sammanställning av intervjuresultaten finns att se i bilaga sex.  

 

I fråga fem ombads respondenterna ta ställning till om de anser att kravet på dem att arbeta i 

Aditro Personec låg i linje med IKEAs kultur. Resultaten var spridda och resulteras i tabellen 

nedan. 

Tabell 8 – Krav på arbete i Aditro Personec 

Tycker resp. Att kravet att arbeta i Personec ligger i linje med IKEAs kultur? 

  Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. Avd. Hela urvalet 

Ja 25% 20% 33% 33% 27% 

Nej 25% 0% 0% 33% 8% 

Vet ej 50% 80% 67% 33% 65% 

 

Att en majoritet uppger att de inte vet kan tyda på en oförståelse av frågan, varför det kommer 

vara svårt att dra djupare slutsatser baserat på detta resultat.  

 

4.2.4 Byte av arbetsgivare vid likvärdigt erbjudande 

En fullständig sammanställning av intervjuresultaten finns att se i bilaga sex.  

 

På fråga sex tillfrågades respondenterna huruvida de kunde tänka sig att byta arbetsgivare i 

utbyte mot ett likvärdigt arbete, men utan att behöva använda Aditro Personec. En majoritet 

(67 - 100 %) uppgav att de inte kunde tänka sig att göra det. I kategorierna Kundtjänst och 

Övriga avdelningar återfanns lägst andelar som uppgav att de inte kunde tänka sig att göra det 

(67 och 75 %). Respondenterna i dessa kategorier var mest benägna att byta arbetsgivare om 

ett likvärdigt erbjudande dök upp. Antalet respondenter i dessa respektive kategorier uppgick 

dock endast till fyra (Kundtjänst) respektive tre (Övriga avdelningar). En majoritet av hela 
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urvalet (88 %) uppgav att de inte var villiga att byta arbetsgivare trots ett likvärdigt erbju-

dande. Däremot poängterade ett antal respondenter vikten av praktiska faktorer som är svåra 

att ta ställning till med kort varsel. Exempel på sådana som respondenterna tog upp var bland 

annat avstånd till jobbet och arbetstider. 
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5. Analys 
 

Problem kopplade till systemimplementering har ofta sin grund i skillnader mellan plan och 

utfall. Ett system som är rätt i på pappret blir fel i praktiken eftersom människorna som ska 

arbeta i systemet tvingas arbeta på ett sätt som inte är best practice för dem. Varje enskild 

människa som arbetar i systemet kommer dessutom arbeta i det på sitt individuella sätt. Till 

det kommer problem kopplat till att man implementerar ett system med samma arbetssätt för 

olika avdelningar med olika funktioner. (Wagner et al., 2011)   

Denna grundläggande problematik är tydlig i IKEAs fall. Man har implementerat Aditro 

Personec för alla varuhus i Sverige och alla olika avdelningar förväntas arbeta i det på samma 

sätt, oavsett funktion. Tidigare arbetade man olika med tidsrapportering på olika avdelningar 

och hade därmed olika sätt som ansågs best practice. Det är tydligt att det nya arbetssätt 

Aditro Personec medfört inte överensstämmer med vad medarbetarna anser är best practice, 

eftersom missnöje med systemet uppstått.  

 

5.1 Användande av och åsikt om Aditro Personec 

Användandet av och åsikten om Aditro Personec behandlades i både enkätstudien och inter-

vjustudien. Generellt kan avläsas att inställningen till Aditro Personec är negativ, i termer av 

användarvänlighet. Detta ska inte förväxlas med respondenternas åsikt om Aditro Personec 

som system eller inställning till själva arbetsuppgiften, att registrera arbetstid. Dessa faktorer 

ställer sig respondenterna positiva till.  

Oavsett skillnader kategorierna emellan anser majoriteten av hela urvalet att Aditro Per-

sonec inte är användarvänligt. Missnöje med användarvänlighet kan ha sin botten i att en im-

plementering görs av individer som inte också är användare av det implementerade systemet. 

Beslut om implementering och utformingen av Aditro Personec har fattats centralt på IKEA, 

men systemet används på varuhusnivå. En potentiell konsekvens blir därmed att systemet inte 

är anpassat efter användarnas behov och preferenser. Detta kan sänka användarvänligheten 

och höja missnöjet hos medarbetarna, vilket kan vara en del av förklaringen till missnöjet som 

enkätstudien visar på. Det finns ytterligare stöd för den förklaringen i enkätresultaten som 

behandlar varför respondenterna anser att Aditro Personec inte är användarvänligt.  

De vanligast förekommande anledningarna till varför respondenterna inte bedömer sy-

stemet användarvänligt var att systemet är långsamt och att man anser att det är svårt att hitta 

det man letar efter. Att det är långsamt är en rent teknisk defekt och därmed svårt att säga 

något ytterligare om, men att systemet är svårnavigerat visar på en problematik med använ-
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darvänligheten. Denna problematik stöds ytterligare i de kommentarer som inkommit under 

svarsalternativet “annat”, där många kretsar kring problem som uppstår i linje med hur med-

arbetarnas vardag ser ut (att man byter avdelningar, krångligt med avvikelser, svårt att sätta 

sig in i). Under “annat” har också några väldigt hårda kommenterar inkommit, dessa behand-

las som extremer.  

Kommentarerna visar tydligt på att systemet inte passar medarbetarnas behov bäst. Det 

är troligt att man implementerat Aditro Personec för att det är rätt på papper, men resultaten 

visar här att utfallet blir fel. Detta kan resultera i att systemet ändras från ett statiskt tillstånd 

till ett annat, utan att hänsyn tas till användarnas dynamiska interaktion med systemet. Utan 

att involvera medarbetarna i processen med anpassningsarbetet ökar då också risken för ett 

ökat missnöje på arbetsplatsen, eftersom forskning visar på att missnöje ökar med tiden. 

En annan förklaring till medarbetarnas inställning till systemet kan ligga i brist på ut-

bildning. Resultaten visar att utbildningsgraden i Aditro Personec är hög inom samtliga kate-

gorier, men då medarbetarna samtidigt bedömer att systemet inte är användarvänligt kan det 

indikera att utbildningarna inte varit tillräckliga.  

Det går också att se en viss koppling i utbildningsgraden och skillnader i hur man be-

dömt användarvänligheten kategorierna emellan. För kategorierna Kundtjänst och Övriga 

Avdelningar är majoriteten som anser att Aditro Personec inte är användarvänligt lägre än 

inom de andra kategorierna, 53 % respektive 56 %. Det resultatet kan ses som förvånande då 

övriga resultat gällande användandet av Aditro Personec inom dessa kategorier skiljer sig. 

Exempelvis kodar man efter arbetstid på Kundtjänst och under arbetstid på Övriga avdelning-

ar. Man är också mer positivt inställd till arbetsuppgiften att registrera sin arbetstid på Kund-

tjänst än på Övriga avdelningar där resultaten är spridda mellan svarsalternativen. Däremot är 

utbildningsgraden hos Kundtjänst och Övriga avdelningar hög, 76 % respektive 78 % vilket 

potentiellt kan förklara att missnöjet är lägre. Här är dock viktigt att poängtera att utbild-

ningsgraden hos Saluhall också ligger på 78 %, samtidigt som Saluhall visar störst missnöje 

med användarvänligheten. Detta motsatsförhållande kan ha flera förklaringar.  

En förklaring kan finnas i interaktionen människa och teknologi som beskrivs i Actor-

Network Theory (Wagner et al., 2011; Orlikowski, 2010; Quattrone & Hopper, 2006). Inom 

de fyra kategorierna arbetar ett stort antal olika människor där varje individ är unik med egna 

preferenser, viljor och sätt att interagera med teknologi. Det kan alltså helt enkelt vara så att 

på Kundtjänst och Övriga avdelningar arbetar individer vars preferenser gällande användar-

vänlighet ligger i linje med Aditro Personecs uppbyggnad, till skillnad från individerna på 

Saluhall. En annan förklaring kan ligga i de olika funktionerna på avdelningarna inom de 
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olika kategorierna, där registreringen av arbetstid kanske helt enkelt passar Kundtjänst och 

Övriga avdelningars arbetsuppgifter bättre. Det belyser ytterligare den problematik med att 

implementera ett och samma system på en hel organisation som diskuteras i inledningen av 

analysen. 

 

5.2 Delaktighet i implementeringen 

En vanlig orsak till att problem uppstår med en implementering är att medarbetarna inte är 

delaktiga i implementeringen. Att medarbetarna inte är delaktiga kan exempelvis visa sig i att 

de inte vet varför en implementering görs, själva syftet med implementeringen, eller att de 

inte får chansen att utvärdera det implementerade systemet. (Wagner et al., 2011; Orlikowski, 

2010; Quattrone & Hopper, 2006)  

Respondenternas delaktighet i implementeringen av Aditro Personec behandlades i enkät-

studien. Gällande om respondenterna vet varför IKEA har implementerat Aditro Personec 

uppger majoriteten av urvalet att de inte vet. Detta kan alltså vara en bidragande faktor till 

varför problem uppstått i och med implementeringen. Intressant är dock att det syns tydliga 

skillnader kategorierna emellan. Majoriteten hos Kundtjänst, Möbler och Saluhall uppger att 

de inte vet, medan majoriteten hos Övriga Avdelningar uppger att de vet.  

Förklaringen till detta finns troligen i vilka avdelningar som ingår i respektive kategori. 

Sett till Övriga Avdelningar arbetar de flesta av respondenterna inom “Andra avdelningar” 

(44 %), ”Restaurangen” (39 %) och ”Logistik” (17 %). Inom ”Andra avdelningar” uppgav 

respondenterna att de arbetade inom avdelningarna ”Poolgrupp”, ”HR”, ”Aktivitet”, ”BNO” 

och ”Business”. Med undantag för ”Poolgrupp” är dessa administrativa avdelningar på varu-

huset där exempelvis ”HR” är de som faktiskt skött själva implementeringen. För de andra 

avdelningarna (Poolgrupp, Restaurang och Logistik) är en tänkbar förklaring att cheferna på 

dessa varit bättre på att blanda in medarbetarna i processen. Att just Övriga Avdelningar 

sticker ut ligger också i linje med att den kategorin var en av dem där missnöjet med använ-

darvänligheten var som lägst och utbildningsgraden som högst. Det är också den kategori som 

i störst utsträckning uppgett att de kodar under arbetstid, vilket kan medföra att man känner 

sig mer hemma i systemet och dess funktioner.  

IKEA själva uppger att anledningen till att man implementerade Aditro Personec främst 

var för att man ville minska antalet fel i tidsrapporteringen. Man menar också på att man ge-

nom implementeringen ville ge medarbetarna mer ansvar. De respondenter som svarat att de 

vet varför IKEA har implementerat systemet fick svara på vilken anledning de tror var den 

faktiska. Här har dock majoriteten hos både urvalet och respektive kategorier valt ”fel” anled-
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ningar. De vanligast förekommande anledningarna är ”Spara resurser” och ”Effektivisera tids-

rapporteringen”, medan att ”Ge medarbetarna mer ansvar” och ”Minska antalet fel i tidsrap-

porteringen” är minoritet inom både kategorier och urval. Det här gäller även för Saluhall, 

som stack ut i de tidigare diskuterade resultaten. Detta visar på att även respondenterna som 

anser att de vet varför implementeringen genomförts har en annan uppfattning än den som 

ledningen uppger. Någonstans har kommunikationen brustit.  

Att många tror att det är för att spara resurser man implementerat systemet är särskilt al-

varligt när IKEA själva menar på att de inte sparar resurser i och med implementeringen. Att 

spara resurser kan upplevas som något negativt för medarbetarna och deras syn på IKEA. Två 

av de kommentarer som inkommit under svarsalternativet ”annat” visar på hur denna aspekt 

kan påverka medarbetarnas syn på IKEA. Risken är att fler medarbetare känner eller kan 

komma att känna som de respondenterna.  

Förutom att resultaten visar på att respondenterna i stor utsträckning inte känner till an-

ledningen till implementeringen, visar de också på att respondenterna inte getts möjligheten 

att utvärdera Aditro Personec. Med undantag från Övriga Avdelningar uppger 100 % inom 

respektive kategori att de inte fått utvärdera systemet. Motsvarande siffra hos Övriga Avdel-

ningar är 88 % och att siffran är något lägre här beror antagligen på typen av avdelningar som 

diskuteras ovan. Det är exempelvis troligt att HR har fått utvärdera systemet. Att medarbetar-

na inte får chansen att utvärdera systemet medför risken att de anpassningar av systemet som 

görs i anpassningsarbetet inte är de som medarbetarna önskar. Det kan i sin tur innebära att 

man gör anpassningar som i själva verket förvärrar situationen, eftersom det inte är de som 

arbetar i systemet som beslutar om dem. Om så är fallet är det troligt att missnöjet med sy-

stemet växer över tid.  

Själva grunden i varför man valde att implementera Aditro Personec är också värd att be-

lysa. Ur ett ledningsperspektiv är det ett logiskt beslut att fatta att man vill samla arbetssätt. 

Problemet blir att det inte bara är de tidigare arbetssätten som sådana som är spridda, det är 

också alla olika dynamiska individer arbetar med arbetsuppgiften.  Dessa arbetade tidigare på 

sina individuella sätt som var best practice för dem, men förväntas nu arbeta med samma ar-

betssätt i ett statiskt system. I och med att det är just ett statiskt system kommer de dock att 

arbeta med och tolka systemet på individuella sätt. På grund av alla individers individuella 

tolkningar kan man troligtvis aldrig nå exakt önskad effekt: att alla arbetar på samma sätt. 

Med det resultatet blir den stora problematiken och komplexiteten med systemimplementering 

tydlig.  
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5.3 Implementeringens påverkan på motivation 

Implementeringens påverkan på respondenternas motivation mättes i både enkätstudien och 

intervjustudien. På det stora hela har resultaten från båda studierna visat på att respondenter-

nas motivation inte har påverkats av implementeringen. Respondenterna trivs generellt bra 

eller väldigt bra på arbetet och en minoritet har uppgett att deras trivsel har påverkats till det 

sämre av implementeringen, inom samtliga kategorier. I linje med det menar också en minori-

tet av de respondenter som uppgett att de har ambition att fortsätta utvecklas inom IKEA att 

deras ambition har påverkats. En majoritet av respondenterna har också uppgett att Aditro 

Personec inte har haft påverkan på deras inställning till arbetet i övrigt.  

 De respondenter som har angett att implementeringen haft negativ påverkan får i de här 

fallen ses som avvikande, men därmed inte sagt att de ska ignoreras. Det är konsekvent störst 

påverkan på motivationen inom kategorierna Kundtjänst och/eller Övriga Avdelningar. Dessa 

två kategorier är de som stuckit ut mest alla resultat igenom, både åt det positiva och åt det 

negativa hållet. Inom dessa kategorier har också en majoritet av respondenterna arbetat tre år 

och uppåt, vilket ger dem referensramar att jämföra sin situation nu med hur den såg ut tidi-

gare. Resultatet av jämförelse kan i enlighet med rättviseteorin framkalla en känsla av orätt-

visa som i sin tur kan leda till att medarbetarna agerar ut på olika sätt. I fallet IKEA skulle det 

utagerandet kunna ta form i exempelvis en dålig stämning på arbetsplatsen. Den stämningen 

kan i sin tur spridas mellan medarbetare och bidra till en kollektiv känsla av orättvisa som kan 

resultera i konflikter.  

 Än så länge får Aditro Personec betraktas som ett yttre störningsmoment. Det kan ha 

inverkan på medarbetarnas yttre motivation om man exempelvis inte får den lön man förtjänar 

på grund av strul i systemet. Eftersom medarbetarna fortfarande trivs bra på jobbet verkar det 

inte haft påverkan på deras inre motivation, men om problemen fortlöper finns en risk att det 

har det. Resultaten av intervjustudien visar på att kulturen på IKEA spelade roll för respon-

denterna när de valde arbetsgivare. IKEAs kultur beskrivs bland annat som öppen och icke-

hierarkisk. Inom kategorierna med mest spridda resultat, Kundtjänst och Övriga Avdelningar, 

har flest personer angett att kravet på medarbetarna att arbeta i Aditro Personec inte ligger i 

linje med IKEAs kultur. Inom dessa kategorier har också flest respondenter angett att de 

skulle byta arbetsgivare om de erbjöds ett likvärdigt arbete utan att behöva arbeta i Aditro 

Personec. Även om det fortfarande rör sig om minoriteter är det tydligt att inom de två kate-

gorierna har implementeringen av Aditro Personec haft inverkan på motivationen. Självklart 

kan andra utomstående faktorer också ha spelat roll, men resultaten talar för att Aditro Perso-

nec åtminstone är en del till förklaringen. Eftersom missnöje tenderar att växa över tid om de 
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problem som ligger till grund för missnöjet inte tas om hand är risken att andelen vars moti-

vation påverkats ökar, både inom dessa två och de andra kategorierna. Då riskerar IKEA att 

drabbas av att medarbetarna upplever en kollektiv känsla av orättvisa som beskrivs i rättvise-

teorin.   

 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer vid en ERP-implementering som 

kan göra att utfallet blir annat än förväntat, hur systemet mottagits av medarbetarna samt hur 

detta kan påverka medarbetarnas motivation. De faktorer som funnits påverka implemente-

ringen är bristande involvering av medarbetarna under implementeringen, inget kommunice-

rat syfte med implementeringen och ingen möjlighet till utvärdering av systemet. Även prak-

tiska faktorer såsom systemets användarvänlighet har påverkat utfallet av implementeringen. 

Själva systemet har överlag mottagits väl, men hur det är att arbeta i det har fått mycket kritik. 

Medarbetarna upplever helt enkelt inte att systemet passar deras arbetssätt. Undersökningen 

visar på att detta hittills inte påverkat medarbetarnas motivation i någon stor utsträckning, 

bortsett från ett par extremfall. Däremot tenderar missnöje utan åtgärder att växa över tid. 

Vad som observerats i övriga studier inom ämnet är att en frånvaro av användarinblad-

ning vid utformning och anpassning av ett implementerat system kan ha långtgående effekter. 

Det kan anses troligt att den begränsade påverkan på motivationen Aditro Personec haft på 

IKEA Uppsalas medarbetare inte måste gälla för evigt. Fortsatt anpassningsarbete med syste-

met utan dialog med användarna har i tidigare studier resulterat i mycket frustration, ovilja att 

arbeta med systemet och dålig stämning på arbetsplatsen. Tidigare studier har pekat på att en 

liten, extern, motivationspåverkan har vuxit och slutligen påverkat individers inre motivation 

att arbeta. Fenomenet återfinns i tidigare studier utan att beskrivas närmare, varpå vi ser fe-

nomenet som en återkommande fälla och benämner fällan Exkluderingsbaserad motivations-

påverkan (EMP). EMP är i allra högsta grad en fälla IKEA Uppsala riskerar gå i, utan åtgär-

der. Eftersom det på arbetsplatsen redan finns tendenser till sådana känslor hos respondenter-

na som lämnat textkommentarer, något som riskerar spridas om fällan inte undviks. 

Vid spridning av dessa åsikter kan en kollektiv känsla av orättvisa uppkomma på ar-

betsplatsen, eftersom en majoritet av användarna känner sig exkluderade och åsidosatta. 

Denna kollektiva känsla ligger enligt studien inte i linje med IKEAs kultur och risken finns att 

medarbetarna inte känner igen sig på sin arbetsplats och i dess nya kultur. Helt plötsligt har 

motivationen till det övriga arbetet påverkats av en till synes enkel systemimplementering. 

Fortsätter anpassningsarbetet med systemet utan att ta hänsyn till användarnas åsikter kring 
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det är risken stor att missnöjet växer och sprider sig. EMP har i tidigare studier gjort att små 

missnöjen med systemimplementeringar resulterat i stora konflikter. Något IKEA bör vara 

noggranna med att undvika genom att omgående låta medarbetare utvärdera systemet och 

släppa in dem i anpassningsarbetet, eftersom frön till denna konflikt redan såtts. 

 

7. Sammanfattning och slutsatser 
 

I uppsatsen har det undersökts vilka faktorer som kan ha påverkat en ERP-implementering på 

IKEA Uppsala. Implementeringen rör ett tidsrapporteringssystem vid namn Aditro Personec. 

Undersökningen baserades på en förundersökning i form av intervju med varuhusets HR-chef 

som låg till grund för en enkätstudie, vars svar senare låg till grund en för en semi-

strukturerad intervjustudie.  

Resultaten pekar på att bristen på användarinblandning vid implementeringen har på-

verkat utfallet genom dålig kommunikation till medarbetarna, dålig användarvänlighet och 

missnöje med det praktiska arbetet i Aditro Personec. Själva systemet har däremot mottagits 

väl och många medarbetare ställer sig positiva till tanken att ha ansvar för sin tidsrapporte-

ring. Resultaten av undersökningen pekar på att dessa faktorers påverkan på medarbetarnas 

motivation är liten, missnöjet är än så länge begränsat till att gälla systemets tekniska utfor-

mande. Missnöjet påverkar inte heller medarbetarnas motivation till arbetet i övrigt. Däremot 

kan missnöjet, utan att bemötas, sprida sig till att påverka andra aspekter i arbetet, något 

IKEA bör vara noggranna med att undvika.  

Slutsatsen dras att IKEAs brist på användarinblandning resulterat i missnöje med den 

tekniska utformningen av Aditro Personec, än så länge utan att skapa missnöje med arbetet i 

övrigt. Troligtvis eftersom Aditro Personec som system mottagits positivt. En situation som 

riskerar att förändras och förvärras om inte medarbetarna omgående involveras i systeman-

passningen och hänsyn tas till deras sätt att använda Aditro Personec. 
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8. Bidrag till forskningen 
 

8.1 Vårt bidrag 

I tidigare studier inom systemimplementering beskrivs ofta ett scenario där ett initialt miss-

nöje med systemet växer sig så stort att det påverkar arbetsplatsen och medarbetarnas moti-

vation. Detta har dock inte benämnts som ett återkommande scenario, trots att det är synligt 

vid en överblick av tidigare forskning. Vi har därför identifierat detta fenomen och benämnt 

det Exkluderingsbaserad motivationspåverkan (EMP), för att underlätta identifieringen av det 

berörda fenomenet i framtida studier. 

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Uppsatsens studie har begränsningar i och med undersökningens avgränsning till ett IKEA-

varuhus samt studiens tidsram. Vidare forskning bör studera en implementering över längre 

tid, för att på längre sikt följa utvecklingen av ett eventuellt missnöje i förhållande till anpass-

ningsperioden. Denna forskning skulle också kunna validera fällan med EMP. Vidare forsk-

ning bör också behandla flera IKEA-varuhus för att validera resultaten med jämförelseobjekt, 

samt följa upp undersökningen på IKEA Uppsala. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Enkät 
 

Avsnitt ett - Avstämningsfrågor 

 

1. Vilken avdelning arbetar du på?  

Fler svarsalternativ möjliga 
 

Accenten      Recovery 

Badrum      Restaurangen  

Belysning/Oasen     Sovrum/Barnens 

Kom-in      Tag-själv-lagret 

Kundrelation     Textil 

Kök       Vardagsrum/Work 

Logistik      Annat (Vänligen specificera) 

 
2. Hur länge har du arbetat på IKEA?  
 

Mindre än 1 år 

1-2 år 

3-5 år 

6-10 år 

10+ 

 

3. Kodar du din, eller andras, arbetstid i Aditro Personec? 
 

Ja 

Nej 

 

Avsnitt två – Respondenternas användande av och åsikt om Aditro Personec 

 

4. Hur ofta kodar du din, eller andras, arbetstid i Aditro Personec? 
 

1 gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

 

5. Kodar du i Aditro Personec under eller efter arbetstid? 
 

Under arbetstid 

Efter arbetstid 

Det varierar 

 

6. Har du blivit utbildad i hur Aditro Personec fungerar?  
 

Ja 

Nej 

7. Upplever du att Aditro Personec är användarvänligt? 
 

Ja  

Nej 
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8. Varför tycker du att Aditro Personec inte är användarvänligt? Möjligt att välja flera alterna-

tiv? 
 

Jag tycker att det är långsamt 

Jag har svårt att hitta det jag letar efter 

Systemet fungerar inte, trots att jag tror att jag gjort rätt 

Annat (vänligen specificera) 

 

Avsnitt tre – Implementeringens påverkan på respondenternas motivation 

 

9. Hur bra trivs du på jobbet? 
 

Inte alls  Något missnöjd  Likgiltig  Bra  Väldigt bra 

 

10. Har din trivsel förändrats av införandet av Aditro Personec? 
 

Jag trivs bättre 

Jag trivs lika bra 

Jag trivs sämre 

 

11. Har du ambition att fortsätta utvecklas inom IKEA? 
 

Ja 

Nej 

 

12. Har din ambition att fortsätta utvecklas inom IKEA förändrats sedan införandet av Aditro 

Personec? 
 

Min ambition har ökat 

Min ambition är oförändrad 

Min ambition har minskat 

 

Avsnitt fyra – Respondenternas delaktighet i implementeringen 

 

13. Vet du varför IKEA har infört Aditro Personec? 
 

Ja  

Nej 

 

14. Varför tror du att IKEA har infört Aditro Personec? 

Möjligt att välja flera svarsalternativ, endast respondenter som svarat ”Ja” på F13 svarar på 

denna fråga. 
 

För att spara resurser 

För att effektivisera tidsrapporteringen 

För att ge medarbetarna mer ansvar 

För att minska antalet fel i tidsrapporteringen 

Annat (vänligen specificera) 

 

15. Har du fått möjlighet att utvärdera Aditro Personec? 
 

Ja 
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Nej 

 

16. Det bör ingå i alla medarbetares arbetsuppgifter att koda sina egna arbetstider i Aditro 

Personec. 
 

Håller inte alls med Håller inte med Ingen åsikt  Håller med   Håller helt med 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
1. Kodar du din arbetstid i Aditro Personec? 
 

Ja 

Nej 

 

2. Vilken avdelning jobbar du på? 
 

Accenten      Recovery 

Badrum      Restaurangen  

Belysning/Oasen     Sovrum/Barnens 

Kom-in      Tag-själv-lagret 

Kundrelation     Textil 

Kök       Vardagsrum/Work 

Logistik      Annat (Vänligen specificera) 

 

3. Är din inställning till Aditro Personec som koncept positiv eller negativ? 

 

Positiv 

Negativ 

 

4. Påverkar din inställning till Aditro Personec din inställning till jobbet i övrigt? 

 

Ja 

Nej 

 

5. Vad fick dig att välja IKEA som arbetsgivare? (Flera svar möjliga) 

 

Kulturen 

Behövde ett jobb 

Arbetsuppgifterna 

Vill utvecklas inom IKEA 

 

6.  Tycker du at kravet på dig att arbeta i Aditro Personec ligger i linje med IKEAs kultur? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

7.  Vid erbjudande om likvärdigt jobb, utan Aditro Personec, skulle du byta arbetsgivare? 

 

Ja 

Nej 
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* Möjligt att välja flera svarsalternativ 

Bilaga 3 - Fullständiga enkätsvar 
      

Fråga Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. avdelningar Hela urvalet 

Totalt antal respondenter som kodar 17 27 23 18 73 

4. Hur ofta kodas arbetstid i Aditro Personec?      

1 gång/vecka 53% 52% 65% 67% 59% 

<1 gång/vecka 47% 48% 35% 33% 41% 

Antal som hoppade över frågan - 2 - - 2 

5. Kodas under eller efter arbetstid?       

Under arbetstid 24% 20% 39% 41% 33% 

Efter arbetstid 53% 24% 26% 24% 30% 

Det varierar 24% 56% 35% 35% 37% 

Antal som hoppade över frågan - 2 - 1 3 

6. Har resp. utbildats i Personec?       

Ja 76% 64% 78% 78% 73% 

Nej 24% 36% 22% 22% 27% 

Antal som hoppade över frågan - 2 - - 2 

7. Upplever resp. Personec som användarvänligt?      

Ja 47% 36% 30% 44% 37% 

Nej 53% 64% 70% 56% 63% 

Antal som hoppade över frågan - 2 - - 2 

8. Om nej, varför anser resp. att Personec inte är användar-

vänligt?*      

Anser att det är långsamt 44% 46% 31% 56% 49% 

Svårt att hitta det man letar efter 44% 77% 77% 44% 62% 

Fungerar inte, trots att resp. anser sig ha gjort rätt 33% 23% 23% 22% 26% 

Annat
1
 11% 23% 23% 56% 31% 

Antal som hoppade över frågan - 3 3 1 6 
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* Möjligt att välja flera svarsalternativ 

Bilaga 3 - Fullständiga enkätsvar, forts. 

Fråga Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. avdelningar Hela urvalet 

Totalt antal respondenter som kodar 17 27 23 18 73 

9. Hur bra trivs resp. på jobbet?      

1 - Inte alls 7% - 5% - 3% 

2 - Något missnöjd 7% 5% - 6% 5% 

3 - Likgiltig - 5% - - 2% 

4 - Bra 20% 55% 60% 50% 43% 

5 - Väldigt bra 67% 36% 35% 44% 48% 

Antal som hoppade över frågan 2 5 3 2 10 

10. Har resp. trivsel förändrats av införandet av Personec?       

Trivs bättre - 4% - 11% 4% 

Trivs lika bra 82% 88% 91% 67% 80% 

Trivs sämre 18% 8% 9% 22% 16% 

Antal som hoppade över frågan - 3 1 - 3 

11. Har resp. ambitionen att fortsätta utvecklas inom IKEA?       

Ja 71% 75% 77% 65% 71% 

Nej 29% 25% 23% 35% 29% 

Antal som hoppade över frågan - 3 1 1 4 

12. Har resp. ambition att fortsätta utvecklas inom IKEA 

förändrats sedan införandet av Personec?      

Ambitionen har ökat - - - 11% 4% 

Ambitionen är oförändrad 76% 91% 100% 83% 86% 

Ambitionen har minskat 24% 9% - 6% 10% 

Antal som hoppade över frågan - 4 1 - 4 
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* Möjligt att välja flera svarsalternativ 

 

Bilaga 3 - Fullständiga enkätsvar, forts. 

Fråga Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. avdelningar Hela urvalet 

Totalt antal respondenter som kodar 17 27 23 18 73 

13. Vet resp. varför IKEA har infört Personec?      

Ja 41% 38% 23% 67% 43% 

Nej 59% 63% 77% 33% 57% 

Antal som hoppade över frågan - 3 1 - 3 

14. Varför tror resp. att IKEA har infört Personec?*      

För att spara resurser 53% 73% 67% 59% 58% 

För att effektivisera tidrapporteringen 59% 82% 62% 53% 67% 

För att ge medarbetarna mer ansvar 41% 36% 33% 29% 32% 

För att minska antalet fel i tidrapporteringen 41% 45% 33% 47% 39% 

Annat
2
 12% 5% - - 5% 

Antal som hoppade över frågan - 5 2 1 7 

15. Har resp. fått möjlighet att utvärdera Personec?       

Ja - - - 13% 5% 

Nej 100% 100% 100% 88% 95% 

Antal som hoppade över frågan - 6 2 2 9 

16. Det bör ingå i alla medarbetares ansvar att koda sina egna 

arbetstider i Personec       

1 - Håller inte med alls 18% 18% 5% 12% 15% 

2 - Håller inte med 12% 14% 10% 12% 11% 

3 - Ingen åsikt - 18% 20% 35% 17% 

4 - Håller med 35% 41% 35% 18% 29% 

5 - Håller helt med 35% 9% 30% 24% 28% 

Antal som hoppade över frågan - 5 3 1 8 
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* Möjligt att välja flera svarsalternativ 

 

1. Textsvar ”Annat”, fråga 8. 

Kundtjänst 

Det går trögt, sedan finns det PÅ TOK för många val. Vet aldrig vad jag ska välja  

 

Möbler 

Jag har fått felaktig lön trots att jag har följt HRs instruktioner. Jag har sedan dess tittat på fliken "Hjälp" på aditro och funnit att jag fått instruktioner som 

IKEA tjänar på. Jag har inget förtroende för HR längre, de vill bara spara pengar på personalens beskostnad. Pengar vi har rätt till då vi arbetar för dem. 

 

Tycker det är osmidigt att man t.ex. ska behöva göra avdelningsbyte varje dag då man jobbar vid annan avdelning osv. 

 

Otydliga rubriker 

 

Saluhall 

Är väldigt rörigt och otydligt uppbyggt 

 

Inga egna alternativ 

 

Tycker det är osmidigt att man t.ex. ska behöva göra avdelningsbyte varje dag då man jobbar vid annan avdelning osv. 

 

Övriga avdelningar 

Lite rörigt. 

 

behövs för många klick även för enkla avvikelser 

 

svårt att sätta sig in i som nybörjare 

 

Onödigt krångligt 

 

tar för lång tid att koda. 
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* Möjligt att välja flera svarsalternativ 

 

2. Textsvar ”Annat”, fråga 14. 

Kundtjänst 

De sparar pengar på att vi gör fel. Jag fick precis reda på att jag stämplat övertid felaktigt sedan start. Det rör sig om 50+ timmar som jag inte kommer att 

se röken av. Man vill inte få sparken för att man ifrågasätter. 

 

För att kunna se timfördelningen på olika nivåer i vh, för att kunna sätta rätt mål, och därmed föja upp bättre 

 

Möbler 

Ger oss ansvaret, om något går fel, då är även skulden vår. det är ju vårt "ansvar".... Har IKEA något ansvar kvar i att ge oss medarbetare korrekt lön? 
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Bilaga 4 – Fördelning över avdelningar (Enkätstudie) 

Fördelning över avdelningar - Kundtjänst   

Kundrelation 16(17) 94% 

Accenten 1(17)  6% 

Logistik 1(17)  6% 

Recovery 1(17)  6% 

Tag-själv-lagret 1(17)  6% 

Textil 1(17)  6% 

Vardagsrum/Work 1(17)  6% 

 

 

Fördelning över avdelningar - Möbler   

Kök 14(27) 52% 

Sovrum/Barnens 8(27) 30% 

Vardagsrum/Work 8(27) 30% 

Kundrelation 1(27) 4% 

Tag-själv-lagret 1(27) 4% 

 

 

Fördelning över avdelningar - Saluhall   

Vardagsrum/Work 8(23) 35% 

Tag-själv-lagret 6(23) 26% 

Textil 5(23) 22% 

Belysning/Oasen 3(23) 13% 

Kundrelation 3(23) 13% 

Accenten 2(23) 9% 

Kök 2(23) 9% 

Kom-in 1(23) 4% 

Logistik 1(23) 4% 

Sovrum/Barnens 1(23) 4% 

 

Fördelning över avdelningar - Övriga avdelningar   

Annat* 8(18) 44% 

Restaurangen 7(18) 39% 

Logistik 3(18) 17% 

Belysning/Oasen 1(18) 6% 

Kom-in 1(18) 6% 

Kundrelation 1(18) 6% 

Tag-själv-lagret 1(18) 6% 

*Poolgrupp, HR, Aktivitet, BNO, Business 
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Bilaga 5 – Tid på IKEA (Enkätstudie) 

Tid på IKEA - Kundtjänst   

3-5 år 6(17) 35% 

1-2 år 5(17) 29% 

10< år 4(17) 24% 

<1 år 1(17) 6% 

6-10 år 1(17) 6% 

 

 

Tid på IKEA - Möbler   

3-5 år 9(27) 33% 

1-2 år 5(27) 19% 

10< år 5(27) 19% 

<1 år 4(27) 15% 

6-10 år 4(27) 15% 

 

 

Tid på IKEA - Saluhall   

1-2 år 8(23) 35% 

3-5 år 5(23) 22% 

<1 år 4(23) 17% 

6-10 år 3(23) 13% 

10< år 3(23) 13% 

 

 

Tid på IKEA - Övriga avdelningar   

3-5 år 10(18) 56% 

1-2 år 3(18) 17% 

6-10 år 3(18) 17% 

10< år 2(18) 11% 

<1 år - - 
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Bilaga 6 - Fullständiga intervjuresultat 

Fråga Kundtjänst Möbler Saluhall Övr. avdelningar Hela urvalet 

Totalt antal respondenter under intervjuer 4 10 9 3 26 

Kodar du din arbetstid i Aditro Personec? 

     Ja 100% 100% 100% 100% 100% 

Nej 0% 0% 0% 0% 0% 

Är din inställning till Personec som koncept positiv eller negativ? 

     Positiv 75% 70% 78% 33% 69% 

Negativ 25% 30% 22% 67% 31% 

Påverkar din inställning till Personec din inställning till jobbet i övrigt? 

     Ja 25% 0% 0% 33% 8% 

Nej 75% 100% 100% 67% 92% 

Vad fick dig att välja IKEA som arbetsgivare?* 

     Kulturen 50% 60% 56% 67% 58% 

Behövde ett jobb 50% 20% 22% 33% 27% 

Uppgifterna 0% 20% 11% 0% 12% 

Vill utvecklas inom IKEA 0% 0% 11% 0% 4% 

Tycker du att kravet på dig att arbeta i Personec ligger i linje med IKEAs 

kultur? 

     Ja 25% 20% 33% 33% 27% 

Nej 25% 0% 0% 33% 8% 

Vet ej 50% 80% 67% 33% 65% 

Vid erbjudande om ett likvärdigt jobb, utan Personec, skulle du byta ar-

betsgivare? 

     Ja 25% 10% 0% 33% 12% 

Nej 75% 90% 100% 67% 88% 

 


