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Abstrakt: 

 

Genom att ta i bruk ett ERP-system, ett affärssystem förenas ett företags olika funktioner och 

affärsprocesser i ett enda system, som underlättar informationsflödet och förbättrar företagets 

verksamhet. Dessa fördelar och möjligheter som ett affärssystem erbjuder lockar företag att 

investera i ett affärssystem. Ibruktagandet av ett affärssystem kännetecknas dock som en mycket 

utmanande och resurskrävande process. Tidigare forskning kring implementering av 

affärssystem visar också en hel del misslyckade implementeringsresultat. I 

implementeringsprocessen förekommer det flera olika kritiska framgångsfaktorer i olika skeden 

av implementeringen, som påverkar implementeringsresultatet. Syftet med denna avhandling är 

att undersöka ämnet närmare och mera specifikt, vilka kritiska framgångsfaktorer som tenderar 

att leda till ett lyckat ERP-systems implementeringsresultat i de finländska små och medelstora 

företagen. 

 

För att reda ut syftet i denna avhandling har det identifierats kritiska framgångsfaktorer med 

hjälp av tidigare forskning, varefter en undersökningsmodell konstruerades kring dem. 

Undersökningsmodellen användes och testades därefter på finländska små och medelstora 

företag. Undersökningsmetoden består av en enkätundersökning som utförts elektroniskt med 

enkätverktyget Webropol. Nätenkäten skickades ut åt företagen och nådde sammanlagt 4 369 

företag var av 87 st. svar var lämpliga för dataanalysen. Dataanalysen och 

undersökningsmodellen analyserades med hjälp av en strukturell ekvationsmodell (SEM) i 

analysprogrammet SmartPls3. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att en del av de kritiska framgångsfaktorerna tenderar att leda 

till ett lyckat affärssystems implementeringsresultat, inom små och medelstora finländska 

företag. De tekniska och organisatoriska kritiska framgångsfaktorerna hade ett positivt 

signifikant samband till ett lyckat implementeringsresultat medan de sociala kritiska faktorerna 

inte hade det. Resultatet tyder på att de kritiska framgångsfaktorerna är värderelevanta i 

ibruktagandet av ett affärssystem och att dessa faktorer bör tas i beaktan ifall företag vill 

åstadkomma de olika nyttorna och fördelar ett affärssystem medför. 
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1 INTRODUKTION 

Ett ERP-system (Enterprise Resources planning) är ett integrerat informationssystem 

som förenar företagets olika funktioner och affärsprocesser i ett enda system. Genom att 

använda ett ERP-system flyter informationen inom företagets avdelningar smidigt och i 

realtid, vilket underlättar och förbättrar företagets verksamhet. De konkurrensfördelar 

som ERP-systemen medför har lockat flera företag av olika storlek runt om i världen att 

investera i ett ERP-system, för att kunna konkurrera i den tuffa företagsomgivningen 

som ständigt utvecklas. Den ständiga tekniska utvecklingen har också medfört olika 

typer och versioner av ERP-system, som företagen kan välja mellan (Rahman & Saha, 

2015; Umar m.fl., 2016).  

Att ta i bruk ett ERP-system är dock ingen lätt och enkel uppgift, i och med att 

implementeringen av systemet kräver en hel del förändringar och omstruktureringar 

inom företaget. Dessutom klassificeras ett ERP-system som ett komplext system som är 

mycket tidskrävande och i många fall mycket dyrt att ta i bruk. I 

implementeringsprocessen av ett ERP-system är det flera faser, processer och faktorer 

som bör tas i beaktande under processens gång för att åstadkomma ett lyckat resultat. 

Det är dock flera företag som endast blint ser på de fördelar och nyttor ERP-systemet 

innefattar, och glömmer bort hur komplexa dessa system egentligen är att ta i bruk. Av 

tidigare forskning om implementering av ERP-system framgår det att det råder en stor 

andel misslyckanden kring 65–70 %, vilket ger en bild av hur komplexa ERP-systemen 

egentligen är (Saeed m.fl., 2017). 

I och med ERP-systems komplexitet finns det en hel del företag som lider av en 

bristfällig uppfattning om vad allt som hör till implementeringen av ett ERP-system. 

Inom implementeringen finns det flera kritiska faktorer som påverkar resultatet av 

implementeringen. För företag som planerar eller som tar i burk ett ERP-system är det 

därför ytterst viktigt att vara medveten om de olika kritiska faktorerna, för att kunna 

åstadkomma ett lyckat resultat. 
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1.1 Problemområde 

Ända sedan ERP-systems uppkomst i början av 1990-talet, har ERP-system utvecklats 

till en global standard för organisationer att uppehålla deras operationer (Rahman & 

Saha, 2015). I och med den tekniska utvecklingen har de integrerade affärssystemen 

d.v.s. ERP-systemen utvecklats till allt mera flexibla samt komplexa system. Således 

har organisationer och företag ett brett utbud att välja emellan när det kommer till att 

besluta om ibruktagandet av ett ERP-system. Möjligheten att välja mellan flera olika 

leverantörer och ERP-system för, att hitta det rätta ERP-systemet är därför ingen enkel 

uppgift. Det finns även flera olika faktorer som påverkar beslutet av ibruktagandet av 

ERP-systemet exempelvis kostnaden, användnings syftet för affärssystemet och många 

fler. I och med att implementeringen av ett ERP-system inte är en lätt uppgift, är det 

ingen säkerhet att implementeringen lyckas på önskat sätt (Rahman & Saha, 2015). 

I och med att ERP-system har blivit allt mer komplexa och flera olika lösningar för 

ERP-system uppkommit som exempelvis molnbaserade ERP-system, är det mycket 

viktigt för företag som är i behov av ett ERP-system, att förstå syftet till vad 

affärssystemets skall användas för. Ett problem inom implementering av ERP-system är 

att kunskapen om behovet av själva användningen av systemet är oftast oklart för 

företagen som tar i bruk affärssystemet. I flera fall ser företagen som är i behov att ett 

affärssystem, endast de potentiella konkurrensfördelarna vilka systemet medför och 

glömmer bort själva ursprunget varför och till vilket syfte systemet skall användas för. 

Brist av kunskap om affärssystemets användnings syfte kan lätt resulterat till extra 

kostnader, bristfällig användning av olika operationer och förlängd 

implementeringsprocess. Därför är det mycket viktigt för företag att vara medvetna om 

de mest vanligaste kritiska faktorer som bör tas i beaktan i implementeringsprocessen 

av ett ERP-system (Rahman & Saha, 2015). 

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med min magisteravhandling är att undersöka vilka kritiska faktorer inom 

implementeringen av ERP-system som spelar en viktig roll för att nå ett lyckat 

implementeringsresultat. Målet med avhandlingen är att identifiera och lära känna de 
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olika kritiska faktorerna, som är viktiga inom implementeringsprocessen av ERP-

system och hur man kan ta dem i beaktan för att åstadkomma en lyckad 

implementering. Avhandlingen ämnar att studera ERP-systemens ibruktagande i små 

och medelstora finska företag.  

Inom ämnet ERP-system och dess implementeringar kommer jag att fokusera på 

kritiska faktorer inom implementeringar av ERP-system. Jag kommer även att analysera 

vilka kritiska faktorer som tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat. Inom 

ämnet ERP-system, kommer avhandlingen att behandla ERP-system i sin allmänhet. 

Forskningsområdet kommer att bestå av små och medelstora finska företag som verkar 

inom tillverknings- och handelsbranschen. Avhandlingen kommer att fokusera på 

följande forskningsfrågor: 

1. Vilka kritiska framgångsfaktorer tenderar att leda till ett lyckat ERP-systems 

implementeringsresultat? 

2. Leder de kritiska organisatoriska faktorerna i implementeringsprocessen av ett 

ERP-system till ett lyckat implementeringsresultat? 

3. Leder de kritiska tekniska faktorerna i implementeringsprocessen av ett ERP-

system till ett lyckat implementeringsresultat? 

4. Leder de kritiska sociala faktorerna i implementeringsprocessen av ett ERP-

system till ett lyckat implementeringsresultat? 

 

Den första forskningsfrågan kommer att redas ut ur litteraturen kring ämnet och tidigare 

forskning, för att få fram vilka faktorer som anses vara kritiska inom ERP-systems 

implementeringar. De andra forskningsfrågorna besvarar i sin tur om de organisatoriska, 

tekniska och sociala kritiska faktorerna tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat, vilket utförs med hjälp av avhandlingens 

undersökningsmodell.  

1.3 Metod  

Denna avhandling kommer att bestå av en kvantitativ undersökning var sambandet 

mellan de kritiska faktorerna och en lyckad implementering av ett ERP-system kommer 

att undersökas, i form av en enkätundersökning. Ur tidigare forskning av de kritiska 



Max Mikander: Kritiska framgångsfaktorers påverkan i ERP-systems implementeringar 

 

4 

framgångsfaktorer kommer det att konstrueras en undersökningsmodell som består av 

kritiska faktorer och hypoteser kring dem. Undersökningsmodellen kommer sedan att 

testas med hjälp av svaren av enkäten. Enkäten undersöker små och medelstora 

finländska företag. Som datainsamlingsmetod för enkätundersökningen kommer 

databasen Orbis att användas för insamling av företagens kontaktuppgifter. Enkäten 

kommer därefter att skickas ut till de valda företagen i form av en nätenkät, genom 

användning av enkätverktyget Webropol. Resultaten av enkäten kommer att analyseras 

med hjälp av undersökningsmodellen och analysmetoden Strukturell 

ekvationsmodellering (SEM). 

1.4 Disposition 

I kapitel två definieras det först vad ett ERP-system är och vad ett molnbaserat ERP-

system innefattar. I det andra kapitlet beskrivs även vad syftet med att använda ett ERP-

system är, samt vilka fördelar och nackdelar existerar.  Kapitlet avslutas med en 

presentation av ERP-systemens roll i små och medelstora företag. Det tredje kapitlet i 

avhandlingen behandlar implementeringsprocessen för ERP-system. 

Implementeringsfaserna, riskerna, utmaningarna och de kritiska faktorerna relaterade i 

implementeringsprocessen behandlas i detta kapitel. Det fjärde kapitlet kommer i sin tur 

att bestå av tidigare forskning inom de kritiska faktorerna i affärssystems 

implementeringar. I det fjärde kapitlet presenteras även de tre huvudkategorierna inom 

de kritiska framgångsfaktorerna. Kapitlet avslutas med en presentation av 

avhandlingens undersökningsmodell, samt hypoteserna kring modellen. Det femte 

kapitlet i denna avhandling behandlar forskningsmetoden. Användning av 

datainsamlingsmetoden, enkätundersökningsmetoden och analysmetoden presenteras i 

detta kapitel. Det sjätte kapitlet innehåller resultaten av undersökningen i denna 

avhandling. Resultaten av enkätundersökningen presenteras tillsammans med 

undersökningsmodellen. Det sjunde och avhandlingens sista kapitel presenterar i sin tur 

avhandlingens slutsatser med en avslutande diskussion. 
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2 DEFINIERING AV ERP-SYSTEM 

Detta kapitel börjar med att grundläggande definiera vad ett ERP-system är. Dessutom 

beskrivs syftet med användningen av ERP-system och dess fördelar. Efter att ERP-

system definierats och syftet med systemet klargjorts, presenteras de molnbaserade 

affärssystemen. Efter att de molnbaserade affärssystemet definierats presenteras det kort 

fördelar och nackdelar relaterade till dem. Kapitlet avslutas med att beskriva 

affärssystemets betydelse och roll för små och medelstora företag.  

2.1 Vad är ett ERP-system? 

ERP-system är ett integrerat informationssystem, närmare bestämt ett affärssystem, som 

innefattar olika integrerade moduler för att stödja ett företags verksamhet genom att 

utföra olika funktioner och affärsprocesser (Rahman & Saha, 2015). ERP-system är 

konstruerade som ett modulbaserat system som innefattar olika funktionella 

affärsområden och avdelningar inom ett företag. ERP-systemets moduler som innefattar 

företagets funktioner och processer är alla kopplade till en gemensam databas där data 

och informationen registreras. Databasen fungerar som affärssystemets kärna och stöder 

företagets alla funktioner och moduler som är kopplade till den. I och med att företagets 

avdelningar och operationer är integrerade i samma affärssystem, flödar data och 

informationen inom företaget i realtid (Umar m.fl., 2016).  

Modulerna i affärssystemet består av olika avdelningar inom företaget, exempelvis en 

modul för finansiella processer, en modul för personaladministration, en modul för 

distribution och produktion, en modul för försäljning och marknadsföring, en modul för 

bokföring och m.fl. (Rahman & Saha, 2015). Huvudidén med ett ERP-system är att 

integrera alla avdelningar, funktioner och processer inom ett företag i ett enda system 

eller en plattform, där informationen och data flödar (Rahman & Saha, 2015). Det som 

är värt att lägga märke till är att ERP-systemen inte har någon grundform som 

innehåller vissa sorters specifika moduler, utan modulerna kan konfigureras och 

skräddarsys så att de passar företagens behov på det bästa möjliga sättet (Umar m.fl., 

2016).  
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Förutom att det finns flera olika lösningar och moduler man kan välja mellan att 

implementera till ett affärssystem, finns det även flera olika typer av ERP-system. Den 

vanligaste och mest kända typen av ERP-system är det så kallade traditionella ERP-

systemet (Kilic, m.fl., 2015). Det traditionella ERP-systemet innebär att affärssystemet 

implementeras till företagets egen databas, det vill säga en lokalinstallation i företagets 

egna utrymmen. Det traditionella ERP-systemet ägs fullständigt av företaget som 

implementerar affärssystemet och affärssystemet uppehålls av företagets egen IT-

personal. Affärssystemet används genom en applikation som installeras på företagens 

datorer eller annan hårdvara. De traditionella affärssystemen är oftast mycket komplexa 

och relativt dyra, vilket innebär att de mest används av större företag (Kilic, m.fl., 

2015). 

En annan typ av affärssystem är de molnbaserade affärssystemen. De molnbaserade 

affärssystemen har under de senaste åren blivit väldigt populära i och med 

molntjänsternas tillväxt. Ett molnbaserat affärssystem skiljer sig från det traditionella 

affärssystemet genom att de fungerar i en molnomgivning var en 

affärssystemsleverantör eller tredje part erbjuder affärssystemet som en molntjänst 

(Kiadehi & Mohammadi, 2012). Det är affärssystemsleverantören som äger 

affärssystemet och som står för uppehållandet av det molnbaserade affärssystemet. 

Detta innebär att företag som använder molnbaserade affärssystem inte behöver 

installera systemet, utan affärssystemet används genom en webbläsare och tillhandhålls 

över nätet. De molnbaserade affärssystemen är i regel mindre komplexa och mer 

flexibla, vilket har i sin tur lett till att de mest används av små och medelstora företag 

(Lewandowski, m.fl., 2013). 

I och med att ERP-systemens moduler kan konfigureras och skräddarsys enligt 

företagens behov, finns det flera distributörer och leverantörer på marknaden som 

erbjuder lösningar för ERP-system (Kilic, m.fl., 2015). Lösningarna för ERP-system 

varierar från hela ERP-system som tas i burk, till skilda moduler som implementeras för 

ett givet system. Det förekommer även lösningar där ett företag besluter att 

implementera skilda moduler från olika distributörer för sitt affärssystem. De mest 

kända och största aktörerna inom ERP-systemmarknaden är företagen SAP, Oracle, 

Sage, Infor och Microsoft (Forbes, 2014). I en rapport om marknadsandelen av 
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leverantörer för ERP-system år 2013 av Forbes Magazine, var det tyska företaget SAP 

den största aktören med en marknadsandel på 24 % (Forbes, 2014). Det amerikanska 

företaget Oracle hade den andra största marknadsandelen på 12 %, medan aktörerna 

Sage och Infor hade en marknadsandel på 6 % vardera. Microsofts marknadsandel var i 

sin tur av 5 % (Forbes, 2014). I och med att det finns flera olika ERP-systemlösningar 

och leverantörer av ERP-system att välja mellan för företag, är det givetvis inte en lätt 

uppgift att välja det rätta affärssystemet.  

2.2 Syftet med ERP-system 

Syftet med att ta i bruk eller att använda ett ERP-system kan bero av många olika 

faktorer eller orsaker. Det som dock förenar största delen av företag som använder eller 

funderar på att ta i bruk ett ERP-system, är att de upplever att man får nytta eller en 

fördel, exempelvis strategiska konkurrensfördelar med att använda och ta i bruk 

affärssystemet (Nwankpa, 2015). Det som ERP-system dock erbjuder är att man får än 

bättre kontroll och översikt över informationsflödet av de olika funktionerna och 

avdelningarna inom organisationen. Med att ha en bättre heltäckande översikt om 

informationsflödet inom företagets olika avdelningar är det lättare att styra företagets 

förfarande, uppfinna nya och innovativa lösningar samt att besluta viktiga beslut inom 

företaget (Umar m.fl., 2016). Enligt Lewandowski m.fl. (2013) förbättrar ERP-system 

även företagens affärsprocesser vilket i sin tur resulterar i ökat värde för företaget. I och 

med att ERP-system förbättrar ett företags affärsprocesser och informationsflöde som 

resulterar vanligtvis i ökat värde, anses ERP-system vara en mycket viktig del av 

företagets infrastruktur.  Utöver att ERP-systemen anses var en viktig del av företagets 

infrastruktur stöder systemet även företagen att konkurrera i den moderna digitaliserade 

miljön som dagens marknader kännetecknas av (Lewandowski, m.fl., 2013). 

Företag och organisationer investerar vanligtvis i ERP-system för att de anser att de kan 

uppnå olika fördelar såsom strategiska och viktiga konkurrensfördelar. 

Konkurrensfördelar som ERP-systemen skapar är exempelvis en förbättrad och ökad 

produktivitet, lägre kostnader och kostnadsbesparingar, förbättrat informationsflöde, 

flexibilitet och effektivare kommunikation mellan de olika verksamhetsavdelningarna, 

ökad kundnöjdhet och användarvänlighet och många fler (Nwankpa, 2015). I och med 
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att det anses finnas flera olika nyttor och fördelar med att använda och ta i bruk ett ERP-

system, har Shang och Seddon (2002) utvecklat ett ramverk som delar in fördelarna i 

fem olika dimensioner vilka är: operationella fördelar, ledningsfördelar, strategiska 

fördelar, IT och infrastrukturella fördelar samt organisatoriska fördelar (Shang & 

Seddon, 2002).  

Till de operationella fördelarna som Shang och Seddon (2002) nämner hör de operativa 

funktionerna som ingår i ett företags eller organisations dagliga processer. De operativa 

funktionerna och fördelarna består av exempelvis minskade kostnader, ökad 

produktivitet och förbättrande kundservice och kundnöjdhet. Dessa operativa fördelar 

åstadkommas genom att affärssystemet automatiserar olika resurser och funktioner 

inom företaget (Shang & Seddon, 2002). Ledningsfördelarna som affärssystemet hämtar 

är i regel bättre kontroll över företaget som leder till bättre strategiska beslut. Till 

ledningsfördelarna hör exempelvis förbättrad företagsledning, förbättrad resurshantering 

och förbättrat beslutfattande samt planering. För att åstadkomma dessa ledningsfördelar 

bör rapporteringen och informationsflödet inom företaget fungera korrekt och smidigt, 

vilket ett affärssystem gör tack vare dess centrala databas (Shang & Seddon, 2002).  

De strategiska fördelarna som Shang och Seddon (2002) lyfter upp i sitt ramverk, 

behandlar fördelar som på ett strategiskt sätt hämtar nytta åt företag. De strategiska 

fördelarna innehåller kort och långsiktiga planer och processer för att öka företagets 

tillväxt. Strategiska fördelar som affärssystemet stöder är exempelvis innovationer, 

produktplanering, samarbeten med andra partners, kundhantering och många fler 

(Shang & Seddon, 2002). De infrastrukturella fördelarna som behandlar olika IT-

resurser inom företaget kan även ses som strategiska fördelar, i och med att de stöder de 

strategiska fördelarna med dess teknik. Shang och Seddeon (2002) lyfter dock ändå upp 

de IT infrastrukturella fördelarna som en egen dimension som stöder företagen med dess 

IT-resurser för att åstadkomma lägre IT-kostnader, flexibla IT-lösningar och bilda en 

stabil IT infrastruktur. De sista fördelarna som Shang och Seddon (2002) lyfter upp i sitt 

ramverk är de organisatoriska fördelarna. De organisatoriska fördelarna som ett 

affärssystem bidrar är fördelar som stöder ett företags eller en organisations processer. 

Exempel på de organisatoriska fördelarna är att skapa nya arbetssätt, förbättra 
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kommunikationen inom företaget och stöda de anställda, samt skapa en gemensam 

mission och vision (Shang & Seddon, 2002). 

2.3 Molnbaserade affärssystem 

Molnbaserade ERP-system är som det traditionella ERP-systemet ett integrerat 

informationssystem, ett affärssystem, som har som syfte att stöda företagets verksamhet 

med att utföra olika funktioner och affärsprocesser. De molnbaserade ERP-systemen 

innefattar likaså olika moduler som består av företagets funktionella affärsområden och 

avdelningar inom företaget (Rahman & Saha, 2015). Det som urskiljer de molnbaserade 

ERP-systemen från de traditionella ERP-systemen är att de molnbaserade 

affärssystemen fungerar som en molntjänst. Kiadehi & Mohammadi (2012) definierar 

ett molnbaserat affärssystem som ett traditionellt affärssystem som fungerar i en 

molnomgivning och erbjuds av en molntjänsts leverantör (Kiadehi & Mohammadi, 

2012). 

Vad är då molntjänster egentligen? Molntjänster, på engelska ”cloud computing”, är IT-

tjänster eller olika datatjänster som levereras över internet eller i detta sammanhang 

över molnet, till en användare (Mell & Grance, 2011). Tjänsterna som tillhör 

molntjänsterna är exempelvis datalagringstjänster, serverkapacitetstjänster, program, 

applikationer och annan hård eller mjukvara som tillhandhålls över internetet. I och med 

att molntjänsterna tillhandhålls över molnet, behövs inte tjänsterna i regel installeras på 

en dator eller annan hårdvara, utan molntjänsten tillhandhålls via internet vanligtvis via 

en webbläsare. I och med att molntjänster opererar i molnet och via en webbläsare har 

man tillgång till molntjänsterna med flera olika apparater och i regel varifrån som helst 

(Mell & Grance, 2011). 

Molntjänster har under de senaste åren vuxit enormt och blivit allt mer populära 

alternativ för företag och organisationer att använda. Molntjänster används dock inte 

endast av företag och organisationer, utan molntjänster finns även tillgängligt för oss 

alla. I och med att vem som helst kan använda sig av molntjänster, finns det olika 

specifika omgivningar var molntjänsterna opererar i. Enligt Mell & Grance (2011) finns 

det fyra olika omgivningar var molntjänsterna opererar: publikt moln, privat moln, 

kollektiv moln och hybrid moln (Mell & Grance, 2011). Molntjänster kan vidare 
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kategoriseras i tre olika typer av tjänster, vilka är SaaS (Software as a Service), Paas 

(Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service) (Raihana, 2012).  

De molnbaserade ERP-systemen karakteriseras av molntjänstlösningen SaaS, det vill 

säga mjukvara som tjänst. Tack vare att mjukvara som tjänst erbjuder en flexibel 

molntjänst lösning, har ERP-systemleverantörer tagit tekniken i bruk och utvecklat 

molnbaserade ERP-systems lösningar som fungerar med samma koncept (Raihana, 

2012). SaaS molntjänster har under de senaste åren haft en stark tillväxt inom ERP-

system branschen, och Saas ERP-system har blivit ett allt mer seriöst alternativ när det 

kommer till val av ERP-system.  SaaS ERP-systemen har främst blivit populära för små 

och medelstora företag, i och med att molntjänstens karaktär och egenskaper passar dem 

utmärkt. Med ett molnbaserat ERP-system undviker företag större IT-investeringar 

exempelvis investeringar i mjukvara och hårdvara som vanligtvis ingår i de traditionella 

ERP-systemen (Raihana, 2012). Vanligt med SaaS molntjänster är att ett företag betalar 

en prenumeration, det vill säga en månadsavgift för att få använda molntjänsten eller 

applikationen. Prenumerationen av ett molnbaserat ERP-system är för små och 

medelstora företag i regel ett billigare alternativ än att investera i ett traditionellt ERP-

system. Prenumerationens avgift består av mängden licenser, det vill säga mängden 

användare som kan använda affärssystemet. Ifall företaget behöver flera licenser går det 

lätt att reglera med ERP-leverantören hur många licenser som behövs (Arnesen, 2013). 

Inom de molnbaserade affärssystemen är det ERP-systemleverantören som ansvarar 

fullständigt över det molnbaserade affärssystemets underhåll och företagen eller kunden 

av molntjänsten, betalar i sin tur en avgift åt leverantören i utbyte av tjänsten. Istället för 

att installera affärssystems mjukvara med sina moduler, är det ERP-systems 

leverantörer och tredje partners som erbjuder affärssystemet som en molntjänst åt 

företagen. ERP-systems leverantörer ansvarar för uppehållandet av det molnbaserade 

affärssystemet, men oftast är det en tredje part som ansvarar för servrarna och 

datacentret det vill säga lagringen av data, som uppehåller molnet och molntjänsterna. 

Vanligt med ERP-systems leverantörer är att de har flera företag under samma mjukvara 

och servrar som använder det molnbaserade affärssystemet. Fastän flera företag är under 

samma mjukvara och servrar, är varje företags data och information skiljt separerat från 

varandra och skiljt säkrat (Arnesen, 2013).  
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I de molnbaserade affärssystemen är det som sagt affärssystemsleverantören som 

fullständigt uppehåller affärssystemet. Affärssystemsleverantören ansvarar för att 

affärssystemet fungerar korrekt, ansvarar för mjuk- och hårdvaran, ansvarar för 

uppdateringar och för stöd och tekniska frågor angående affärssystemet. 

Affärssystemsleverantören ansvarar även för konfigureringen av affärssystemet vid 

implementeringsskedet, så att affärssystemet lämpar sig till företagets infrastruktur och 

behov. Däremot kunden dvs. företaget som använder molntjänsten, det molnbaserade 

affärssystemet, behöver inte oroa sig över underhållandet av systemet, utan 

tillhandhåller affärssystemet via internet med hjälp av en webbläsare. Det som är värt att 

notera är att fastän affärssystemsleverantören uppehåller affärssystemet fullständigt, så 

är det företaget som använder affärssystemet som äger informationen och data som 

systemet innehar (Arnesen, 2013).  

2.3.1 Fördelar och nackdelar med molnbaserade ERP-system 

En av huvudfördelarna med de molnbaserade affärssystemen är att de har en låg 

anskaffningskostnad och är i regel ett billigare alternativ än de traditionella 

affärssystemen, som lokalt installeras i företagens utrymmen (Weng & Hung, 2014). 

Med ett molnbaserat affärssystem undviker företag exempelvis investeringar i dyra IT-

apparater, mjukvara samt hårdvara för användningen av affärssystemet. Företagen 

behöver inte heller ha en tillräckligt omfattande infrastruktur för att upprätthålla 

affärssystemet, eftersom affärsystemsleverantören erbjuder affärssystemet över internet 

(Weng & Hung, 2014). I och med att affärssystemsleverantören och tredje partnern 

uppehåller affärssystemet för företaget, undviker företaget även kostnader för 

uppdateringar, stöd och andra systemrelaterade uppgifter som vanligtvis sköts av IT-

personal (Weng & Hung, 2014). Dessa kostnadsfördelar som de molnbaserade 

affärssystemen erbjuder anses vara mer lämpliga åt små och medelstora företag än 

större företag, på grund av en lägre totalkostnad av äganderätt (Seethamraju, 2015). I 

och med anskaffningskostnaden är låg och inga förhandsinvesteringar krävs med ett 

molnbaserat affärssystem, är tröskeln för att ta affärssystemet i bruk lägre. Dessa 

kostnadsfördelar gynnar speciellt de små och medelstora företagen eftersom de oftast 

har en begränsad budget.   
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Förutom minskade kostnader, erbjuder molnbaserade ERP-system givetvis andra 

fördelar. Enligt Navaneethakrishnan (2013) är skalbarhet som innebär kapaciteten att 

behandla tillväxt och ändringar inom ett företag eller organisation viktig inom de 

molnbaserade affärssystemen. Tack vare molnomgivningen och flexibiliteten i de 

molnbaserade affärssystemen kan företag reagera och ändra på moduler, funktioner och 

processer inom organisationen enligt behov. Det går lätt att implementera eller 

konfigurera moduler, ändra användarrättigheter i systemet och anpassa sig till all de 

krav affärsmarknaden skapar (Arnesen, 2013). En annan fördel med de molnbaserade 

ERP-systemen är att de är mobila, jämfört med de traditionella affärssystemen. Tack 

vare molnomgivningen är en användare inte begränsad att använda affärssystemet vid 

en given plats. I och med att användningen av ett molnbaserat affärssystem sker via en 

webbläsare, kan en användare egentligen ha tillgång till affärssystemet varifrån och när 

som helst (Gupta, m.fl., 2013).  

Utöver att de molnbaserade affärssystemen erbjuder flera fördelar med att använda 

systemet finns det givetvis även nackdelar med systemet. Säkerhetsaspekten inom 

molntjänsterna och molnomgivningen anses vara en av de största hinder och bekymmer 

för företagen att anpassa sig till de molnbaserade affärssystemen (Arnesen, 2013). I och 

med att molnbaserade affärssystem levereras över internet som en molntjänst åt företag, 

råder det en hel del osäkerhet ifall molntjänsten är tillräckligt säker och ifall företagets 

information och data kan behålls konfidentiellt av affärssystemsleverantören och av 

tredje partnern (Navaneethakrishnan, 2013). Över internet, det öppna nätverket var de 

molnbaserade affärssystemen agerar i, finns det flera hot och säkerhetsrisker, 

exempelvis bedrägerier och dataintrång som kan ske ifall internet förbindelsen inte är 

försäkrad. Rapporter över begångna kreditkorts bedrägerier och dataintrång av 

kundinformation som skett över internet, har skapat en oro över säkerheten för 

molntjänsterna och de molnbaserade affärssystemen (Arnesen, 2013). I och med att 

företag som använder ett molnbaserat affärssystem bevarar finansiell, operationell och 

annan känslig information i molnet, upplever de att detta utsätter företaget för en större 

sannolikhet av säkerhetshot (Arnesen, 2013).  

Ett annat bekymmer angående de molnbaserade affärssystemen är att de molnbaserade 

affärssystemen opererar över internet och är därmed konstant beroende av en 
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internetanslutning. I och med att det molnbaserade affärssystemet är belägen i molnet 

och agerar över internet, är företagen beroende av en stabil och väl fungerande 

internetanslutning. Ifall internetanslutningen brister blir det problem med användningen 

av affärssystemet. De molnbaserade affärssystemet används via en webbläsare, och ifall 

det inte finns en internetanslutning kommer man inte åt affärssystemet (Arnesen, 2013). 

En annan oro med att de molnbaserade affärssystemen är såpass bundna av en 

internetanslutning, är att ifall det sker en naturkatastrof eller exempelvis en cyberattack. 

Ifall en naturkatastrof eller en cyberattack inträffar kan företaget och användarna av de 

molnbaserade affärssystemet i värsta fall förlora tillgången till affärssystemet helt och 

hållet. Följderna av en naturkatastrof eller en cyberattack kan dröja i flera dygn och ifall 

företaget förlorar tillgången till affärssystemet för en längre tid, kan det resultera till 

stora förluster för företaget (Arnesen, 2013). 

2.4 ERP-systemens roll i små medelstora företag 

Globaliseringen och den ständiga tekniska utvecklingen har bidragit till en allt mer 

konkurrenskraftigare företagsmiljö för små och medelstora företag att prestera i. Fastän 

det är svårt för mindre företag att konkurrera med de större företagen, spelar de små och 

medelstora företagen en livsviktig roll inom ekonomin och ekonomins tillväxt 

(Lewandowski, m.fl., 2013). De små och medelstora företagen har dock inte alltid det 

lätt att konkurrera mot de större företagen i och med att de flesta små och medelstora 

företagen har en begränsad budget att jobba med. Enligt Lewandowski m.fl. (2013) 

opererar de små och medelstora företagen i en orättvis företagsmiljö som gynnar de 

större företagen samt organisationerna.  

Kännetecknade för en del små och medelstora företag är att de lider av brist av 

ledningsförmåga samt tillgång till modern teknologi, som stöder företagets verksamhet. 

En del av dessa företag lider även på brist av företagsresurser och upplever att deras 

företagsinfrastruktur är bristfällig i viss mån. Det är inte alltid lätt för små och 

medelstora företag att omformulera deras företagsverksamhet, i och med att de är 

begränsade av olika funktioner, aktiviteter och operationer (Lewandowski, m.fl., 2013). 

Dessa brister leder oftast till problem och negativa utfall inom företaget, exempelvis i 

form av förlust av existerande kunder. Därför är det viktigt för de små och medelstora 
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företagen att vara öppna och anpassa sig till olika ändringar, för att kunna tävla mot de 

större aktörerna. På basis av detta har allt flera små och medelstora företag börjat 

fundera mer seriöst på att ta i bruk ett affärssystem, för att förstärka deras 

företagsverksamhet samt konkurrensförmåga (Lewandowski, m.fl., 2013). 
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3 IMPLEMENTERING AV ERP-SYSTEM 

Detta kapitel omfattar implementeringsdelen och processen av ett affärssystem. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av hur implementeringsprocessen kan se ut och vilka olika 

faser implementeringsprocessen består av. Därefter presenteras de olika faserna av 

implementeringsprocessen stegvis. I den avslutande delen av kapitlet diskuteras olika 

risker, utmaningar och hinder som ingår i implementeringen av ett ERP-system.  

3.1 Implementeringsprocessen för ERP-system 

Implementeringsprocessen för ett affärssystem anses vara en mycket komplex och en 

utmanande uppgift som innehåller flera olika processer, steg och faktorer under 

processens gång (Ahmad & Cuenca, 2013). Kännetecknade för implementeringen av ett 

affärssystem är att implementeringen oftast är oförutsägbar, kostsam och kräver en hel 

del ändringar inom företaget. I tidigare forskning om implementeringar av affärssystem 

har det kommit fram att det finns en hög procent av misslyckanden (Saeed m.fl., 2017). 

Enligt Saeed m.fl. (2017) är andelen misslyckande implementeringar av affärssystem i 

företag kring cirka 65–70 %, vilket ger en bild av hur komplexa affärssystem egentligen 

är (Saeed m.fl., 2017).  

Implementeringsprocessen för ett ERP-system sträcker sig från planerna att ta i bruk ett 

ERP-system till att systemet är i full funktion, varefter systemet kontinuerligt uppehålls 

och ständigt uppdateras. Tiden för att implementera ett affärssystem varierar även en hel 

del. Företagets storlek, implementeringens syfte, typen av affärssystem som ska 

implementeras och andra interna och externa faktorer påverkar hur länge processen 

varar (Saeed m.fl., 2017). 

Tidigare forskning tyder på att implementeringen av ett ERP-system inte kan behandlas 

som ett vanligt projekt eller som ett IT-projekt, utan implementeringen anses vara mer 

som en ständig och dynamisk process som inte har ett givet slut (Ahmad & Cuenca, 

2013). I och med att implementeringsprocessen kännetecknas mer av en ständig och 

dynamisk process än ett IT-projekt, har det i tidigare forskning presenterats olika 

teoretiska modeller för hur implementeringsprocessen för ett affärssystem är uppbyggt. 
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Implementeringsprocessen för ett affärssystem består vanligen av flera skeden och kan 

delas in i olika faser. Enligt Ahmad och Cuenca (2013) består 

implementeringsprocessen av sex olika faser. Ehie och Madsen (2005) menar i sin tur 

att implementeringsprocessen består av fem olika faser, medan Rahman och Saha 

(2015) påstår att processen kan delas in i endast tre olika faser. I och med att 

affärssystem implementeras i olika branscher, för olika syften och för att det finns olika 

typer av affärssystemslösningar som kan tas i bruk, varierar de teoretiska modellerna en 

hel del sinsemellan (Hasibuan & Dantes, 2012). Det som dock förenar de flesta 

teoretiska modellerna för implementeringsprocessen är att de i allmänhet är uppbyggda 

kring samma faser, planeringsfasen, implementeringsfasen och uppehållsfasen som 

demonstreras nedan i figur 1 (Hasibuan & Dantes, 2012).  

 

 

 

   Figur 1 Faserna i implementeringsprocessen 

Implementeringsprocessens struktur är i regel densamma oberoende av typen av 

affärssystem. Det finns givetvis små skillnader i vissa steg eller faser mellan exempelvis 

implementeringen av ett traditionellt affärssystem och implementeringen av ett 

molnbaserat affärssystem. I denna avhandling kommer implementeringsprocessen för 

affärssystem presenteras på ett allmänt plan. Implementeringsprocessen kommer att 

presenteras ur ett traditionellt samt ett molnbaserat affärssystems perspektiv. Beslutet att 

behandla implementeringsprocessen på ett allmänt plan var att man får en bättre bild av 

affärssystemets komplexitet samt processens innehåll på detta sätt. 

3.2 Planeringsfasen 

Den första fasen eller det första steget i implementeringsprocessen för ett affärssystem 

beskrivs oftast som planeringsfasen. I planeringsfasen ingår allt förarbete och all 

planering inför processen. Under planeringsfasen bildar företagen vanligtvis ett team av 

nyckelpersoner som består av chefer, IT-personal och andra personer med expertis om 
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system och IT. Detta team ansvarar tillsammans för besluten om 

implementeringsprocessen och ställer olika krav på implementeringen. Uppgifterna och 

kraven som teamet behandlar och beslutar om i planeringsfasen är exempelvis val av 

affärssystem, val av affärssystemsleverantör, kostnadsbudgetar och 

kostnadsuppskattningar, tidtabeller, tidskrav samt, kanske det viktigaste av dem, att 

skapa en klar uppfattning av själva implementeringsprocessen (Ehie & Madesen, 2005).   

I planeringsfasen är det mycket viktigt att företaget som planerar att ta i bruk 

affärssystemet redogör grundligt och tydligt vilka är orsakerna till och målsättningarna 

med att ta i bruk affärssystemet. Det innebär att skapa en klar uppfattning om 

implementeringsprocessen och att analysera strategiska fördelar och möjliga 

problemställningar som kan uppstå under processens gång. Ifall implementeringsteamet 

eller företaget inte grundligt går igenom de olika aspekterna som tillhör processen eller 

ifall de inte har en klar uppfattning om hela processen, uppstår det vanligtvis problem 

och hinder (Ehie & Madsen, 2005). Vanliga problem som uppstår på grund av en dåligt 

strukturerad planeringsfas kan exempelvis vara att implementeringen fördröjs från den 

ursprungliga tidtabellen. Detta i sin tur resulterar i extra kostnader. Ett annat vanligt 

problem är att företaget eller implementeringsteamet inte har en tillräckligt bra 

uppfattning om hela implementeringsprocessen, vilket kan leda till att förväntningarna 

med affärssystemet inte uppfylls enligt företagets planerade behov (Ehie & Madsen, 

2005). 

En annan viktig del som ingår i planeringsfasen är att skapa en klar plan av hur företaget 

kommer att implementera och använda sina affärsprocesser och funktioner i det 

kommande affärssystemet. Detta innebär att i detalj gå igenom de olika 

affärsprocesserna, funktionerna i de nuvarande systemen, för att kunna bygga upp en 

skiss och välja rätt affärssystem (Ehie & Madsen, 2005). Enligt Rahman och Saha 

(2015) kan implementeringen av ett affärssystem göras på två olika sätt. Det första 

implementeringssättet innebär att installera och implementera det nya affärssystemet 

utifrån legacysystemet, det vill säga från det nuvarande systemet. Det andra 

implementeringssättet innebär i sin tur att man skrotar legacysystemet och konfigurerar 

samt skräddarsyr ett nytt affärssystem från noll (Rahman & Saha, 2015).  
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I planeringsfasen är valet av affärssystemsleverantör ett viktigt steg för små och 

medelstora företag, som funderar på att ta i bruk ett molnbaserat affärssystem. I och 

med att molnbaserade affärssystems popularitet har ökat för små och medelstora företag 

under de senaste åren, har det givetvis i sin tur lockat nya affärssystemsleverantörer in 

på marknaden (Arnesen, 2013). Det har i sin tur resulterat i att det finns en hel del 

potentiella affärssystemsleverantörer att välja mellan då det gäller molnbaserade 

affärssystem. Fastän det finns flera affärssystemsleverantörer på marknaden, är det inte 

alltid lätt att välja rätt leverantör eller rätt affärssystem på grund av att molntjänsterna 

varierar en hel del. Inom de molnbaserade affärssystemen är det ett viktigt krav för 

företag att leverantören av molntjänsten kan erbjuda en säker och problemfri 

molntjänstslösning (Arnesen, 2013). Det gäller för företagen som är i behov av 

affärssystem att noggrant analysera hur de olika affärssystemsleverantörerna hanterar 

företagets information och data, samt vad som ingår i avtalsvillkoren, så att man väljer 

den mest lämpliga leverantören (Arnesen, 2013).  

3.3 Implementeringsfasen 

Den andra fasen i implementeringsprocessen för ett affärssystem definieras som 

implementeringsfasen. I implementeringsfasen implementeras, konfigureras och 

skräddarsys företagets affärsprocesser, funktioner och avdelningar till det nya 

affärssystemet (Rahman & Saha, 2015). Konfigureringsdelen i implementeringsfasen 

innehåller konfigurering och konvertering av de nuvarande systemens processer och 

funktioner, så att de passar in i det nya systemets moduler. I konfigureringsdelen är det 

viktigt för företagen att tydligt specificera hur de nuvarande systemen och företagets 

data kommer att konverteras till och användas i det kommande affärssystemet (Rahman 

& Saha, 2015). Det är inte en lätt uppgift för ett företag att konvertera all den viktiga 

data från de nuvarande systemen till det nya affärssystemet, och därför är det vanligt att 

företag anställer konsulthjälp i implementeringsfasen (Rahman & Saha, 2015). I de 

flesta fallen konverteras och flyttas endast den viktigaste data och den viktigaste 

informationen till det nya affärssystemet, på grund av att det skulle vara en för stor 

process att överföra all data och all information. Implementeringsfasen kan beskrivas 

som den tekniska fasen och ger i regel den tekniska grunden för 

implementeringsprocessen. Enligt Rahman och Saha (2015) anses 
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implementeringsfasen också vara den mest kritiska fasen i hela 

implementeringsprocessen. 

Förutom att företagets data konverteras och konfigureras till det nya affärssystemet i 

implementeringsfasen, innehåller implementeringsfasen även modifiering och testning 

av det nya systemet. Testandet av affärssystemet görs i flera omgångar och görs separat 

för de olika modulerna samt för hela systemet (Ehie & Madsen, 2005). Testningarna av 

modulerna och affärssystemet körs vanligtvis i en testomgivning där det är lätt att 

modifiera och konfigurera de olika affärsprocesserna och affärsfunktionerna enligt 

företagets behov (Ehie & Madsen, 2005). Implementeringsfasen består dock inte endast 

av tekniska aspekter såsom konfigurering och testningar av affärsprocesser, funktioner 

och delar av affärssystemet, utan det finns även flera andra viktiga aspekter och faktorer 

som bör tas i beaktande i implementeringsfasen.  

En mycket viktig aspekt i implementeringsfasen är faktorn förändringshantering 

(Rahman & Saha, 2015). Förändringhantering innebär i korthet förmågan att adaptera 

och reagera på ändringar inom företaget eller organisationen. Förändringshantering 

innebär inte endast teknisk förändring, exempelvis att ta i bruk ett nytt affärssystem 

inom ett företag, utan förändringshantering tar i beaktande all förändring i samband med 

implementeringsprocessen inom företaget. I tidigare forskning har det kommit fram att 

resistens mot förändring har varit ett stort hinder för teknisk innovation (Rahman & 

Saha, 2015). Förändringshantering för ett företag som tar i bruk ett affärssystem 

innehåller med andra ord strukturella förändringar, kulturella förändringar, 

personalförändringar samt omstrukturering av affärsprocesser (Rahman & Saha, 2015).   

Eftersom implementeringsprocessen för ett affärssystem anses vara en mycket komplex 

process, är det viktigt ur ett förändringshanteringsperspektiv att få alla anställda inom 

företaget involverade i förändringen. Målet med ibruktagandet av ett affärssystem är att 

systemet ska tillföra mer effektivitet och lönsamhet för företaget och dess verksamhet. 

För att åstadkomma ett lyckat implementeringsresultat är det viktigt att kunna hantera 

de olika tekniska delarna som tillhör implementeringsprocessen. Men det är lika viktigt 

för företagen att kunna hantera de anställda i processen (Monk & Wagner, 2013). 

Användning av ett affärssystem har definitivt många positiva effekter för ett företag, 

men ibruktagandet av ett affärssystem resulterar också i förändringar till de anställdas 
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sätt att arbeta. I och med att affärssystemet förbättrar företagets effektivitet och 

automatiserar en del affärsprocesser och funktioner, behövs det möjligtvis inte lika 

många anställda som tidigare (Monk & Wagner, 2013). Därmed är det en utmanande 

uppgift för företaget att få alla de anställda motiverade och involverade i 

implementeringsprocessen eftersom affärssystemet förändrar anställdas dagliga arbete, 

och i värsta fall kan de även mista sitt jobb på grund av det nya affärssystemet (Monk & 

Wagner, 2013).   

För organisationen är det viktigt att inse att förändring inte är negativt för majoriteten av 

de anställda, men att komma i kontakt med förändring påverkar de anställdas beteende 

(Monk & Wagner, 2013). Om de anställda exempelvis blir tvungna att delta i 

implementeringsprocessen kommer de anställda med stor sannolikhet inte vara 

motiverade till förändring och till och med motsätta sig detta. Om de anställda däremot 

inser att implementeringsprocessen för affärssystemet har en chans att förbättra 

effektiviteten och lönsamheten i företaget, vilket i sin tur leder till bättre 

arbetsförhållanden, kommer de anställda med större sannolikhet att stödja processen 

(Monk & Wagner, 2013). För företagen är det därför viktigt att involvera alla anställda 

inom företaget i implementeringsprocessen samt betona och motivera orsakerna till att 

affärssystemet tas i bruk. När alla anställda är involverade och insatta i 

implementeringsprocessen, är det större sannolikhet att affärssystemet motsvarar 

företagens och de anställdas behov (Monk & Wagner, 2013). 

3.4 Uppehållsfasen 

Den tredje och sista fasen i implementeringsprocessen för ett affärssystem definieras 

som uppehållsfasen. I uppehållsfasen är implementeringen av det nya affärssystemet i 

slutskedet, och under denna fas lanseras det nya systemet. Innan det nya affärssystemet 

lanseras och tas fullständigt i bruk av företaget, granskas det en sista gång så att allt 

fungerar som det ska. De sista finslipningarna, modifieringarna, testningarna och 

granskningarna utförs före lanseringen. Utöver de sista finslipningarna och 

granskningarna före lanseringen av affärssystemet, inleds också utbildningen för att 

börja använda det nya systemet. Utbildningen för användningen av affärssystemet är 

riktat till alla anställda som kommer att använda sig av det nya systemet (Ehie & 
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Madsen, 2005). Efter att det nya affärssystemet tagits i bruk är nästa steg i 

uppehållsfasen att uppehålla och uppdatera affärssystem kontinuerligt. I och med att 

implementering av ett affärssystem anses vara mera en ständig process än ett projekt, 

görs det kontinuerligt förbättringar och uppdateringar av affärssystemet i uppehållsfasen 

(Ehie & Madsen, 2005).  

Ett vanligt problem inom implementeringen av ett affärssystem är att företagen i flera 

implementeringsfall antar att implementeringsprocessen tar slut när affärssystem är i 

full funktion efter lanseringen. Orsaker till att detta brukar ske är att företag tenderar att 

behandla implementeringen av affärssystemet som ett IT-projekt istället för att se den 

som en kontinuerlig process (Ahmad & Cuenca, 2013). Detta är dock inte fallet i och 

med att en stor del av implementeringsprocessen i uppehållsfasen är att ständigt 

uppehålla och kontinuerligt uppdatera systemet efter att systemet tagits i bruk. 

Nackdelen med att inte uppehålla och uppdatera affärssystemet regelbundet är att det 

snabbt brukar uppkomma negativa följder som sedan drabbar företagen (Ahmad & 

Cuenca, 2013). Detta problem uppstår dock inte i de molnbaserade affärssystemen i och 

med att affärssystemet levereras som en tjänst över nätet till företaget. I de 

molnbaserade affärssystemen ansvarar affärssystemsleverantören och den tredje 

partnern fullständigt för systemet, och ser till att systemet konstant hålls uppdaterat och 

i fullt funktionellt (Ahmad & Cuenca, 2013.   
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4 KRITISKA FAKTORER I IMPLEMENTERINGAR AV 

AFFÄRSSYSTEM  

Detta kapitel behandlar de kritiska framgångsfaktorerna i affärssystems 

implementeringar. Kapitlet börjar med att definiera vad de kritiska framgångsfaktorerna 

är och hurudan inverkan de har i implementeringsprocessen. Efter att de kritiska 

framgångsfaktorerna redogjorts, presenteras tidigare forskning av de kritiska 

framgångsfaktorerna. På basis av tidigare forskning kring de kritiska 

framgångsfaktorerna av olika forskare, sammanställs de kritiska framgångsfaktorerna i 

tabeller. Faktorerna kategoriseras sedan i organisatoriska faktorer, sociala faktorer och 

tekniska faktorer, och presenteras skiljt för sig. Ur tabellerna väljs det de mest 

vanligaste kritiska framgångsfaktorerna från tidigare forskning och av dem bildas det 

hypoteser, som används i undersökningsdelen. Kapitlet avslutas med en presentation av 

avhandlingens undersökningsmodell samt de olika hypoteserna. 

4.1 Kritiska framgångsfaktorer  

I och med att implementering av affärssystem karaktäriseras som en utmanande samt 

komplex process som innehåller flera externa och interna faktorer under 

implementeringens lopp, har det gjorts en hel del forskning kring de olika faktorerna 

som tillhör till implementeringsprocessen (Ahmad & Cuenca, 2013). För att 

implementeringen av ett affärssystem skall lyckas, börs det tas i beaktan flera olika 

faktorer i processen som kan påverka resultatet av implementeringen. Den höga 

procenten av misslyckande affärssystems implementeringar som råder, har medfört allt 

mera forskning kring faktorerna som berör implementeringsprocessen. De faktorer som 

ingår i implementeringsprocessen och som tenderar att påverka till en lyckad 

implementering beskrivs som de kritiska framgångsfaktorerna (Chatzoglou m.fl., 2016). 

De kritiska framgångsfaktorerna, på engelska Critical Success Factors (CSFs), innebär 

faktorer som är kritiska för ett företag. Med att identifiera och hantera de kritiska 

faktorerna har företag enklare att nå deras målsättningar och förbättra deras 

konkurrenskraft (Chatzoglou m.fl., 2016). De kritiska framgångsfaktorerna 

introducerades redan på 1960-talet och det var Rockart som först introducerade 
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konceptet inom informationssystem. Utöver att Rockart var den första som 

introducerade de kritiska framgångsfaktorerna inom informationssystem, är Rockart en 

mycket känd person inom kritiska framgångsfaktors konceptet. Rockart definierar de 

kritiska framgångsfaktorerna som kritiska faktorer som påverkar resultatet i de olika 

verksamhetsområden inom ett företag. Ifall företaget kan identifiera och hantera dessa 

kritiska faktorer i de olika verksamhetsområden, säkerställer företaget en ökad 

konkurrenskraft samt utförande inom företaget (Gupta & Misra, 2016 a). Rockart 

påpekar även att de kritiska framgångsfaktorerna består av verksamhets- och 

nyckelområden var företagets förfarande måste ske korrekt, för att det skall vara möjligt 

för företaget att kunna blomstra (Gupta & Misra, 2016 a). 

De kritiska framgångsfaktorerna hjälper med andra ord företag och organisationer att 

identifiera de kritiska faktorerna som påverkar företagets agerande inom deras 

verksamhetsområden. Vid implementeringen av affärssystem hjälper de kritiska 

faktorerna att identifiera de faktorer som är kritiska i implementeringsprocessen för att 

åstadkomma en lyckad implementation (Leyh, 2014). I och med att 

implementeringsprocessen av ett affärssystem är en mycket krävande process, är det 

viktigt för företag att identifiera de kritiska faktorerna och stegen i processen för att 

undvika risker och misslyckanden.  

4.2 Allmänna kritiska framgångsfaktorer i tidigare 
forskning 

Av tidigare forskning om kritiska framgångsfaktorer i implementering av affärssystem, 

har det upptäckts flera olika faktorer som påverkar implementeringsprocessens resultat. 

Mängden faktorer som har upptäckts varierar mellan författare som har forskat de 

kritiska framgångsfaktorerna, men gemensamt är att många samma kritiska faktorer 

nämns av flera författare. För att underlätta och förstå den stora mängden faktorer som 

har upptäckts vid implementering av affärssystem, kan man kategorisera de olika 

kritiska framgångsfaktorerna enligt organisatoriska faktorer, sociala faktorer och 

tekniska faktorer (Gupta & Misra, 2016 a&b).  

I tidigare forskning kring de kritiska framgångsfaktorerna i implementering av ERP-

system har fokuset legat mest inom de större företagens och organisationernas 
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implementeringar (Leyh, 2014). Fokus inom forskning i de kritiska 

framgångsfaktorerna i små och medelstora företag har däremot varit färre, fastän flera 

forskare i flera år har rekommenderat forskning i de kritiska framgångsfaktorerna i små 

och medelstora företagen (Leyh, 2014). Affärssystemens popularitet och speciellt de 

molnbaserade affärssystemens har dock ökat under de senaste åren inom små och 

medelstora företag en hel del, men enligt Seethamraju (2015) är forskningen kring de 

molnbaserade affärssystemen begränsad. De kritiska framgångsfaktorerna kommer i 

denna avhandling endast väljas från tidigare forskning som berör forskning av de 

kritiska framgångsfaktorerna inom små och medelstora företag. Fokus kommer att ligga 

på att upptäcka de kritiska framgångsfaktorerna som berör implementeringar av både 

traditionella och molnbaserade affärssystem.   

När det kommer till tidigare forskning om de kritiska framgångsfaktorerna i 

implementeringar av de molnbaserade affärssystemen, är det främst Gupta & Misra 

m.fl. (2016 a&b, 2018) som har utfört studier kring dem. Gupta & Misra m.fl. (2016 

a&b, 2018) har utfört tre olika studier var yttre och de kritiska framgångsfaktorernas 

relation till ett lyckat implementeringsresultat av molnbaserade affärssystem har 

undersökts. De yttre faktorerna i studierna består av nätverk, efterlevnad och säkerhet 

och dessa faktorer är faktorer som företaget inte har direkt kontroll över. Det är 

leverantören som ansvarar för säkerheten, efterlevnaden och nätverkets funktion i 

affärssystemet (Gupta & Misra, 2016 a). De kritiska framgångsfaktorerna som 

behandlas i studien är de organisatoriska, tekniska och sociala faktorerna.  Gemensamt 

med dessa tre studier är att de alla berör indiska små och medelstora företag, och i alla 

dessa studier har det använts en nätenkät som datainsamlingsmetod. Gupta & Misra 

m.fl. (2016 a&b, 2018) har i sina studier kommit fram till att de yttre faktorerna 

efterlevnad, nätverk och säkerhet har en positiv relation till en lyckad implementering. 

De yttre faktorerna påverkar även de organisatoriska faktorerna, men har en mindre 

inverkan på de tekniska och de sociala faktorerna i en implementering. Gupta & Misra 

m.fl. (2016 a&b, 2018) påpekar att de yttre faktorerna är faktorer som små och 

medelstora företag bör ta i beaktan vid implementeringen av ett molnbaserat 

affärssystem. Dessutom betonar Gupta & Misra (2018) att de yttre faktorerna bör vara 

synkroniserade med de olika kritiska framgångsfaktorerna för att kunna åstadkomma ett 

lyckat resultat (Gupta & Misra 2016 a&b; Gupta m.fl. 2018).  
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Utöver tidigare forskning av de kritiska framgångsfaktorerna i molnbaserade 

affärssystems implementeringar, har det också forskats om adaptering av de 

molnbaserade affärssystemen samt hinder involverade i ibruktagandet av det 

molnbaserade affärssystemet, ur små och medelstora företagens perspektiv. Gerhardter 

& Ortner (2013) har i sin litteraturstudie undersökt ifall de molnbaserade affärssystemen 

har minskat tröskeln för de små och medelstora företagen att ta i bruk ett affärssystem. 

Litteraturstudien av Gerhardter & Ortner (2013) tar upp olika hinder och kritiska 

framgångsfaktorer associerade med de molnbaserade affärssystemen, och undersöker 

deras relation till adaptering av ett molnbaserat affärssystem. Ur litteraturstudien 

kommer det fram att de molnbaserade affärssystemen i det facto minskar på tröskeln för 

de små och medelstora företagen att ta i bruk ett affärssystem (Gerhardter & Ortner, 

2013).  

I en annan studie av Lechesa m.fl. (2012) angående sydafrikanska små och medelstora 

företag, undersöks faktorer som påverkar företagens adapteringsförmåga mot de 

molnbaserade affärssystemen. Studien består av fem intervjuer av nyckelpersoner i 

sydafrikanska företag och på basis av intervjuerna analyseras de kritiska faktorerna med 

hjälp av TOE-ramverket. TOE-ramverket står för tekniska, organisatoriska och externa 

faktorer. I studien kommer det fram att största inverkan på adapteringsförmågan av de 

molnbaserade affärssystemen hade de externa faktorerna som består av säkerhet, 

sekretess och nätverksbegränsningar. De tekniska faktorerna kostnad, konfigurering och 

design av affärssystemet hade näst mest inverkan, medan organisationskulturen och 

förändringshanteringen ansågs vara viktiga organisatoriska faktorer inom adapteringen 

av de molnbaserade affärssystemen (Lechesa m.fl., 2012) 

Tidigare forskning om de kritiska farmagångsfaktorerna i implementering av ett 

affärssystem i små och medelstora företag, är mest utfört kring de traditionella 

affärssystemen. I en studie av Chatzoglou m.fl. (2016) undersöks det kritiska 

framgångsfaktorer som påverkar och leder till ett lyckat implementeringsresultat. 

Studien omfattar en enkätundersökning av 159 grekiska små och medelstora företag. De 

kritiska framgångsfaktorerna som påverkar och har en positiv relation till en lyckad 

implementering är stöd av högsta ledningen, organisationskulturen, 
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affärssystemsleverantörens stöd, skolning och involvering av användaren och 

omorganisering av affärsprocesser.  

I en annan studie av Saini m.fl. (2013) undersöks 164 små och medelstora företag, 

främst indiska företag, om de kritiska framgångsfaktorerna av affärssystems 

implementering. Ur enkätundersökning kommer det fram att sammanlagt 21 olika 

kritiska faktorer påverkar resultatet av implementeringen av affärssystemen. De kritiska 

faktorerna bestod av tekniska, organisatoriska och sociala faktorer (Saini m.fl., 2013).  

Leyh (2014) har också utfört en studie om de kritiska framgångsfaktorerna i tyska små 

och medelstora företag. Studien omfattar intervjuer av personal involverade i 

implementeringen och består av nio olika företag. De tre viktigaste faktorerna inom 

implementeringen som kommer fram ur studien är skolning, testningar av 

affärssystemet och lämpandet av affärssystemens med organisationens struktur.  

Tidigare forskning om kritiska framgångsfaktorer inom små och medelstora företag 

Artikel 

-nummer 

Författare År Forsknings 

-metod 

Land Molnbaserade 

affärssystem 

Traditionella 

affärssystem 

1 Gupta & 

Misra [a] 

2016 Nätenkät  Indien 
✔  

2 Gerhardter & 

Ortner 

2013 Litteraturanalys - 
✔  

3 Gupta & 

Misra [b] 

2016 Nätenkät Indien 
✔  

4 Lewandowski 

m.fl. 

2013 Intervjuer & 

enkät 

USA & 

Europa 
 ✔ 

5 Hailu & 

Rahman 

2012 Litteraturanalys - 
 ✔ 

6 Chatzoglou 

m.fl.  

2016 Enkät Grekland 
 ✔ 

7 Leyh 2014 Litteraturanalys 

& Enkät 

Tyskland 
 ✔ 

8 Venkatraman 

& Fahad 

2016 Case studier Australien 
✔ ✔ 

9 Lechesa m.fl. 2012 Intervjuer & 

dataanalys  

Sydafrika 
✔  

10 Saini m.fl. 2013 Nätenkät Indien  ✔ 
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4.3 Organisatoriska faktorer 

De organisatoriska kritiska framgångsfaktorerna är faktorer som berör organisationens 

och företagens förfarande. I denna avhandling analyserades 12 stycken artiklar ur 

tidigare forskning kring kritiska framgångsfaktorer i implementeringen av affärssystem, 

och sammanlagt upptäcktes det 15 stycken olika organisatoriska faktorer som påverkar 

implementeringen av ett affärssystem. De organisatoriska faktorer som förekom mest ur 

dessa artiklar var kommunikation, organisationskultur, klar uppfattning över 

implementeringen, förändringshantering och omorganisering av affärsprocesser. Till 

följande kommer dessa ovannämnda faktorer beskrivas enskilt i mer detalj, varefter de 

organisatoriska kritiska faktorerna sammanfattas i tabell 2. 

Kommunikation inom företaget anses vara en kritisk faktor som spelar en viktig roll 

inom affärssystems implementeringar. Kommunikation i implementeringen av ett 

affärssystem innebär att dela med sig information och kunskap, med alla arbetare inom 

organisationen och med alla involverade i implementeringsprocessen för att 

åstadkomma en lyckad implementering (Hailu & Rahman, 2012). Gupta & Misra (2016, 

b) påpekar att kommunikationen inom organisationen bör vara precis och transparent, så 

att inga oklarheter uppstår angående de olika arbetsrollerna och uppgifterna som ingår i 

processen. Venkatraman & Fahd (2016) betonar att det är viktigt att direkt från början 

av implementeringen åstadkomma en fungerande kommunikation, så att det är lättare 

för alla involverade i implementeringen att vara med på noterna genom 

implementeringsprocessen.  

Organisationskulturen är en annan viktig organisatorisk faktor i implementering av ett 

affärssystem. Med organisationskultur avses hur ett företag agerar, arbetar och 

kommunicerar tillsammans inom företaget. Vid implementeringen och användningen av 

ett affärssystem sker det flera förändringar inom företaget som påverkar på kulturen 

11 Doom m.fl. 2010 Case studier Belgien  ✔ 

12 Gupta m.fl. 2018 Nätenkät Indien ✔  

Tabell 1 Tidigare forskning om kritiska framgångsfaktorer inom små och 

medelstora företag 
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inom företaget. Implementering av ett affärssystem medför nya arbetssätt, 

kommunikation och andra aktiviteter som förändrar hur företaget agerar (Hailu & 

Rahman, 2012). Med att skapa en gemensam kultur var alla anställda är involverade, är 

det lättare för företaget att adaptera till förändring och användning av affärssystemet. 

Enligt Chatzoglou m.fl. (2016) har det ur tidigare forskning kommit fram att 

organisationskultur spelar en betydande roll i lyckade organisationsförändringar.  

En klar uppfattning över implementeringen är en kritisk framgångsfaktor som omfattar 

en helhetsbild över hela implementeringsprocessen för ett affärssystem. Enligt Hailu & 

Rahman (2012) krävs det en klar vision, en implementeringsplan samt målsättningar 

över implementeringen, för att åstadkomma ett lyckat resultat. Visionen, 

implementeringsplanen och målsättningarna bör byggas runt företagets strategiska 

målsättningar och kärnverksamhet, och ta i beaktan alla resurser, kostnader, fördelar, 

risker och andra faktorer som tillhör i processen (Hailu & Rahman, 2012).  

I och med att implementeringen av ett affärssystem medför flera ändringar och 

omstruktureringar inom ett företag, anses förändringshantering vara en viktig 

organisatorisk framgångsfaktor. I implementeringsprocessen för ett affärssystem 

innehåller förändringshantering strukturella-, kulturella-, personal ändringar och 

omstrukturering av affärsprocesser (Rahman & Saha, 2015). Enligt Venkatraman & 

Fahad (2016) spelar förändringshantering en stor roll för de små och medelstora 

företagen och utan en välutförd förändringshanteringsprocess, kan inte de små och 

medelstora företagen utföra en lyckad implementering.  

Ibruktagandet av ett affärssystem medför många ändringar för ett företag och en kritisk 

organisatorisk faktor som ingår i implementeringen av ett affärssystem är 

omorganisering av affärsprocesser. Omorganisering av affärsprocesser innebär att 

omformulera och anpassa företagens nuvarande affärsprocesser till det nya 

affärssystemet. I och med att ett affärssystem förenar företagens informationssystem till 

ett ända system, bör företagen omformulera de nuvarande systemen och 

affärsprocesserna så att de passar in i det nya affärssystemet (Chatzoglou m.fl., 2016).  
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Tabell 2 Organisatoriska kritiska faktorer ur tidigare forskning. 

Artikelnummer: 1) Gupta & Misra [a], 2) Gerhardter & Ortner, 3) Gupta & 

Misra [b], 4) Lewandowski m.fl., 5) Hailu & Rahman, 6) Chatzoglou m.fl., 7) Leyh, 

8) Venkatraman & Fahad, 9) Lechesa m.fl., 10) Saini m.fl., 11) Doom m.fl., 12) 

Gupta m.fl. 

 

Organisatoriska faktorer 

Kritisk 

framgångsfaktor 

Artikelnummer ur tabell 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organisationens 

resistens  
✔       ✔    ✔ 

Kommunikation ✔    ✔   ✔  ✔ ✔ ✔ 

Organisationskultur ✔   ✔ ✔ ✔    ✔ ✔  

Implementerings 

strategi 
✔ ✔          ✔ 

Förändrings 

-hantering 
✔   ✔ ✔  ✔ ✔  ✔   

Kostnad & Budget ✔        ✔    

Omorganisering av  

affärsprocesser 
 ✔    ✔  ✔  ✔  ✔ 

Planering av 

implementeringen 
 ✔        ✔   

Konsultering  ✔   ✔ ✔    ✔   

Dedikerade 

resurser 
   ✔         

Klar uppfattning 

över 

Implementeringen 

   ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔  

Press från yttre 

aktörer 
     ✔       

Stöd av 

affärssystems 

-leverantören 

     ✔       

Lämpandet mellan 

organisationen och 

affärssystemet  

      ✔      

Strategisk 

målsättning 
          ✔ ✔ 
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4.4 Sociala faktorer  

Sociala faktorerna omfattar de kritiska framgångsfaktorerna i implementeringen av ett 

affärssystem som påverkas av människorna, det vill säga de anställda inom 

organisationen (Gupta & Misra, 2016 b). Ur de 12 olika artiklarna ur tidigare forskning, 

upptäcktes det total 11 stycken olika sociala kritiska faktorer som sammanfattas i tabell 

3. De sociala faktorer som nämndes mest i de olika artiklarna var skolning och 

involvering av användarna, stöd av högsta ledningen, val av affärssystems leverantör, 

projektledning och implementeringsteam.  

Skolning och involvering av användarna var den mest förekommande kritiska sociala 

faktorn av de olika artiklarna ur tidigare forskning. Skolning och involvering av 

användarna innebär att man skolar och lär upp de anställda att använda det nya 

affärssystemet. Dessutom är det viktigt att involvera alla anställda i skolningsprocessen 

och låta dem hjälpa till att konstruera affärssystemet. Enligt Hailu & Rahman (2012) 

leder aktivt skolning och involvering av de anställda i implementeringsprocessen av 

affärssystemet, ofta till att de anställda anpassar sig bättre till det nya systemet och 

använder affärssystemet mer.   

En annan viktigt kritisk framgångsfaktor i implementeringsprocessen som tillhör de 

sociala faktorerna är val av affärssystem samt affärssystemsleverantör. Val av 

affärssystem och affärssystemsleverantör innebär att hitta och välja det mest lämpliga 

systemet samt leverantören för affärssystemet. Inom affärssystemsmarknaden finns det 

en hel del olika affärssystem och leverantörer att välja mellan och att hitta det rätta 

systemet samt leverantören, är inte en lätt uppgift. För de små och medelstora företagen 

är valet av affärssystemet och leverantören ytterst svårt på grund av att företagen har 

begränsade resurser jämfört med större företag (Hailu & Rahman, 2012).  

Stöd av högsta ledningen anses ur tidigare forskning vara en av de viktigaste kritiska 

framgångsfaktorerna i implementering av affärssystem. Stöd av högsta ledningen 

innebär att högsta ledningen stöder, motiverar och uppmuntrar alla de anställda 

involverade i implementeringsprocessen (Gupta & Misra, 2016 a). Enligt Gupta & 

Misra (2016 a) ansvarar högsta ledningen med sitt stöd för arbetsmiljön som skapas 
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inom företaget. Med stöd och motivering av högsta ledningen åt de anställda, kan 

företag snabbare uppnå deras mål samt beslutsfattande.   

Projektledning är en annan kritisk social faktor som spelar en viktig roll i 

implementeringsprocessen av ett affärssystem. Projektledning innebär att ständigt 

planera, organisera och leda processen framåt, mot en lyckad implementering (Leyh, 

2014). Projektledning innehåller vanligen olika planeringsfaser, uppgiftsfördelningar, 

uppsättning av målsättningar och milstolpar, kritiska implementeringssteg och andra 

viktiga funktioner som ingår i implementeringsprocessen (Leyh, 2014; Saini m.fl., 

2013). Dessutom är det också flera olika aktörer och faktorer i implementeringen av 

affärssystemet, så börs ta i beaktan. Därmed bör företag ha en väl fungerande 

projektledning och ta i beaktan alla aktörer och faktorer involverade i 

implementeringsprocessen för att åstadkomma ett lyckat resultat. 

Skapandet av ett implementeringsteam för implementeringen av ett affärssystem anses 

vara en kritisk framgångsfaktor för en lyckad implementering. Implementeringsteamet 

består vanligtvis av nyckelpersoner, experter och kunnig personal, som tillsammans 

planerar och för processen framåt (Hailu & Rahman, 2012). Enligt Hailu & Rahman 

(2012) är det även viktigt att involvera personal från olika avdelningar av företaget med 

i implementeringsteamet, för att få ett bredare synsätt över implementeringen. 

Sociala faktorer 

Kritisk 

framgångsfaktor 

Artikelnummer ur tabell 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stöd av högsta 

ledningen 
✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  

Projektledning    ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ 

Användbarhet ✔            

Skolning och 

involvering av 

slutanvändarna 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  

Val av 

affärssystem och 

affärssystems 

-leverantör  

✔  ✔ ✔ ✔   ✔  ✔ ✔ ✔ 
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Förtroende över 

affärssystems 

-leverantör 

✔            

Beroendehet av 

affärssystems 

-leverantör  

 ✔           

Pålitlighet av 

affärssystems 

-leverantör 

  ✔          

Engagemang av 

högsta ledningen 
 ✔      ✔     

Implementerings 

team 
  ✔  ✔     ✔ ✔  

Tillgänglighet av 

resurser 
       ✔     

Motivering ✔         ✔   

Tabell 3 Sociala kritiska faktorer ur tidigare forskning. Artikelnummer: 1) 

Gupta & Misra [a], 2) Gerhardter & Ortner, 3) Gupta & Misra [b], 4) 

Lewandowski m.fl., 5) Hailu & Rahman, 6) Chatzoglou m.fl., 7) Leyh, 8) 

Venkatraman & Fahad, 9) Lechesa m.fl., 10) Saini m.fl., 11) Doom m.fl., 12) Gupta 

m.fl. 

4.5 Tekniska faktorer 

De tekniska kritiska framgångsfaktorerna är faktorer som berör den tekniska aspekten 

kring implementeringen av ett affärssystem. Ur artiklarna av tidigare forskning 

upptäcktes det sammanlagt 10 stycken olika tekniska kritiska faktorer som 

sammanfattas i tabell 4. Det mest förekommande tekniska faktorerna ur artiklarna 

bestod av design och konfigurering, testning av affärssystemet, dataintegritet, IT 

infrastruktur och datakonvertering.  

Design och konfigurering anses vara en teknisk kritisk framgångsfaktor i 

implementeringsprocessen av ett affärssystem. Design och konfigurering av ett 

affärssystem innebär i korthet konfigureringen av det nya affärssystemet, samt 

omformulering av de nuvarande affärsprocesserna så att de passar in till det nya 

systemet. I och med att nästan alla företag har sitt eget sätt att operera varierar behoven 

och utförandet mellan företag en hel del. Detta innebär att affärssystemen ser i regel 

olika ut för företagen beroende på syftet med användningen av systemet (Leyh, 2014). 
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En annan teknisk framgångsfaktor som förekommer i implementering av affärssystem 

är testning av affärssystemet. Testning av affärssystemet innehåller olika tester av 

affärssystemet som säkerställer att systemet fungerar som planerat ur ett tekniskt 

perspektiv (Leyh, 2014). Med hjälp av testandet säkerställer man att konfigureringarna 

av affärsprocesserna fungerar på korrekt sätt och med testandet får man korrigerat 

problem och buggar ifall det förekommer sådana. Testandet av affärssystemen utförs 

vanligtvis i slutskedet i implementeringsprocessen, men rekommenderat är att utföra 

tester med jämna mellanrum under implementeringsprocessen (Gupta & Misra, 2018; 

(Ehie & Madsen, 2005).   

Integritet och dataintegritet är en annan teknisk kritisk framgångsfaktor i 

implementeringen av ett affärssystem. Integritet och dataintegritet innebär skyddandet 

av personuppgifter och känslig information så att ingen utomstående eller obehörig kan 

åtkomma informationen. Dataintegritet har som uppgift att säkra att all känslig data 

behålls orörd och oförändrad. I implementering av affärssystem är det viktigt att 

företaget och affärssystemsleverantören skapar en god relation, var all känslig 

information av företaget behålls konfidentiell.  Integritet och dataintegritet anses dock 

vara mera aktuellt i de molnbaserade affärssystems implementeringar, i och med att 

leverantören ansvarar att bevara företagets information konfidentiellt (Lechesa m.fl., 

2012).  

IT infrastruktur som består av olika informationsteknologier exempelvis mjuk- och 

hårdvara komponenter, är en annan teknisk faktor som anses spela en kritisk roll i 

affärssystems implementeringar (Gupta & Misra, 2018). Enligt Gupta & Misra (2018) 

anses IT infrastruktur som en resurs som ägs och kontrolleras av företaget, och ifall 

företagets IT infrastruktur är bristfällig kan det uppstå problem i implementeringen. De 

molnbaserade affärssystemen har minskat på företagens investerings krav och minskat 

på kraven på IT infrastrukturen, i och med att affärssystemsleverantören huvudsakligen 

ansvarar för den krävda IT infrastrukturen (Gupta & Misra, 2018). 

Datakonvertering är en annan kritisk teknisk framgångsfaktor listad i tidigare forskning 

i implementering av affärssystem. Datakonvertering innebär överföringen av all data 

och information från de nuvarande systemen, till det nya affärssystemet (Saini m.fl., 

2013). I datakonverteringsprocessen är det viktigt att noggrant överföra all data och 
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information till det kommande affärssystemet, utan att förlora viktiga data och 

information vid överföringen. Enligt Saini m.fl. (2013) bör företagen utföra tester av 

systemet vid konverteringsprocessen för att säkerställa att affärssystemet innehåller 

både korrekt data och att systemet fungerar på rätt sätt. 

Tekniska faktorer 

Kritisk 

framgångsfaktor 

Artikelnummer ur tabell 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dataintegritet  ✔        ✔ ✔  ✔ 

Testning av 

affärssystemet 
✔      ✔   ✔  ✔ 

Informations 

-säkerhet 
   ✔    ✔     

Tekniska krav  ✔        ✔   

Teknisk 

beredskap 
   ✔         

Design och 

konfigurering  
   ✔   ✔ ✔ ✔    

Implementering i 

from av moduler 
     ✔       

Reglering och 

lagstiftning av 

data 

        ✔    

Datakonvertering          ✔ ✔  

IT-infrastruktur           ✔ ✔ 

Tabell 4 Tekniska kritiska faktorer ur tidigare forskning. Artikelnummer: 1) 

Gupta & Misra [a], 2) Gerhardter & Ortner, 3) Gupta & Misra [b], 4) 

Lewandowski m.fl., 5) Hailu & Rahman, 6) Chatzoglou m.fl., 7) Leyh, 8) 

Venkatraman & Fahad, 9) Lechesa m.fl., 10) Saini m.fl., 11) Doom m.fl., 12) Gupta 

m.fl. 

4.6 Avhandlingens undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen kommer i denna avhandling att undersöka vilka kritiska 

framgångsfaktorer påverkar och tenderar att leda till ett lyckat affärssystems 

implementeringsresultat. De kritiska framgångsfaktorerna för denna undersökning är 

valda ur tidigare forskning kring de kritiska framgångsfaktorerna. De faktorer som 
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valdes var de mest nämnda faktorerna i de valda artiklarna och sammanlagt valdes det 

15st faktorer. De valda faktorerna delades vidare in i tre huvudkategorier 

organisatoriska faktorer, sociala faktorer och tekniska faktorer, så att varje 

huvudkategori bestod av fem faktorer. För att mäta ett lyckat implementeringsresultat 

valdes även fördelar med både att ta i bruk och med att använda ett affärssystem ur 

tidigare forskning. Fördelarna bestod sammanlagt av 6st fördelar. Som man kan se ur 

tabell 5 se nedan, är alla de valda fördelarna och kritiska framgångsfaktorerna listade. 

Dessa faktorer och fördelar insattes in i denna avhandlings undersökningsmodell och 

totalt bestod modellen av 21st variabler med 4st huvudkategorier.  

De kritiska framgångsfaktorerna       Variablerna 

Kostnadsbesparingar       Fördel1 

Ökad produktivitet       Fördel2         

Ökad kundnöjdhet       Fördel3                                                                                         

Ökad användarvänlighet        Fördel4 

Bättre informationsflöde inom företaget     Fördel5    

Försnabbat beslutfattande      Fördel6      

Kommunikation       Organisatoriska1 

Organisationskultur       Organisatoriska2 

En klar vision, implementationsplan och målsättningar    Organisatoriska3 

Förändringshantering       Organisatoriska4 

Omorganisering av affärsprocesser      Organisatoriska5 

Skolning och involvering av slutanvändarna     Sociala1 

Val av affärssystem och affärssystemsleverantör     Sociala2 

Stöd av högsta ledningen       Sociala3 

Projektledning       Sociala4 

Implementerings team       Sociala5 

Design och konfigurering                            Tekniska1 

Testning av affärssystemet      Tekniska2 

Dataintegritet       Tekniska3 

IT-infrastruktur       Tekniska4 

Datakonvertering       Tekniska5 

Tabell 5 Lista över de kritiska framgångsfaktorerna och fördelarna 

För att åstadkomma en lyckad implementering av ett affärssystem är det viktigt att hela 

företaget och organisationen är involverad i implementeringsprocessen. I 

implementeringsprocessen av ett affärssystem sker det en hel del ändringar och 
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omstruktureringar inom företaget vilket kräver en välfungerande kommunikation samt 

organisationskultur (Hailu & Rahman, 2012). Utöver att kommunikationen och 

organisationskulturen är på en god nivå inom företaget är det mycket viktigt att 

företaget har en klar uppfattning och helhetsbild över implementeringsprocessen för att 

nå ett lyckat implementeringsresultat. Genom att ta i beaktan dessa organisatoriska 

faktorer i implementeringsprocessen anses ett företag ha en större chans att nå ett lyckat 

implementeringsresultat, vilket kommer att testas genom den första hypotesen. 

Hypotes 1 (H1): Att ta i beaktande organisatoriska faktorer i implementeringsprocessen 

av ett affärssystem tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat.  

Ibruktagandet av ett affärssystem kan tillbringa flera fördelar och möjligheter för ett 

företag, men att välja det rätta och mest lämpliga affärssystemet samt leverantören, är 

en mycket krävande uppgift (Gupta & Misra, 2018). I valet av ibruktagandet av 

affärssystemet och leverantören, bör företaget även ta i beaktande de anställdas åsikter 

om systemet i och med att de anställda kommer huvudsakligen att använda det nya 

systemet. Med projektledning, skapandet av ett implementeringsteam och stöd av 

högsta ledningen är det lättare för företaget att involvera och motivera de anställda med 

det nya systemet (Gupta & Misra, 2016 a; Leyh, 2014). Genom att ta i beaktan de 

sociala faktorerna i implementeringsprocessen anses ett företag ha en större chans att nå 

ett lyckat implementeringsresultat, vilket kommer att testats genom den andra 

hypotesen. 

Hypotes 2 (H2): Att ta i beaktande sociala faktorer i implementeringsprocessen av ett 

affärssystem tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat. 

Inom ett företag eller en organisation sker det flera ändringar och omformuleringar av 

struktur, affärsprocesser och sysselsättning med att ta i bruk ett affärssystem. Det gäller 

för företagen att noggrant planera, designa och konfigurera dess verksamhet så att de 

passar in i det nya systemet på det bästa möjliga sättet (Leyh, 2014). Utöver att de sker 

flera ändringar inom företaget när man tar i bruk ett nytt affärssystem, är överföringen 

av all data och information från det gamla systemet till det nya systemet en mycket 

utmanande uppgift. Det innebär att säkerställa att data och informationen är korrekt vid 

överföringen och att integriteten det vill säga informationen och data är oförändrad och 
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orörd i processen (Saini m.fl., 2013). För att säkerställa affärssystemets funktionalitet är 

det viktigt att ständigt utföra tester och uppdateringar av systemet under 

implementeringens lopp för att säkerställa att systemet fungerar korrekt ur ett tekniskt 

perspektiv (Leyh, 2014). Det är alltså viktigt att ta i beaktan de olika tekniska faktorerna 

i implementeringsprocessen för att ha en större chans att nå ett lyckat 

implementeringsresultat, vilket kommer att testas genom den tredje samt sista 

hypotesen. 

Hypotes 3 (H3): Att ta i beaktande tekniska faktorer i implementeringsprocessen av ett 

affärssystem tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat. 

Undersökningsmodellen för denna avhandling presenteras nedan i figur 2. Modellen är 

konstruerad av de tre huvudkategorierna kring de kritiska framgångsfaktorerna ur 

tidigare forskning. Med hjälp av de olika kritiska faktorerna som mest lyfts upp i 

tidigare forskning testas faktorerna med hjälp av hypoteserna H1-H3 för att undersöka 

ifall faktorerna har en inverkan och ett samband till ett lyckat implementeringsresultat. 

Hypoteserna H1-H3 kommer att testas enskilt med de valda fördelarna, för att se ifall 

alla kategorierna tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat. 

Undersökningsmodellen baserar sig på tidigare forskning kring de kritiska 

framgångsfaktorerna i affärssystems implementeringar och modellen består av en 

kombination mellan tidigare modeller och egen tolkning. I och med att 

undersökningsmodellen innehåller egen tolkning är undersökningsmodellen unik och 

undersökningen för denna avhandling till en viss mån explorativ.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Avhandlingens undersökningsmodell 

 



Max Mikander: Kritiska framgångsfaktorers påverkan i ERP-systems implementeringar 

 

38 

5 FORSKNINGSMETOD 

Detta kapitel behandlar forskningsmetoden och upplägget för den empiriska 

undersökningen i denna avhandling. Kapitlet börjar med att beskriva 

undersökningsmetoden för avhandlingen, varefter valet av analysmetoden motiveras. 

Därefter presenteras upplägget för nätenkäten var de olika delmomenten tas upp. Efter 

presentationen av enkäten beskrivs och redogörs data och samplet som användes i denna 

avhandling. Kapitlet avslutas med att sammanföra enkätens utskickningsprocess.  

5.1 Undersökningsmetod 

I denna avhandling undersöktes det vilka kritiska framgångsfaktorer som tenderar att 

leda till ett lyckat implementeringsresultat vid ibruktagande av ett ERP-system. 

Undersökningen omfattade små och medelstora finska företag som agerade inom 

tillverknings- och handelsbranschen. För att undersöka de kritiska framgångsfaktorernas 

påverkan i implementeringsresultatet, användes det en undersökningsmodell som 

konstruerades i kapitel fyra figur 2. Runt de kritiska framgångsfaktorerna i 

undersökningsmodellen konstruerades det hypoteser kring de olika kategorierna, för att 

testa vilka faktorer och kategorier som tenderar att leda till en lyckad implementation.  

Forskningsmetoden för denna avhandling bestod av en kvantitativ forskningsmetod. En 

kvantitativ forskning kan beskrivas som en empirisk undersökning i människoproblem 

eller en undersökning i ett socialt fenomen var en teori med variabler testas och 

analyseras med hjälp av siffror och statistik för att prediktera och förklara det givna 

fenomenet eller problemet (Yilmaz, 2013). I en kvantitativ undersökning försöker man 

få reda på frågor som vad, när och hur många, medan en kvalitativ undersökning går 

mera in på djupet och försöker beskriva frågan varför (Yilmaz, 2013).  

Inom kvantitativ forskning finns det flera olika datainsamlingsmetoder man kan välja 

mellan exempelvis frågeformulär, enkätundersökningar och intervjuer (Evans & 

Mathur, 2005). I och med att målgruppen för undersökningen i denna avhandling bestod 

av företag valdes enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Enkäten som 

konstruerades för undersökningen, var en nätenkät som skickades åt respondenterna. 
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Orsaken till att använda en nätenkät för undersökningen var på grund av att det var det 

lättaste sättet att nå och kontakta de små och medelstora företagen och dess 

nyckelpersoner.  

En annan fördel och egenskap som nätenkäterna innehar är deras globala utsträckning 

över internet (Evans & Mathur, 2005). Utöver den globala utsträckningen kännetecknas 

nätenkäterna som flexibla i och med att de kan skickas ut åt respondenterna på flera 

olika sätt. Andra fördelar som nätenkäterna innehåller är att de är billiga, tidseffektiva 

och det är lätt att följa med svaren och göra statistik på dem (Evans & Mathur, 2005). 

5.2 Nätenkät 

I denna avhandling användes det en nätenkät för att utföra avhandlingens undersökning. 

Valet att använda en nätenkät istället för en vanlig enkät var på grund av att det var 

lättare att nå en större massa företag genom användning av en nätenkät (Evans & 

Mathur, 2005). Målet med enkäten var att undersöka och testa hypoteserna för att mäta 

och testa fram hur de kritiska framgångsfaktorerna påverkade företagen vid deras 

implementering av affärssystemet. Enkäten hade även som mål att undersöka sambandet 

mellan vilka kritiska framgångsfaktorer tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat.  

Enkäten som användes för undersökningen bestod av sammanlagt nio frågor, se (bilaga 

1 & bilaga 2). I följebrevet till nätenkäten (bilaga 3) introducerades och beskrevs det 

kort vad ett affärssystem är samt syftet och målet för avhandlingens undersökning. 

Enkäten bestod sammanlagt av tre olika delområden. Det första delområdet bestod av 

deskriptiv statistik av respondenterna och delområdet omfattade frågorna 1 – 4 i 

enkäten. Det andra delområdet i enkäten omfattade de olika fördelarna med att ta i bruk 

ett affärssystem och delområdet omfattade enkätens femte fråga. Det tredje delområdet 

av enkäten bestod av de olika kategorierna av de kritiska framgångsfaktorerna. Frågorna 

5 – 8 omfattade det tredje delområdet. Ur de nio frågorna i enkäten var de åtta första 

frågorna obligatoriska att svara på, medan den sista frågan var en öppen fråga som 

bestod av allmänna kommentarer kring enkäten samt affärssystem.  
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Det första delområdet, frågorna 1 – 4 i enkäten handlade om deskriptiv statistik för att 

säkra att målgruppen för undersökningen var duglig. Den första frågan undersökte 

antalet anställda inom företaget för att säkerställa att svararen i facto var ett små eller 

medelstort företag. Fråga 2 och 3 sökte svar på frågan ifall företaget hade ett 

affärssystem i bruk och i vilken grad samt hurudant affärssystem företaget använde sig 

av. Ifall svararen valde i fråga 2 att företaget inte hade ett affärssystem i bruk, fördes 

svararen automatiskt till slutsidan av enkäten. I följebrevet för enkäten togs det också 

upp att ifall företaget inte använde sig av ett affärssystem så gällde inte enkäten för dem. 

Fråga 4 undersökte däremot när och för hur länge sedan företaget hade tagit 

affärssystemet i bruk.  

Den andra delen av enkäten det vill säga undersökningsdelen bestod av frågorna 5 – 8. I 

frågorna 5 – 8 användes det en femgradig likert-skala, där 1 = helt av annan åsikt, 2 = 

av annan åsikt, 3 = neutral eller ingen bestämd åsikt, 4 = av samma åsikt, 5 = helt av 

samma åsikt. Likert-skalan i frågorna 5 – 8 gjorde det möjligt att mäta och analysera de 

kritiska framgångsfaktorernas betydelse i implementeringen av affärssystemet. Den 

femte frågan i enkäten bestod av det andra delområdet av enkäten som undersökte ifall 

företaget uppnådde specifika fördelar med att ta i bruk affärssystemet. Fördelarna som 

lyftes upp i fråga 5 var fördelar av tidigare forskning och med den femte frågan var 

målet att mäta ifall implementeringen av affärssystemet resulterade i ett lyckat resultat.  

Det tredje delområdet frågorna 6 – 8 bestod däremot av de olika kategorierna av de 

kritiska framgångsfaktorerna i implementeringar av affärssystem. De kritiska 

framgångsfaktorerna delades upp i tre olika kategorier: de organisatoriska-, sociala- och 

de tekniska faktorerna. I enkäten användes och testades endast de mest populäraste 

faktorerna ur tidigare forskning. Faktorerna valdes av sammanlagt 12 vetenskapliga 

artiklar och de fem mest nämnda faktorer av de olika kategorierna valdes därefter till 

enkäten. I fråga 6 undersöktes hur viktiga de organisatoriska faktorerna var i 

implementering av affärssystemet. I fråga 7 däremot undersöktes det hur viktiga de 

sociala faktorerna var och i fråga 8 undersöktes det hur viktiga de tekniska faktorerna 

var i implementeringen. 
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5.3 Sampel & Data 

Samplet som användes i denna studie bestod av små och medelstora finska företag. 

Företagen som valdes för denna studie var företag som agerade inom tillverknings- och 

handelsbranschen. Kriterierna för företagen som valdes för denna studie var att de 

motsvarade kriterierna för vad som kännetecknas som ett små och ett medelstort 

företag. Storleken för företagen bör vara mellan 10 – 249 anställda och omsättningen 

mellan 0 – 50 miljoner euro i året (Turner m.fl., 2012). 

Dataverktyget som användes för att få ihop samplet för denna studie var databasen 

Orbis. Orbis är en databas närmare definierat en företagsdatabas, som innehåller en hel 

del information och ekonomisk statistik över företag runt om i världen. Med hjälp av att 

ställa in de rätta sökkriterierna i Orbis var det möjligt att nå den rätta målgruppen, det 

vill säga de små och medelstora finska företagen. Sökkriterierna som valdes för att 

kunna nå det rätta samplet var endast finska företag, företag med 10 – 249st anställda, 

företag med en omsättning under 50 miljoner euro i året och företag som agerade inom 

den valda branschen. Dessutom begränsades sökningen till företag med information 

gällande de senaste årets resultat. Utöver dessa sökkriterier valdes företagets namn, 

företagets webbadress och nyckelpersoner som variabler för sökningsresultatet. 

Nyckelpersonerna var i flesta fall företagens verkställande direktör och därmed riktades 

nätenkäten främst åt dem.  

Med de utvalda sökkriterierna och variablerna blev det slutliga sökningsresultatet 

4656st företag. Efter att sökningsresultatet hade granskats fördes hela denna data över 

till Excel. I Excel konstruerades det först en lista över nyckelpersonernas namn en skild 

lista för förnamnen och en skild lista för efternamnen. I Excel konstruerades det också 

en tredje lista som bestod av företagens webbadresser. I och med att nyckelpersonernas 

e-postadresser inte fanns tillgängliga i företagsdatabasen Orbis, konstruerades det en 

modell för nyckelpersonernas e-postadresserna. E-postadressmodellen konstruerades 

enligt informationen ur Orbis och enligt den mest sannolika e-postadressmodellen, det 

vill säga förnamn.efternamn@webbadressen.fi. Efter att nyckelpersonernas information 

filtrerats enligt e-postadressmodellen, gjordes det ännu en slutlig granskning över e-

postadresserna. Efter att den slutliga e-postadresslistan granskats, föll det 287st adresser 

mailto:förnamn.efternamn@webbadressen.fi
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bort på grund av dubbleringar och otillräckliga uppgifter. Därmed blev det slutliga 

samplet av e-postadresser 4369st, se tabell 6 nedan.   

 

 

 

Tabell 6 Slutliga samplet e-postadresser 

5.4 Utskick av nätenkäten 

I denna avhandling användes enkätverktyget Webropol för att skapa enkäten och skicka 

ut nätenkäten åt respondenterna. Webropol är ett mångsidigt enkätverktyg var man kan 

lätt skapa enkäter och skicka ut enkäterna via e-mail eller via en länk åt sin målgrupp. I 

Webropol skapades det först en finsk version av enkäten, varefter enkäten översattes till 

svenska. Efter att enkäterna var konstruerade, testades enkäterna för att kontrollera att 

de fungerade korrekt.  

Nästa steg för utskickningsprocessen för nätenkäten var att importera samplet det vill 

säga de 4369st e-postadresser till Webropol. På grund av det stora samplet av e-

postadresser, importerades adresserna i flera omgångar för att undvika överbelastning. 

Efter att alla e-postadresser importerats framgångsrikt in till Webropol, importerades 

följebrevet till Webropol. I följebrevet presenterades det kort först vad ett affärssystem 

är, samt en kort beskrivning om undersökningens syfte före denna avhandling. Efter att 

både e-postadresserna och följebrevet importerats in till Webropol och alla andra 

förberedelser var gjorda, utfördes ännu ett testutskick före utskicket åt respondenterna. 

Testutskicket lyckades väl och inga problem uppstod i utskickningsfasen och både 

länken för den svenska och finska versionen för enkäterna fungerade felfritt.  

Nätenkäten med följebrevet skickades ut åt respondenterna via Webropol den 

18.04.2018 kl.10:30. På grund av det stora samplet tog det cirka 45 minuter för 

Webropol att bearbeta utskicket av enkäten åt respondenterna. Under den första dagen 

kom det inga automatiska felmeddelande om att enkäten inte hade nått fram, vilket var 

Sampel (mängden e-postadresser) 

Ursprungliga samplet 4656 

Slutliga samplet 4369 
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lite underligt på tanke att e-postadresserna konstruerades enligt den mest sannolika e-

postadressmodellen. Under de följande dagarna uppstod det inte heller några 

automatiska felmeddelanden om felkonstruerade e-postadresser, vilket tyder på att 

någon inställning måste ha varit fel vid utskickningen av enkäten. På grund av att inga 

automatiska felmeddelanden erhölls av felkonstruerade e-mailadresser, är det omöjligt 

att bekräfta det slutliga samplet av e-postadresserna. Under det första utskicket inkom 

det dock 2 automatiska meddelanden om frånvaro av respondenterna och fem av 

respondenter meddelade personligen att de inte kunde delta i undersökningen. Från det 

fösta utskicket samlades det totalt 39st svar. 

Den 25.04.2018 kl.12:30, jämnt en vecka efter att enkäten skickats ut, skickades den 

första påminnelsen åt respondenterna som inte ännu svarat på enkäten. Efter den första 

påminnelsen inkom det igen 2st automatiska meddelanden om frånvaro och totalt 11st 

respondenter meddelande personligen att de inte kunde delta i undersökningen. Av den 

första påminnelsen inkom det totalt 34st svar.  

I och med att endast totalt 73st respondenter svarat på enkäten efter det första utskicket 

och påminnelsen, beslöts det att skicka ut en andra påminnelse. I samband med 

utskicket av den andra påminnelsen förlängdes svarstiden för enkäten med en dryg halv 

vecka. Den slutliga svarstiden för enkäten blev således två och en halv vecka under 

tidsperioden 18.04.2018 - 04.05.2018. Den andra och sista påminnelsen åt 

respondenterna skickades ut den 02.05.2018 kl.13:30. Av den andra påminnelsen inkom 

det ytterligare 2st automatiska meddelanden om frånvaro och 9st respondenter 

meddelade personligen att de inte kunde delta i undersökningen. Oberoende av den 

korta svarstiden för den andra påminnelsen inkom det ytterligare 18st svar.  

Den slutliga mängden svar som inkom ur utskicket av enkäten samt påminnelserna blev 

totalt 91st svar. Procentuellt blev svarsprocenten cirka. 2,1 % av det totala samplet. På 

tanke på det stora samplet av e-postadresserna som bestod av 4369st var svarsprocenten 

för enkäten väldigt låg. Dock är det omöjligt att bekräfta den officiella svarsprocenten 

för enkäten i och med att inga felmeddelanden om ogiltigt konstruerade e-postadresser 

inkom vid utskickningen av enkäten. En annan faktor som påverkade den låga 

svarsprocenten för enkäten var tidpunkten för utskickningen som råkade träffa en mer 

brådskande period för företagen. Dock godkändes ett resultat på 91st svar i och med att 
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det var möjligt att utföra data-analysen med den slutliga svarsmängden för enkäten. 

Nedan i figur 3, presenteras antalet svar som inkom ur de diverse utskickningarna. 

 

 

 

 

 

Figur 3 Antalet svar för de diverse utskickningar av nätenkäten 
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6 RESULTAT 

Detta kapitel omfattar den empiriska undersökningens resultat för denna avhandling. 

Kapitlet börjar med att presentera deskriptiv statistik av undersökningen och enkäten 

varefter resultatet av data-analysen presenteras. I den deskriptiva statistiken presenteras 

mängden anställda i företaget, när företaget tagit i bruk sitt affärssystem samt hurudant 

affärssystem företaget använder sig av. Data-analysens resultat presenteras stegvis så att 

kapitlet avslutas med analysens resultat samt genomgång av avhandlingens hypoteser.  

6.1 Deskriptiv statistik av respondenterna 

Nätenkäten besvarades totalt av 91 respondenter. På frågan om företaget använder sig 

av ett ERP-system svarade 28st av respondenterna att de använder ett fullständigt 

affärssystem inkluderat alla moduler, 59st använder ett affärssystem till viss mån 

inkluderat de flesta modulerna och 4st av respondenterna besvarade att de inte har ett 

affärssystem i bruk. I denna avhandlings empiriska undersökning undersöktes endast 

företag som tagit i bruk ett affärssystem och företag som använder sig av ett 

affärssystem eller delvis ett affärssystem. Denna begränsning gav den slutliga sampel 

storleken på 87st företag vars fördelning demonstreras nedan i figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Användning av ERP-system (n = 91) 
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Mängden anställda i företagen i det slutliga samplet bestod av mest små företag. Av 

respondenterna som besvarade på frågan över antalet anställda i företaget var 32st av 

storleken 0 – 24 anställda, 27st av storleken 25 – 49 anställda, 21st av storleken 50 – 

149 anställda och 7st av respondenterna bestod av företag av storleken 150 – 250 

anställda, som även syns nedan i figur 5. De små företagen omfattade totalt av 59st, var 

av de stora företagens andel bestod av 28st.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Antalet anställda i företaget (n = 87) 

Av företagen som besvarade på enkäten och på frågan när företaget tagit i bruk sitt 

affärssystem, besvarade de flesta att de tagit i bruk affärssystemet över 5 år sedan. 

Företag som tagit sitt affärssystem i bruk över 10 år sedan var 33st, medan företag som 

tagit sitt system i bruk 6 - 10 år sedan bestod av 28st företag. Företag som 

implementerat deras affärssystem för 3 – 5 år sedan var 19st och företag som nyligen 

tagit sitt affärssystem, 0 - 2 år sedan i bruk bestod av 7 respondenter. Detta 

demonstreras även nedan i figur 6. 

 

 

 

 

 

Figur 6 För hur många år sedan affärssystemet togs i bruk 

(n = 87) 
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På frågan om hurudant affärssystem företagen använder sig av, svarade majoriteten av 

respondenterna att de har ett traditionellt affärssystem i bruk. Ur figur 7 kan man se att 

sammanlagt 44st företag svarade att de använder ett traditionellt affärssystem, 21st 

svarade att de använder ett molnbaserat system, 13st företag svarade att de har ett 

hybrid system och 9st av företagen som svarade kunde inte med säkerhet säga hurudant 

system de använder.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Hurudant affärssystem företaget använder (n = 87) 

Av den deskriptiva statistiken var de intressant att se att fastän majoriteten av 

respondenterna var små företag med 0 – 49 anställda, så var det populäraste 

affärssystemet som användes av företagen ändå det traditionella affärssystemet. Enligt 

teorin och många undersökningar har det upplysts att de molnbaserade affärssystemen 

har blivit allt mer populära och att de är speciellt byggda för de små och medelstora 

företagen, men i denna undersökning var detta inte fallet. Det som dock förklarar en del 

av motstridigheterna är att teorin och undersökningens deskriptiva statistiks resultat inte 

går hand i hand, när man kollar på resultatet på frågorna av användning av affärssystem 

och när företaget tagit deras affärssystem i bruk. I och med att 59st respondenter av de 

totala 87st svarade att de inte har ett fullständigt affärssystem med alla moduler i bruk, 

innebär att många som svarade har ett traditionellt affärssystem med högst antagligen 

endast de väsentligaste modulerna i bruk. Det som även förklarar och förstärker 

motstridigheterna är att 28st företag svarade att de tagit sitt affärssystem för 6 – 10 år 

sedan i bruk och 33st företag över 10 år sedan. I och med att de molnbaserade 

affärssystemens popularitet och tillväxt har skett först under de senaste åren och att 
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majoriteten av respondenterna tagit sitt system i bruk en så pass lång tid sedan, förklarar 

företagens val av det traditionella affärssystemet.  

6.2 Deskriptiv statistik av fördelar och de kritiska 
framgångsfaktorerna 

I den andra delen av enkäten i fråga 5, ombads respondenterna först att svara på ifall de 

uppnått olika fördelar med att ta i bruk affärssystemet. Fördelarna som presenterades i 

enkäten var totalt 6st och fördelarna bestod av valda fördelar som lyfts upp i tidigare 

forskning. För frågan angående fördelarna gavs det fem olika svarsalternativ: 1 = helt av 

annan åsikt, 2 = av samma åsikt, 3 = neutral eller ingen bestämd åsikt, 4 = av samma 

åsikt och 5 = helt av samma åsikt. Nedan i tabell 7, presenteras en procentuell 

föredelning av respondenternas svar om hur de upplevde och ifall de uppnådde dessa 

fördelar med att ta i bruk ett ERP-system. I tabell 7 är svarsalternativen som fått 

procentuellt flest svar markerade med gul färg. I tabell 7 tas det även upp varje fördels 

medelvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Uppnådde ni dessa fördelar med att ta i bruk ett ERP-system? 

Ur de olika fördelarna som respondenterna besvarade på i enkäten, så låg majoriteten på 

svarsalternativ 4. I varje påstående av de olika fördelarna hade svarsalternativet 4 

procentuellt även mest svar. På grund av den höga svarsprocenten på svarsalternativet 4 

var medeltalen för de olika fördelarna på en god nivå. Medeltalen för de olika 
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fördelarna översteg alla 3,5 och fördelen bättre informationsflöde inom företaget hade 

det högsta medeltalet 4,00.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 8 Procentuell fördelning av svaren för de organisatoriska faktorerna   

Ur de organisatoriska kritiska faktorerna som respondenterna svarade på i enkäten så 

svarade majoriteten med svarsalternativ 4 det vill säga ”av samma åsikt”. Det fjärde 

svarsalternativet hade procentuellt det högsta svarsprocenten på varje påstående vilket 

indikerar att de organisatoriska faktorerna ansågs ha en inverkan i 

implementeringsprocessen. Ur tabell 8 ovan, kan man se att medeltalen för de olika 

organisatoriska faktorerna översteg alla värdet 3,5 vilket tyder på att medeltalet var på 

en god nivå. Påståendet en klar vision för implementeringsprocessen hade det högsta 

medelvärdet på 4,05 medan påståendet omorganisering av affärsprocesser hade det 

lägsta medelvärdet på 3,59. 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Procentuell fördelning av svaren för de sociala faktorerna 
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De sociala kritiska framgångsfaktorerna hade procentuellt sätt det högsta 

svarsalternativet på de olika påståenden av de olika kategorierna av de kritiska 

framgångsfaktorerna, som man kan se ur tabell 9 på förra sidan. Majoriteten av de 

sociala faktorernas påståenden låg på svarsalternativ 4 och svarsalternativ 5 som 

indikerar att de sociala faktorernas inverkan i implementeringsprocessen var på en hög 

grad. Medelvärden för de olika påståenden översteg alla medelvärdet 3,5 som indikerar 

att medelvärdena låg på en god nivå. Endast påståendet implementeringsteam hade ett 

medelvärde under 4,00 medan resten av påståendena hade ett medelvärde över 4,00.  

 

 

 

 

 

Tabell 10 Procentuell fördelning av svaren för de tekniska faktorerna 

Ur de tekniska framgångsfaktorerna som presenteras i tabell 10 ovan, låg majoriteten av 

respondenternas svar på svarsalternativet 4. Endast påståendet testning av 

affärssystemet hade procentuellt mest svar på svarsalternativet 5, vilket tyder på att 

testning av affärssystemet är en viktig del i implementeringsprocessen. Medelvärdet för 

de olika påståenden översteg medelvärdet 3,5 vilket indikerar att medelvärdet låg på en 

god nivå. Påståendena testning av affärssystem och datakonvertering hade de högsta 

medelvärden på 4,11.  

6.3 Dataanalys & SEM 

I denna avhandling användes den strukturella ekvationsmodelleringen (SEM) som 

dataanalysmetod. Analysmetoden SEM är en statistisk analysmetod, även definierat en 

multipel regressionsanalys, som använder flera olika multivariata statistiska 

analystekniker för att analysera förhållandet mellan olika variabler (Ullman & Bentler, 

2012). Med analysmetoden SEM kan man undersöka olika hypoteser och skapa 
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variabler för att testa ifall det finns ett förhållande mellan de olika variablerna. För att 

testa förhållandet mellan de olika variablerna bör man konstruera en modell inom SEM 

som kännetecknas som ett diagram. Modellen konstrueras med hjälp av hypoteser av 

ämnet man vill undersöka, varefter de olika variablerna man vill testa läggs in i 

modellen. Variablerna som används inom modellen kan antingen vara beroende eller 

oberoende variabler. De beroende och oberoende variablerna i modellen kallas för 

latenta variabler eller faktorer som inte direkt observeras (Ullman & Bentler, 2012.  

Inom SEM finns det också flera olika strukturella ekvationsmetoder man kan använda 

sig av. En av de mest använda metoderna inom SEM är CB-SEM (Covariance based), 

som består av en kovarians baserad metod. Metoden bekräftar väl teorier genom att testa 

olika hypoteser när datasamplet är normalt distribuerat. CB-SEM metoden lämpar sig 

väl när man vill undersöka ett större sampel och metoden har använts mycket i 

undersökning kring samhällsvetenskap (Wong, 2013). PLS (Partial Least Sqaures) är en 

annan strukturell ekvations metod inom SEM, men denna metod består av en varians 

baserad metod (Gupta & Misra, 2016 a). Såsom CB-SEM är PLS metoden en strukturell 

ekvationsmetod men PLS anses vara än mindre komplex metod som lämpar sig åt data 

som inte är normal fördelat. PLS metoden lämpar sig väl när man vill undersöka mindre 

datasampel och när förhållandet mellan variablerna och sambandet är nya och okända 

(Wong, 2013). PLS metoden har blivit ett allt mer vanligare verktyg och har använts 

speciellt inom akademiska undersökningar samt inom undersökningar kring 

marknadsföring och informationssystem (Rönkkö m.fl., 2016). 

I och med att det slutliga samplet i denna avhandling endast bestod av dryga 90 svar 

beslöts det att använda PLS metoden som dataanalysmetod. Dataanalysen för PLS 

metoden utfördes med analysprogrammet SmartPLS3. I SmartPLS3 importerades först 

datasamplet varefter undersökningsmodellen konstruerades i programmet. Efter att 

modellen och alla variabler var i ordning utfördes analysen i SmartPLS3.   

6.3.1 Värdering av modellens latenta variabler 

Innan utförandet av dataanalysen granskades först medeltalen och standardavvikelsen 

för de latenta variablerna som respondenterna svarade på i enkäten. I enkäten användes 

det en femgradig Likert-skala för de olika påståendena av de kritiska 
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framgångsfaktorerna. I en femgradig Likert-skala var medeltalet överskrider 3,5 anses 

det finnas en hög acceptans vid respondenterna av de latenta variablerna (Gupta & 

Misra, 2016 a). Medeltalen för de latenta variablerna de organisatoriska faktorerna, 

tekniska faktorerna, sociala faktorerna samt fördelarna överskred alla medeltalet 3,5 

vilket indikerar att det fanns en hög acceptans för de latenta variablerna. Även de 

enskilda variablerna organisatoriska, sociala, tekniska faktorerna samt fördelarna 

överskred också ett medeltal över 3,5.  Lägsta medeltalet av de latenta variablerna var 

3,75 som bestod av fördelarna, medan det högsta medeltalet av de latenta variablerna 

var 4,13 som bestod av de sociala faktorerna. I och med att de alla latenta variablerna 

och dess indikatorer hade ett positivt värde och ett medeltal över 3,5, behövdes inga 

justeringar och inga variabler förkastas före utföringen av analysen. I tabell 11 nedan, 

sammanställs de latenta variablernas medeltal och standardavvikelser. 

 

 

 

 

 

Tabell 11 Latenta variablernas medeltal och standardavvikelser 

6.3.2 Indikatorernas reliabilitet & yttre laddningar 

Vid utförandet av en PLS-analys finns det flera olika nyckeltal man bör undersöka och 

granska. Med hjälp av de olika nyckeltalen och dess värden får man därmed reda på 

undersökningsmodellen reliabilitet och validitet. Nyckeltalen definierar och vägleder 

PLS-analysen och ifall de olika nyckeltalen är acceptabla kännetecknas modellen som 

en god modell. Till näst kommer de olika nyckeltalen för PLS-analysen att presenteras. 

Det första steget i utförandet av en PLS-analys är att mäta och granska indikatorernas 

reliabilitet. Indikatorernas reliabilitet testas genom att beräkna de yttre laddningarna. De 

yttre laddningarna är ett nyckeltal som består av korrelationen mellan de latenta 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

Fördelar  3,75 0,69 

Organisatoriska faktorer 3,82 0,58 

Sociala faktorer 4,13 0,67 

Tekniska faktorer 3,91 0,68 
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variablerna och dess indikatorer. De yttre laddningarna kan ha ett värde allt mellan 0 – 

1. Enligt Wong (2013) bör värdet på de yttre laddningar vara 0,7 eller högre för att 

värdet kan anses vara bra och acceptabelt. Gupta & Misra (2016 a) därmed beskriver att 

de yttre laddningarnas värde är acceptabelt ifall värdet är 0,5 eller högre. Därmed ifall 

man gör en explorativ undersökning bör värdet för de yttre laddningarna endast 

överskrida 0,4 för att värdet kan anses vara acceptabelt (Wong, 2013).  

I och med att det acceptabla värdet för de yttre laddningarna varierade en del ur tidigare 

forskning, beslöts det att använda ett genomsnittligt värde för de yttre laddningarna. Det 

acceptabla värdet för de yttre laddningarna som användes i denna avhandling var 

således 0,6 eller högre. De indikatorer som hade ett värde under 0,6 ansågs ha en svag 

reliabilitet och därmed eliminerades dessa indikatorer. Utöver att de yttre laddningar bör 

ha ett värde på över 0,6 bör man även i en PLS-analys granska signifikansen för 

indikatorerna och dess laddningar. Enligt Gupta & Misra (2016 a) bör indikatorernas 

laddningar vara signifikanta på en 5 % nivå (P <0,05). Denna signifikansnivå användes i 

denna avhandling som en acceptabel nivå. 

För att beräkna de yttre laddningarna och de andra nyckeltalen i PLS-analysen i 

analysprogrammet SmartPls3, användes den standard PLS beräkningsalgoritmen i 

analysprogrammet. Standard algoritmen använder stig-analys (path modelling) tekniken 

och denna teknik anses vara den vanligaste tekniken för beräkningen av PLS-analysen 

(Wong, 2013). I och med att stig-analystekniken är den mest använda tekniken valdes 

denna teknik för denna avhandling. Indikatorernas signifikans beräknades därmed 

genom att använda bootstrap funktionen efter körningen av PLS-algoritmen.  

Indikatorernas reliabilitet 

Indikator Yttre 

laddning 

Signifikans Indikator Yttre 

laddning 

Signifikans 

Tekniska 1 0,69 0,000 Sociala 1 0,75 0,001 

Tekniska 2 0.86 0,000 Sociala 2 0,76 0,002 

Tekniska 3 0,72 0,000 Sociala 3 0,77 0,002 
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Tekniska 4 0,50 0,005 Sociala 4 0,87 0,000 

Tekniska 5 0,75 0,000 Sociala 5 0,58 0,040 

Organisatorisk 1 0,77 0,000 Fördel 1 0,79 0,000 

Organisatorisk 2 0,76 0,000 Fördel 2 0,78 0,000 

Organisatorisk 3 0,64 0,000 Fördel 3 0,76 0,000 

Organisatorisk 4 0,51 0,017 Fördel 4 0,79 0,000 

Organisatorisk 5 0,65 0,000 Fördel 5 0,78 0,000 

Signifikans (P <0,05) Fördel 6  0,73 0,000 

Tabell 12 Tabell över indikatorernas reliabilitet & yttre laddningar.  

Efter beräkningen av de yttre laddningarna var det totalt tre indikatorer som inte 

motsvarade de acceptabla gränssnitten. Indikatorerna Tekniska 4, Organisatoriska 4 och 

Sociala 5 hade alla en yttre laddning under värdet 0,6 och därmed eliminerades dessa 

indikatorer. Dessa indikatorer, det vill säga kritiska framgångsfaktorerna, som 

eliminerades var faktorerna: IT-infrastruktur, förändringshantering och 

implementeringsteamet inom företaget. De andra indikatorerna som presenteras i tabell 

12 ovan, hade alla ett värde över 0,6 och största delen av dessa indikatorer överskred 

även värdet 0,7, som indikerar en hög reliabilitet inom indikatorerna. Signifikansnivån 

för de indikatorer som hade ett acceptabelt yttre laddningsvärde var alla signifikanta, på 

en 5 % nivå. Den slutliga mängden indikatorer av de kritiska framgångsfaktorerna som 

användes i denna analys var totalt 18st.  

6.3.3 Undersökningsmodellens reliabilitet och validitet 

Nästa steg efter beräkningen och bedömningen av de yttre laddningarna i PLS-analysen 

är att granska modellens reliabilitet och validitet. Modellens reliabilitet kan mätas 

genom att undersöka nyckeltalen composite reliability (CR) samt Cronbachs alfa (CA) 

(Gupta & Misra, 2016 a). Nyckeltalen Cronbachs alfa och composite reliability är båda 

statistiska mått som används för att mäta den interna konsistensen för ett test eller för en 

modell (Wong, 2013). Både Cronbachs alfa och composite reliability kan ha ett värde 
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mellan 0 – 1, men enligt Gupta & Misra (2016 a) och Henseler m.fl., (2009) anses 

värdet 0,7 eller högre vara ett bra och acceptabelt värde för dessa nyckeltal. Ifall det är 

fråga om en explorativ undersökning anses värdet 0,6 eller högre vara acceptabelt 

(Wong, 2013). I och med att värdet 0,7 eller högre för nyckeltalen CA och CR var de 

populäraste gränssnitten ur tidigare forskning, användes samma gränsvärde i denna 

avhandling.  

För att bedöma modellens validitet i en PLS-analys kan man antingen undersöka 

konvergent validiteten eller discriminant validity. Konvergent validitet innebär i korthet 

i vilken grad en mätning eller test mäter ett eller samma ursprung. I en PLS-analys 

mäter konvergent validiteten hur väl de olika indikatorerna motsvarar modellen 

(Henseler m.fl., 2009). För att mäta och undersöka den konvergenta validiteten används 

nyckeltalet Average variance extracted (AVE). Enligt Henseler m.fl., (2009) och Gupta 

& Misra (2016 a) bör värdet för AVE överstiga 0,5 för att indikera en god konvergent 

validitet för modellen. Detta värde användes också som gränsvärde i denna avhandling.  

Utöver att den konvergenta validiteten granskades i analysen beslöts det även att 

granska den discriminant validity. Discriminant validity testas och fås genom att 

jämföra korrelationen mellan latenta variablerna och värdet för kvadratroten av AVE. 

För att åstadkomma en god validitet för discriminant validity testet bör värdet för AVE 

vara högre än de andra korrelationer relaterade till den givna latenta variablerna (Gupta 

& Misra, 2016 a). Ur discriminant validity tabellen, tabell 13 nedan, av de olika latenta 

variablerna är värdet för AVE svärtat och värdet överstiger de andra korrelationerna 

som tyder på att testet och validiteten är på en acceptabel och god nivå. 

Tabell 13 Tabell över discriminant validity testet 

Discriminant validity Fördelar Organisatoriska 

faktorer 

Sociala 

faktorer 

Tekniska 

faktorer 

Fördelar 0,775    

Organisatoriska faktorer 0,354 0,707   

Sociala faktorer 0,169 0,633 0,790  

Tekniska faktorer 0,359 0,610 0,671 0,758 
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Ur tabell 14 nedan, av modellens reliabilitet och konvergenta validitet kan man 

konstatera att de olika nyckeltalen ligger på en god nivå. Reliabilitetsmåttet CR för de 

latenta variablerna överskrider alla gränsvärdet 0,7 vilket tyder på att reliabiliteten 

ligger på en god nivå. Reliabilitetsmåttet CA för de latenta variablerna överskrider dock 

inte alla gränsvärdet utan den latenta variabeln organisatoriska faktorer har ett värde på 

0,67. Latenta variablerna: fördelar, sociala faktorer och tekniska faktorerna överskrider 

därmed galant gränsvärdet 0,7. I och med latenta variabeln organisatoriska faktorer 

endast underskred gränsvärdet med 0,03 och att det acceptabla värdet för CA i en 

explorativ undersökning anses vara 0,6 eller högre, beslöts det att godkänna värdet 0,67 

för de organisatoriska faktorerna. Validitetsmåttet AVE för de latenta variablerna 

översteg alla gränsvärdet 0,5 vilket indikerar en god konvergent validitet för modellen.  

Tabell 14 Tabell över undersökningsmodellens reliabilitet & validitet 

6.3.4 Undersökningsmodellens utvärdering 

Efter granskningen av undersökningsmodellens reliabilitet och validitet, som låg på en 

god och acceptabel nivå, är det sista steget i PLS-analysen att analysera de latenta 

variablernas och indikatorernas stigkoefficienter och signifikansnivå samt modellens 

förklaringsgrad.  

I och med att PLS-SEM analysen inte antar att data är normalt distribuerat användes det 

i analysen en bootstrap metod för att testa stigkoefficienterna samt signifikansen för 

modellens indikatorer och latenta variabler (Hair m.fl., 2016). Bootstrap metoden 

använder sig av sampel för att mäta och estimera PLS-analysen stigar för modellen. 

Mängden sampel som användes vid utförandet av bootstrap-metoden bör åtminstone 

bestå av lika många observationer som datasamplet består av, men helst föredras en 

Undersökningsmodellens 

reliabilitet & validitet 

Cronbach´s 

Alpha (CA) 

Composite 

Reliability (CR) 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Fördelar 0,87 0,90 0,60 

Organisatoriska faktorer 0,67 0,80 0,50 

Sociala faktorer 0,80 0,87 0,62 

Tekniska faktorer 0,76 0,84 0,57 



Max Mikander: Kritiska framgångsfaktorers påverkan i ERP-systems implementeringar 

 

57 

större sampel mängd. Enligt Hair m.fl., (2016) och Wong (2013) rekommenderas det att 

använda 5000 sampel vid utförandet av bootstrp-metoden. I och med att samplet i denna 

avhandling bestod av 87st observationer beslöts det att använda ett mindre sampel vid 

utförandet av bootstrap-metoden. Mängden sampel som valdes för bootstrap-metoden 

bestod av 500 sampel.   

Med att utföra bootstrap-metoden får man reda på signifikansen av modellen som 

utvärderas och bedöms med hjälp av β-värdet och t-värdet för stigkoefficienterna. 

Stigkoefficienterna det vill säga β-värdet får man reda på när man utför beräkningen av 

algoritmen för PLS-analysen. β-värdet för stigkoefficienterna innebär och mäter 

relationen mellan de olika konstrukterna och variablerna inom modellen. Med hjälp av 

β-värdet kan man analysera hur väl de olika variablerna relaterar med varandra. β-värdet 

kan ha ett värde allt mellan -1 till +1. Ifall β-värdet är nära +1 indikerar det en positiv 

och signifikant relation mellan variablerna medan ett negativt värde indikerar en 

svagare relation (Hair m.fl., 2016).  

T-värdet är ett statistiskt mått som mäter signifikansen för hur väl hypoteserna stämmer 

med samplet. Inom t-värden har man listat upp olika kritiska t-värden som bestämmer 

en viss signifikansnivå (Hair m.fl., 2016). De kritiska t-värden som bestämmer en viss 

signifikansnivå är 2,58 som indikerar en signifikans på 1 % nivå, 1,96 som indikerar en 

signifikans på 5 % nivå och 1,65 som indikerar en signifikans på en 10 % nivå. Enligt 

Gupta & Misra (2016 a) bör t-värdet för stigkoefficienterna vara 2 eller högre vilket 

motsvarar en signifikans på 5 % nivå. I denna avhandling användes samma t-värde det 

vill säga t-värdet 2 och en signifikansnivå på 5 % som gränssnitt för att stöda att 

hypotesen stämmer. I samband med t-värdet kan man även analysera p-värdet för att 

mäta stigkoefficientens signifikans. P-värdet är även så ett statistiskt mått som mäter 

signifikansen och p-värdet kan ha ett värde mellan 0 - 1. P-värdet används också som t-

värdet för att bestämma ifall en eller flera hypoteser stämmer och en signifikans på 5 % 

nivå motsvarar ett p-värde på 0,05 (Hair m.fl., 2016). Ett p-värde på 0,05 är ett vanligt 

gränsvärde för att undersöka och bestämma signifikansen och detta gränsvärde 

användes även så i denna avhandling.  

Utöver att analysera stigkoefficienterna och signifikansen mellan variablerna och 

indikatorerna inom modellen, kan man även mäta förklaringsgraden R2 för modellen. 
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Förklaringsgraden innebär till vilken grad variansen och hur väl de latenta variablerna 

motsvarar den strukturella modellen (Hair m.fl., 2016). Värdet för R2 kan vara allt 

mellan 0 – 1 men ju högre värdet är desto mera motsvarar och förklarar variablerna 

modellen. Enligt Hair m.fl., (2016) är det svårt att bestämma vad ett visst värde för R2 

borde vara för att värdet kan anses vara ett bra värde, på grund av att det beror mycket 

på hur avancerad och komplex modellen i fråga är. Syftet och kontexten för 

undersökningen påverkar även så vad värdet för R2 borde vara (Hair m.fl., 2016).  

I denna avhandling användes en undersökningsmodell för att undersöka och ta reda på 

hur olika kritiska framgångsfaktorer påverkar implementeringsprocessen med att ta i 

bruk ett affärssystem. Med undersökningsmodellen var målet att testa vilka kategorier 

av de kritiska framgångsfaktorerna som tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat. Modellen bestod av tre kategorier av de kritiska faktorerna: de 

organisatoriska-, sociala- och de tekniska faktorerna. Dessa kategorier testades enskilt 

mot de olika fördelarna med ett affärssystem och bildade därmed hypoteserna för 

undersökningsmodellen. Vid utföringen av dataanalysen var förklaringsgraden (R2) 

0,189 för modellen. Denna förklaringsgrad innebär att 18,9 % av variablerna av de olika 

kritiska framgångsfaktorerna motsvarar och förklaras av variablerna som ingick i 

modellen. En förklaringsgrad på dryga 19 % kan anses vara en acceptabel 

förklaringsgrad för undersökningsmodellen i denna avhandling i och med det låga 

datasamplet. Undersökningsmodellens resultat och värden presenteras nedan i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Undersökningsmodellens resultat 
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Hypotes 1 (H1) som föreslog att de organisatoriska kritiska framgångsfaktorerna 

tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat, var positivt relaterat till 

affärssystemens fördelar. Stigkoefficienten β-värdet för de organisatoriska faktorerna 

var 0,308 och signifikansvärdena: t-värdet och p-värdet bestod av 2,120 och 0,034. Ett 

t-värde på 2,120 indikerar en signifikans på en 5 % nivå och p-värdet 0,034 indikerar att 

signifikansen för de organisatoriska faktorerna låg på en 3,4 % nivå. Dessa 

signifikansvärden indikerar att sambandet mellan de organisatoriska faktorerna och 

affärssystemens fördelar är signifikant. 

Hypotes 2 (H2) som föreslog att de sociala kritiska framgångsfaktorerna tenderar att 

leda till ett lyckat implementeringsresultat, var negativt relaterade och hade inte ett 

signifikant samband med affärssystemens fördelar. Stigkoefficienten β-värdet för de 

sociala faktorerna var -0,257 vilket indikerar en svag relation och samband mellan 

variablerna. T-värdet bestod av 1,612 vilket innebär en signifikansnivå på över 10 % 

och det exakta värdet för signifikansen det vill säga p-värdet var 0,107 som motsvarar 

en 10,7 % signifikans. Signifikansvärdet för de sociala faktorerna översteg signifikans 

gränsvärdet 5 % med nästan hälften vilket, indikerar att det inte fanns ett signifikant 

samband mellan de sociala faktorerna och affärssystemens fördelar. 

Den tredje hypotesen (H3) som bestod av att de tekniska faktorerna tenderar att leda till 

ett lyckat implementeringsresultat, var i denna undersökning positivt relaterade till 

affärssystemens fördelar. β-värdet för de tekniska faktorerna bestod av 0,344 vilket var 

det högsta β-värdet av de tre olika hypoteserna. T-värdet för de tekniska faktorerna var 

2,098 som innebär en signifikans under 5 % nivå. Den exakta signifikansen för de 

tekniska faktorerna var 0,036 som motsvarar en signifikans på 3,6 % nivå. Såsom de 

organisatoriska faktorerna fanns det ett signifikant samband mellan de tekniska 

faktorerna och affärssystemens fördelar. 

Hypoteser Stigkoefficient 

(β-värde) 

 

T-värde P-värde Resultat av 

hypotesen 

H1: Organisatoriska 

faktorer tenderar att 

leda till ett lyckat 

0,308 2,120 0,034 Ja 
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Tabell 15 Tabell över hypoteserna 

 

 

 

implementeringsresultat 

H2: Sociala faktorer 

tenderar att leda till ett 

lyckat 

implementeringsresultat 

-0,257 1,612 0,107 Nej 

H3: Tekniska faktorer 

tenderar att leda till ett 

lyckat 

implementeringsresultat 

0,344 2,098 0,036 Ja 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det avslutande kapitlet i denna avhandling kommer den empiriska undersökningens 

resultat och avhandlingen slutsatser att sammanfattas. Kapitlet inleds med att presentera 

begränsningar med undersökningsmetoden, som förekom i avhandlingens 

undersökning. Därefter fortsätter kapitlet med en diskussion kring avhandlingens syfte 

varefter en genomgång av avhandlingens forskningsfrågor och hypoteser presenteras. 

Avslutningsvis förs det en diskussion över avhandlingens slutsatser varefter kapitlet 

avsluts med förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1 Begränsningar till undersökningen 

I denna avhandling uppstod det ett par begränsningar och en av begränsningarna var 

undersökningens sampel. Samplet för denna avhandling hämtades ur företagsdatabasen 

Orbis som tillhandhöll information av små och medelstora finländska företag. I 

implementeringen av ett affärssystem är det flera olika personer som är involverade i 

processen och personen ansvarig för implementeringen varierar även så. I och med att 

huvudpersonen för implementeringen varierar mellan företagen kunde den rätta 

personen inte nås med säkerhet. Därför valdes företagets verkställande direktör som 

huvudrespondent i denna undersökning. Utöver att nätenkäten inte med säkerhet nådde 

den korrekta personen, var en annan begränsning att e-postadressen för företagets 

verkställande direktör inte heller fanns tillgängligt i Orbis. E-postadresserna för 

verkställande direktörerna konstruerades med den mest sannolika modellen 

förnamn.efternamn@webbadressen.fi.  

En annan begränsning som även berörde undersökningens sampel, var att vid utskicket 

av nätenkäten via enkätverktyget Webropol, inkom det inga felmeddelanden om 

misslyckat utskick eller felaktig e-postadress. Med tanke på att e-postadresserna själv 

konstruerades är sannolikheten att alla de 4 369 st. e-postadresser vore korrekt 

konstruerade mycket liten. I och med att det inte inkom några felmeddelanden kan man 

inte med full säkerhet bekräfta den officiella svarsprocenten på nätenkäten. Utöver 

dessa begränsningar som mest tangerade undersökningsmetoden det vill säga 

mailto:förnamn.efternamn@webbadressen.fi
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nätenkäten och dess utskickningsprocess, lyckades undersökningen i denna avhandling 

relativt bra. 

7.2 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna avhandling var att utreda ifall de kritiska framgångsfaktorerna 

tenderar att påverka samt leda till ett lyckat affärssystems implementeringsresultat. 

Detta testades med att undersöka små och medelstora finländska företag som tagit ett 

affärssystem i bruk. För att kunna utreda syftet med denna avhandling konstruerades det 

en undersökningsmodell som bestod sammanlagt av tre olika hypoteser baserat på de 

kritiska framgångsfaktorerna ur tidigare forskning. De kritiska framgångsfaktorerna 

som valdes och testades bestod av tre olika kategorier: de organisatoriska faktorerna, 

sociala faktorerna och de tekniska faktorerna. Av de valda kritiska faktorerna bildades 

det en nätenkät som konstruerades och skickades ut via enkätverktyget Webropol. Med 

hjälp av den empiriska undersökningen enkäten och undersökningsmodellen, utfördes 

det sedan en dataanalys, för att testa fram hypotesernas resultat för denna avhandling.  

Till näst kommer hypotesernas resultat för denna avhandling att presenteras enskilt. 

Resultatet av undersökningens hypoteser är sammanställda i tabell 16, som 

demonstrerar ifall hypotesen stöds av avhandlingens undersökning eller ej. 

Hypoteserna Stöder Stöder ej 

Hypotes 1 (H1): Att ta i beaktande organisatoriska 

faktorer i implementeringsprocessen av ett 

affärssystem tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat.  

X 
 

Hypotes 2 (H2): Att ta i beaktande sociala faktorer 

i implementeringsprocessen av ett affärssystem 

tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat. 

 
X 

Hypotes 3 (H3): Att ta i beaktande tekniska 

faktorer i implementeringsprocessen av ett 

affärssystem tenderar att leda till ett lyckat 

implementeringsresultat. 

X 
 

Tabell 16 Sammanfattning av undersökningens och hypotesernas resultat 
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Den första hypotesen som mätte om de organisatoriska kritiska faktorerna tenderar att 

leda till ett lyckat affärssystemsresultat, stöddes av avhandlingens undersökning. De 

kritiska organisatoriska faktorerna kommunikation, organisationskultur, en klar vision 

implementationsplan och målsättningar samt omorganisering av affärsprocesser 

bevisades alla vara kritiska och mycket viktiga faktorer för att åstadkomma en lyckad 

implementering (Hailu & Rahman, 2012; Chatzoglou m.fl., 2016). För att åstadkomma 

en lyckade implementering är det viktigt att kommunikationen inom företaget fungerar 

så att informationen och kunskapen når alla de anställda involverade i processen. Utöver 

att kommunikationen fungerar inom företaget bör även organisationskulturen vara i 

skick. Företaget bör även ha en klar plan och uppfattning över 

implementationsprocessen som stöder företagets kärnverksamhet och vision för att 

kunna nå ett lyckat resultat (Hailu & Rahman, 2012; Chatzoglou m.fl., 2016).  

Den andra hypotesen som testade ifall de sociala kritiska faktorerna tenderar att leda till 

ett lyckat affärssystemsresultat, stöddes inte av avhandlingens undersökning. De sociala 

kritiska faktorerna skolning och involvering av slutanvändarna, val av affärssystem och 

affärssystemsleverantör, stöd av högsta ledningen och projektledning som lyftes upp ur 

tidigare forskning, bevisades inte att ha ett starkt samband åt affärssystems fördelarna 

(Hailu & Rahman, 2012; Gupta & Misra, 2016 a; Leyh, 2014). Dock kom det fram ur 

det deskriptiva resultatet att företag anser att de sociala faktorerna de facto är viktiga 

och att det lönar sig för företagen att vara åtminstone medvetna över dessa (Hailu & 

Rahman, 2012). En möjlig förklaring varför de sociala faktorerna inte tenderade att leda 

till ett lyckat implementeringsresultat kan vara på grund av att dessa faktorer anses vara 

så pass självklara i implementeringsprocessen. Av de öppna kommentarerna från 

respondenterna i enkäten kom det fram att vissa listade kritiska faktorer ansågs vara 

självklara som kan till viss grad förklara den ovan nämnda påståendet. 

Den tredje och sista hypotesen som omfattade ifall de tekniska kritiska faktorerna 

tenderar att leda till ett lyckat affärssystemsresultat, stöddes av avhandlingens 

undersökning. De tekniska kritiska faktorerna design och konfigurering, testning av 

affärssystemet, dataintegritet och datakonvertering, var de mest framkommande 

faktorerna ur tidigare forskning, bevisade alla att de är kritiska och viktiga för att 

åstadkomma ett lyckat implementeringsresultat (Leyh, 2014; Lechesa m.fl., 2012; Saini 
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m.fl., 2013). Vid ibruktagandet av ett affärssystem är det mycket viktigt att ett företag 

noggrant går igenom designdelen och konfigureringen av affärssystemet, så att 

affärsprocesserna fungerar korrekt i det nya systemet. Utöver att affärssystemet är på 

korrekt sätt designat och konfigurerat, bör det konstant utföra testning av affärssystemet 

redan från början av implementeringsprocessen (Leyh, 2014). I de öppna 

kommentarerna från enkäten av respondenterna kom det ett par kommentarer kring 

testandet av affärssystemet. I de öppna kommentarerna kom det fram att flera tester med 

affärssystemet bordet ha gjorts under implementeringen, samt tester redan i startskedet 

av implementeringen vore ha varit lönsamt. Dessa övriga kommentarer som kom fram 

kring affärssystems testandet, stöder Leyh (2014) påståenden om att testning av 

affärssystem är mycket viktig och kritisk en framgångsfaktor i implementeringen av ett 

affärssystem.   

Syftet med denna studie och avhandling var att undersöka ifall de kritiska 

framgångsfaktorerna i affärssystems implementeringar tenderar att leda och bidra till ett 

lyckat implementeringsresultat. Av de tre hypoteserna kring de kritiska faktorerna kom 

det fram att två av hypoteserna, de organisatoriska och de tekniska faktorerna de facto 

tenderar att leda till ett lyckat implementeringsresultat. På allmänt plan kan man 

konstatera att med att ta i beaktan de kritiska framgångsfaktorerna i 

implementeringsprocessen av ett affärssystem har ett litet eller medelstort företag en 

större chans att åstadkomma ett lyckat implementeringsresultat. Tanken med denna 

avhandling har varit att betona och upplysa de kritiska faktorernas betydelse inom 

affärssystems implementeringar. Genom att läsa denna avhandling hoppas jag att både 

läsaren och hoppeligen företag, kan få nytta och råd med att ta i beaktan de kritiska 

framgångsfaktorerna som påverkar ett affärssystems implementeringsresultat. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling undersökte ifall de kritiska framgångsfaktorerna tenderar att leda till 

ett lyckat affärssystems implementeringsresultat inom små och medelstora finländska 

företag. På basis av resultaten tenderar de organisatoriska och tekniska kritiska 

framgångsfaktorerna att leda till ett lyckat ibruktagande av ett affärssystem. Inom 

implementering av affärssystem kunde det vara intressant att göra en studie kring de 
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kritiska framgångsfaktorerna som endast skulle behandla de molnbaserade 

affärssystemen. De molnbaserade affärssystemen har blivit allt mer populära och 

användbara och dessa system passar väldigt bra för de små och medelstora finländska 

företagen. Det skulle vara intressant och se ifall de kritiska framgångsfaktorerna i de 

molnbaserade affärssystemen varierar en hel del ur de kritiska framgångsfaktorerna som 

användes i denna studie. En annan intressant studie för fortsatt forskning kunde vara att 

jämföra de kritiska faktorernas påverkan i implementeringen mellan de traditionella och 

molnbaserade affärssystemen för de små och medelstora företagen. För vidare forskning 

kring ämnet kunde man även tänka sig testa flera och andra kritiska framgångsfaktorer 

på ett större sampel av små och medelstora finländska företag.  
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BILAGOR 

BILAGA 1     NÄTENKÄTEN PÅ SVENSKA 

Kritiska framgångsfaktorer i ERP-systems implementationer 

1. Antalet anställda i ert företag? 

- 0 - 24 anställda 

- 25 - 49 anställda 

- 50 – 149 anställda 

- 150 - 250 anställda 

2. Använder ni er av ett ERP-system i ert företag?  

Markera endast ett alternativ. 

- Ja, ett fullständigt affärssystem (inkluderar alla moduler) 

- Ja, till en viss mån (inkluderar de flesta eller ett fåtal moduler) 

- Nej, vi har inte ett affärssystem i bruk  

3. Hurudant affärssystem använder ni er av i ert företag?  

- Ett traditionellt affärssystem, som lokalt installeras (Microsoft Dynamics 

AX, SAP R/3)  

- Ett molnbaserat affärssystem (Oracle NetSuite, Sage Intact, SAP Business 

All-in One/ByDesign)  

- En hybridlösning (Kombination av ett traditionellt & molnbaserat 

affärssystem) 

- Vet ej 

4. För hur manga år sedan tog ert företag i bruk ert ERP-system? 

- 0 – 2 år sedan 

- 3 – 5 år sedan 

- 6 – 10 år sedan 

- Över 10 år sedan 

5. Uppnådde ni dessa fördelar med att ta i bruk ett ERP-system? 
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Markera i vilken grad ni uppnådde fördelarna nedan. Skala: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = 

Av annan åsikt, 3 = Neutral eller ingen bestämd åsikt, 4 = Av samma åsikt, 5 = Helt av 

samma åsikt 

- Kostnadsbesparingar  

- Ökad produktivitet  

- Ökad kundnöjdhet  

- Ökad användarvänlighet  

- Bättre informationsflöde inom företaget 

6. Hur viktiga var följande organisatoriska faktorer i implementeringen av ert 

affärssystem? 

Markera hur viktiga de nedannämnda organisatoriska faktorerna var i 

implementationsprocessen för ert företag. Skala 1-5 var: 1 = Inte alls viktig 2 = Oviktig, 

3 = Neutral eller ingen bestämd åsikt, 4 = Viktig, 5 = Oerhört viktig 

- Kommunikationen inom företaget (En god kommunikation förbättrar 

informationsflödet i implementeringsprocessen) 

- Organisationskulturen inom företaget (En gemensam organisationskultur 

underlättar att adaptera ett nytt affärssystem) 

- En klar vision, en implementationsplan och tydliga målsättningar inom 

företaget (En klar uppfattning över implementationen underlättar 

genomförandet av implementeringen) 

- Förändringshantering inom företaget (Involvering av alla arbetare i 

implementationsprocessen underlättar ibruktagande av ett affärssystem) 

- Omorganisering av affärsprocesserna inom företaget (Att omformulera och 

anpassa affärsprocesserna så att de passar in i det nya affärssystemet 

förbättrar funktionaliteten)  

7. Hur viktiga var följande sociala faktorer i implementeringen av ert 

affärssystem? 

Markera hur viktiga de nedannämnda sociala faktorerna var i implementationsprocessen 

i ert företag. Skala 1-5 var: 1 = Inte alls viktig 2 = Oviktig, 3 = Neutral eller ingen 

bestämd åsikt, 4 = Viktig, 5 = Oerhört viktig 
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- Skolning och involvering av slutanvändarna inom företaget (Att involvera 

och utbilda arbetarna kring affärssystemet underlättar användningen av 

affärssystemet) 

- Val av affärssystem/affärssystemsleverantör inom företaget (Val av det rätta 

systemet och leverantören underlättar implementationsprocessen) 

- Stöd av högsta ledningen inom företaget (Stöd och motivation av högsta 

ledningen uppmuntrar arbetarnas attityd och inställning till 

implementationen) 

- Projektledning inom företaget (Att ständigt planera, organisera och leda 

implementationen framåt, underlättar implementeringen) 

- Implementeringsteam inom företaget (Ett team som konstant jobbar med att 

föra implementeringen framåt, försnabbar implementationsprocessen)  

8. Hur viktiga var följande tekniska faktorer i implementeringen av ert 

affärssystem? 

Markera hur viktiga de nedannämnda tekniska faktorerna var i 

implementationsprocessen i ert företag. Skala 1-5 var: 1 = Inte alls viktig 2 = Oviktig, 3 

= Neutral eller ingen bestämd åsikt, 4 = Viktig, 5 = Oerhört viktig 

- Designing och konfigurering av affärssystemet inom företaget (Designing 

och konfigurering av affärssystemet säkerställer att affärssystemets 

funktioner motsvarar företagens förväntningar och behov) 

- Testning av affärssystemet inom företaget (Testning av affärssystemet i 

implementationsskedet säkerställer att systemet fungerar som det skall och 

minskar problem vid lansering av affärssystemet) 

- Data Integritet inom företaget (En god relation med 

affärssystemsleverantören försäkrar att all känslig information om företaget 

behålls konfidentiellt) 

- IT infrastruktur inom företaget (En god IT infrastruktur ger en god grund till 

implementeringen av affärssystemet) 

- Datakonvertering inom företaget (Att noggrant överföra all data och 

information till det nya affärssystemet, säkerställer att affärssystemet 

fungerar korrekt) 
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9. Allmänna kommentarer eller synpunkter kring molnbaserade ERP-

systemen eller gällande enkäten? 

 

 

BILAGA 2     NÄTENKÄT PÅ FINSKA 

Kriittiset tekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 

1. Kuinka monta työntekijää työskentelee teidän yrityksessänne? 

- 0 - 24 työntekijää 

- 25 - 49 työntekijää 

- 50 – 149 työntekijää 

- 150 - 250 työntekijää 

2. Käytättekö toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-järjestelmää) 

yrityksessänne?  

- Kyllä, täysin (sisältäen kaikki saatavissa olevat moduulit) 

- Kyllä, jossain määrin (sisältäen useimmat tai muutamia saatavissa olevia 

moduuleja) 

- Ei, meillä ei ole käytössä toiminnanohjausjärjestelmää 

3. Minkälaista toiminnanohjausjärjestelmää käytätte yrityksessänne?  

- Perinteistä toiminnanohjausjärjestelmää, joka on asennettu yrityksen omissa 

tiloissa (Microsoft Dynamics AX, SAP R/3)  

- Pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää (Oracle NetSuite, Sage Intact, 

SAP Business All-in One/ByDesign)  

- Hybridi toiminnanohjausjärjestelmää (yhdistelmä perinteisestä sekä 

pilvipohjaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä) 

- En osa sanoa tai en tiedä 

4. Kuinka monta vuotta sitten otitte toiminnanohjausjärjestelmänne 

käyttöön? 

- 0 – 2 vuotta sitten 

- 3 – 5 vuotta sitten 

- 6 – 10 vuotta sitten 
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- yli 10 vuotta sitten 

5. Saavutitteko näitä etuja ottamalla toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönne? 

Merkitkää missä määrin alla olevat vaihtoehdot pitävät paikkansa yrityksessänne. 

Asteikko: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Neutraali tai ei tiettyä mielipidettä, 4 

= Samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 

- Kustannussäästöjä  

- Parantunut tuotannollisuus  

- Lisääntynyt asiakastyytyväisyys 

- Parantunut käyttäjäystävällisyys 

- Parantunut tiedonkulku yrityksen sisällä 

6. Kuinka tärkeitä olivat seuraavat organisatoriset tekijät teidän 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa? 

Merkitkää, kuinka tärkeitä alla olevat organisatoriset tekijät olivat 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessissa. Asteikko: 1 = Ei ollenkaan tärkeä 

2 = Merkityksetön, 3 = Neutraali tai ei tiettyä mielipidettä, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin 

tärkeä 

- Yrityksen sisäinen viestintä (hyvä viestintä parantaa tiedonkulkua 

käyttöönottoprosessissa) 

- Yrityskulttuuri (yhtenäinen yrityskulttuuri auttaa sopeutumaan helpommin 

uuteen toiminnanohjausjärjestelmään) 

- Selvä visio, käyttöönottosuunnitelma ja selkeät tavoitteet yrityksen sisällä 

(selkeä käsitys käyttöönotosta helpottaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

toteuttamista) 

- Muutoksen hallinta yrityksen sisällä (kaikkien työntekijöiden osallistuminen 

implementaatioprosessiin helpottaa toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotossa) 

- Liiketoimintaprosessien uudelleenorganisointi (liiketoimintaprosessien 

uudelleenorganisointi uuteen toiminnanohjausjärjestelmään parantaa uuden 

järjestelmän toimivuutta)  
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7. Kuinka tärkeitä olivat seuraavat sosiaaliset tekijät teidän 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa? 

Merkitkää, kuinka tärkeitä alla olevat organisatoriset tekijät olivat 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessissa. Asteikko: 1 = Ei ollenkaan tärkeä 

2 = Merkityksetön, 3 = Neutraali tai ei tiettyä mielipidettä, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin 

tärkeä 

- Työntekijöiden koulutus uuden järjestelmän pariin (kouluttamalla 

työntekijöitä uuden toiminnanohjausjärjestelmän pariin helpottaa uuden 

järjestelmän käyttöä) 

- Toiminnanohjausjärjestelmän ja toimittajan valinta (oikean toimittajan ja 

toiminnanohjausjärjestelmän valinta auttaa ja helpottaa 

käyttöönottoprosessia) 

- Ylimmän johdon tuki (ylimmän johdon tuki ja kannustus parantaa 

työntekijöiden asennetta uuden järjestelmän käyttöönotossa) 

- Projektin johtaminen (säännöllinen suunnittelu, organisointi sekä 

käyttöönottoprosessin johtaminen auttaa uuden järjestelmän käytönotossa)  

- Projektitiimi (luomalla projektitiimin, joka säännöllisesti työskentelee uuden 

järjestelmän käyttöönoton kanssa, nopeuttaa käyttöönottoprosessia)  

8. Kuinka tärkeitä olivat seuraavat tekniset tekijät teidän 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa? 

Merkitkää, kuinka tärkeitä alla olevat organisatoriset tekijät olivat 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessissa. Asteikko: 1 = Ei ollenkaan tärkeä 

2 = Merkityksetön, 3 = Neutraali tai ei tiettyä mielipidettä, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin 

tärkeä 

- Toiminnanohjausjärjestelmän räätälöinti ja käyttöönottaminen (räätälöimällä 

uusi toiminnanohjausjärjestelmä varmistetaan, että uuden järjestelmän 

toiminnat vastaavat yrityksen odotuksia ja tarpeita)  

- Toiminnanohjausjärjestelmän testaukset (testaukset ennen 

käyttöönottovaihetta varmistavat, että toiminnanohjausjärjestelmä toimii 

ongelmitta sekä tarkoittamalla tavalla) 
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- Tietojen eheys (luomalla hyvä suhde toiminnanohjausjärjestelmän 

toimittajan kanssa vahvistaa ja varmistaa, että yrityksen arkaluontoiset tiedot 

pysyvät salattuina) 

- IT-infrastruktuuri (valmis IT-infrastruktuuri luoja pohjan uuden järjestelmän 

käyttöönottoon) 

- Datan ja tietojen muuttaminen (siirtämällä huolella kaikki yrityksen tiedot 

uuteen toiminnanohjausjärjestelmään edesauttaa, että uusi järjestelmä toimii 

oikein) 

9. Yleisiä kommentteja kyselystä tai mielipiteitä pilvipohjaisista 

toiminnanohjausjärjestelmistä? 

   

BILAGA 3     FÖLJEBREV 

Saatekirje & Följebrev 

Aihe: Kriittiset tekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa/Kritiska 

framgångsfaktorer i implementeringen av ett ERP-system  

Arvoisa vastaanottaja! 

Kirjoitan parhaillaan pro gradu -tutkielmaani toiminnanohjausjärjestelmien 

käyttöönotosta Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa Turussa. Tutkielmani tarkoitus 

on selvittää, mitkä kriittiset tekijät vaikuttavat ja johtavat onnistuneeseen 

toiminnanohjausjärjestelmän käytönottoon. Tutkielmani kattaa sekä perinteiset että 

pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ja kyselyni rajautuu suomalaisiin pk-

yrityksiin. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä) on integroitu tietojärjestelmä, 

joka yhdistää yrityksen eri toiminnot, kuten myynnin, jakelun, tuotannon, kirjanpidon ja 

henkilöstöhallinnon toiminnot yhteen ainoaan järjestelmään. 

Tämä kysely kohdistuu ainoastaan yrityksiin, joilla on toiminnanohjausjärjestelmä 

käytössä tai jossain määrin käytössä. ”Jossain määrin käytössä” tarkoittaa, että 

yrityksellä on ainoastaan yksi tai muutama toiminto käytössä. Mikäli yrityksellänne ei 

ole toiminnanohjausjärjestelmää tai eri moduuleja käytössä, niin kiitän teitä tässä 

vaiheessa kyselyyn osallistumisesta. Olen saanut yhteistietonne yritystietokannasta 

Orbis. 

Pyydän ystävällisesti teitä, joilla on toiminnanohjausjärjestelmä käytössä tai jossain 

määrin käytössä, osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselylomakkeeseeni, jonka 

löydätte tämän sähköpostin lopusta. Kyselyn vastaamiseen menee noin 5-10 minuutta ja 



Max Mikander: Kritiska framgångsfaktorers påverkan i ERP-systems implementeringar 

 

78 

pyydän teitä vastaamaan joko suomeksi tai ruotsiksi 2.5.2018 mennessä. Vastauksenne 

ovat erittäin tärkeitä tutkimukseni onnistumisen kannalta.  

Tulen käsittelemään vastauksenne luottamuksellisesti raportoimalla ainoastaan 

kokonaisuuksia, enkä kenenkään yksittäisiä vastauksia. Mikäli teillä ilmenee 

kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiinne sähköpostitse; 

max.mikander@abo.fi. 

Ystävällisin terveisin, 

Max Mikander 

____________________________________________________________________ 

Bästa mottagare! 

Jag skriver för tillfället min magisteravhandling vid Åbo Akademis Handelshögskola. 

Syftet med min avhandling är att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer leder till 

att ett affärssystem framgångsrikt implementeras. Undersökningen omfattar både 

implementeringen av traditionella och molnbaserade affärssystem. Undersökningen är 

riktad åt små och medelstora finländska företag. Ett affärssystem (ERP-system) är ett 

integrerat informationssystem som förenar företagets verksamhetsfunktioner och 

affärsprocesser såsom försäljning, distribution, produktion, bokföring och 

personaladministration som moduler, i ett ända system.  

Denna enkät undersöker endast företag som har ett affärssystem i bruk eller som har 

vissa moduler av ett affärssystem i bruk. Ifall ert företag inte använder ett affärssystem 

eller inte har enstaka moduler i bruk, tackar jag er i detta skede för ert deltagande. Ert 

företagsuppgifter har jag fått från företagsdatabasen Orbis.  

För att kunna utföra denna undersökning ber jag er som har ett affärssystem eller delvis 

ett affärssystem i bruk, att vänligen svara på enkäten. Enkäten kommer ni åt via länken, 

som finns i slutet av meddelandet. Det tar ca. 5 – 10 minuter, att svara på denna 

nätenkät. Enkäten kan svaras på svenska eller finska, senast 2.5.2018. Ert deltagande 

och svar är mycket viktigt för att möjliggöra denna undersökning. 

Jag kommer att behandla era svar konfidentiellt och inga svar kommer att rapporteras 

enskilt, utan endast i helheter. Era svar kommer inte att kunna härledas till ert företag 

eller till enskilda individer. Ifall ni har frågor gällande undersökningen svarar jag gärna 

på era frågor via e-post max.mikander@abo.fi.  

Med vänlig hälsning, 

Max Mikander 

mailto:max.mikander@abo.fi
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BILAGA 4     PÅMINNELSEBREV 1 

Muista vastata kyselyyn: Kriittiset tekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 

Kom ihåg och svara på undersökningen: Kritiska framgångsfaktorer i 

implementeringen av ett ERP-system  

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin teille noin viikko sitten sähköpostin, jossa pyysin teitä vastaamaan pro gradu -

tutkielmaani varten laatimaan kyselyyn. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, mitkä 

kriittiset tekijät vaikuttavat ja johtavat onnistuneeseen toiminnanohjausjärjestelmän 

käytönottoon. Tutkimus on rajattu suomalisiin pk-yrityksiin. Linkin 

kyselylomakkeeseen löydätte tämän sähköpostin lopusta. 

Kyselyn vastaamiseen menee noin 5-10 minuutta ja pyytäisin teitä vastaamaan 2.5.2018 

mennessä. Vastauksenne ovat erittäin tärkeitä tutkimukseni analyysin onnistumisen 

kannalta.  

Tulen käsittelemään vastauksenne luottamuksellisesti raportoimalla ainoastaan 

kokonaisuuksia, enkä kenenkään yksittäisiä vastauksia. Mikäli teillä ilmenee 

kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiinne sähköpostitse; 

max.mikander@abo.fi. 

Jos olette jo vastanneet kyselyyn, kiitän teitä osallistumisesta ja pyydän anteeksi 

aiheettomasta muistutuksesta. 

Ystävällisin terveisin, 

Max Mikander 

______________________________________________________________________ 

Bästa mottagare! 

För dryga en vecka sedan skickade jag er ett e-postmeddelande, var jag bad er att delta i 

min magisteravhandlingsundersökning med att svara på min enkät. Syftet med min 

avhandling är att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som leder till att ett 

affärssystem framgångsrikt implementeras, inom finländska små och medelstora 

företag. Enkäten kommer ni åt via länken, som ni hittar i slutet av detta meddelande.   

Det tar ca. 5 – 10 minuter, att svara på denna nätenkät, och jag ber er att vänligen svara 

på den senast 2.5.2018. Ert deltagande och svar är mycket viktigt för att möjliggöra 

denna undersökning.  

mailto:max.mikander@abo.fi
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Jag kommer att behandla era svar konfidentiellt och inga svar kommer att rapporteras 

enskilt, utan endast i helheter. Era svar kommer inte att kunna härledas till ert företag 

eller till enskilda individer. Ifall ni har frågor gällande undersökningen svarar jag gärna 

på era frågor via e-post max.mikander@abo.fi.  

Ifall ni redan har svarat på enkäten, tackar jag er för deltagandet och ber om ursäkt för 

denna påminnelse.  

Med vänlig hälsning, 

Max Mikander 

 

BILAGA 5     PÅMINNELSEBREV 2 

Muista vastata kyselyyn: Kriittiset tekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 

Kom ihåg och svara på undersökningen: Kritiska framgångsfaktorer i 

implementeringen av ett ERP-system  

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin teille puolitoista viikkoa sitten sähköpostin, jossa pyysin teitä vastaamaan pro 

gradu -tutkielmaani varten laatimaan kyselyyn. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, 

mitkä kriittiset tekijät vaikuttavat ja johtavat onnistuneeseen 

toiminnanohjausjärjestelmän käytönottoon. Tutkimus on rajattu suomalisiin pk-

yrityksiin. Linkin kyselylomakkeeseen löydätte tämän sähköpostin lopusta. 

Kyselyn vastausaika on pidennetty 4.5.2018 asti, eli jos ette ole vielä vastanneet 

kyselyyn ehditte vastata siihen perjantaihin mennessä. Kyselyn vastaamiseen menee 

noin 5-10 minuutta. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä tutkimukseni analyysin 

onnistumisen kannalta.  

Tulen käsittelemään vastauksenne luottamuksellisesti raportoimalla ainoastaan 

kokonaisuuksia, enkä kenenkään yksittäisiä vastauksia. Mikäli teillä ilmenee 

kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiinne sähköpostitse; 

max.mikander@abo.fi. 

Jos olette jo vastanneet kyselyyn, kiitän teitä osallistumisesta ja pyydän anteeksi 

aiheettomasta muistutuksesta. 

Mukavaa kevään jatkoa! 

Ystävällisin terveisin, 

mailto:max.mikander@abo.fi
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Max Mikander 

______________________________________________________________________ 

Bästa mottagare! 

För dryga en och en halv vecka sedan skickade jag er ett e-postmeddelande, var jag bad 

er att delta i min magisteravhandlingsundersökning med att svara på min enkät. Syftet 

med min avhandling är att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som leder till att 

ett affärssystem framgångsrikt implementeras, inom finländska små och medelstora 

företag. Enkäten kommer ni åt via länken, som ni hittar i slutet av detta meddelande.   

Svarstiden för enkäten har förlängts till fredagen den 4.5.2018. Det tar ca. 5 – 10 

minuter, att svara på denna nätenkät. Ert deltagande och svar är mycket viktigt för att 

möjliggöra denna undersökning.  

Jag kommer att behandla era svar konfidentiellt och inga svar kommer att rapporteras 

enskilt, utan endast i helheter. Era svar kommer inte att kunna härledas till ert företag 

eller till enskilda individer. Ifall ni har frågor gällande undersökningen svarar jag gärna 

på era frågor via e-post max.mikander@abo.fi.  

Ifall ni redan har svarat på enkäten, tackar jag er för deltagandet och ber om ursäkt för 

denna påminnelse.  

Trevlig fortsättning på våren! 

Med vänlig hälsning, 

Max Mikander 
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