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Syfte:	   Att	  undersöka	  vilka	  risker	  som	  är	  mest	  förekommande	  vid	  implementeringen	  av	  
ERP-‐system	  och	  hur	  risk	  management	  kan	  reducera	  dessa.	  

Metod:	   Kvalitativ	  metod,	  hermeneutik,	  fallstudier,	  semistrukturerade	  intervjuer,	  
välgrundad	  teori. 

Resultat:	   Organisationens	  och	  projektets	  ledning	  hade	  större	  kunskaper	  om	  vilka	  risker	  
som	  ville	  uppstå	  och	  olika	  risk	  management	  strategier	  än	  andra	  anställda	  och	  
slutanvändarna	  av	  systemet.	  	  Standardisering,	  samordning	  och	  automatisering	  av	  
organisationens	  kärnprocesser	  var	  huvudsyften	  för	  att	  implementera	  ERP-‐system	  
i	  organisationen.	  God	  planering	  av	  projektet	  är	  avgörande	  för	  ett	  lyckat	  resultat.	  
Det	  är	  viktigt	  med	  bra	  kommunikation	  och	  tätt	  samarbete	  mellan	  de	  olika	  
avdelningarna	  i	  projektet,	  och	  även	  med	  externa	  konsulter	  som	  till	  exempel	  
leverantören	  av	  ERP-‐systemet.	  Riskanalys	  var	  en	  viktig	  del	  av	  projektens	  risk	  
management	  strategi.	  En	  skicklig	  och	  flexibel	  projektledning	  hade	  stor	  betydelse	  
för	  att	  risk	  management	  strategin	  fungerade.	  Resursproblem	  visade	  sig	  vara	  den	  
största	  risken	  i	  de	  undersökta	  projekten.	  Change	  management	  visade	  sig	  vara	  en	  
välanvänd	  metod	  för	  att	  minska	  organisationens	  motstånd	  mot	  ERP-‐projekt.	  
Kostnadsbudgeten	  var	  inte	  det	  viktigaste	  målet	  att	  uppnå	  och	  The	  Iron	  Triangle	  
visade	  sig	  inte	  vara	  så	  avgörande	  för	  om	  projektet	  ansågs	  lyckad	  eller	  misslyckad.	  
Organisationerna	  använda	  sig	  mycket	  av	  upplärning	  av	  användarna	  för	  att	  
åtgärda	  de	  risker	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  personalen.	  Risk	  management	  
fungerade	  för	  projektledningen	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  åtgärda	  och	  även	  
kontrollera	  projektrisker.	  

Slutsatser:	   De	  vanligaste	  riskerna	  som	  upptäcktes	  i	  undersökningen	  var	  olika	  slags	  problem	  
med	  personalen,	  tekniska	  problem,	  samarbetet	  med	  leverantören	  och	  
kommunikationen	  mellan	  olika	  intressenter,	  att	  hålla	  projektets	  tidsschema	  och	  
budget,	  samt	  tailoring	  av	  systemet	  och	  att	  se	  till	  att	  det	  fungerar	  i	  enlighet	  med	  
syftet.	  Särskilt	  personalriskerna	  var	  många	  och	  utgjorde	  stora	  utmaningar	  för	  
ERP-‐projekten.	  Studien	  visade	  även	  att	  risk	  management	  kan	  påverka	  utfallet	  av	  
ERP-‐projekt	  positivt	  och	  hjälpa	  ERP-‐projekt	  att	  uppnå	  sina	  mål.	  	  
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Keywords:	   ERP	  projects,	  Project	  Management,	  Risk	  Management,	  risks	  in	  ERP	  projects,	  
successful	  projects,	  unsuccessful	  projects,	  The	  Iron	  Triangle.	  

Purpose:	   To	  investigate	  what	  risks	  are	  most	  dominant	  with	  the	  implementation	  of	  ERP	  
systems	  and	  how	  risk	  management	  can	  reduce	  these	  risks.	  

Method:	   Qualitative	  method,	  hermeneutic,	  case	  studies,	  semi-‐structured	  interviews,	  well-‐
grounded	  theory.	  

Findings:	   The	  management	  had	  better	  knowledge	  about	  the	  risks	  that	  would	  arise	  and	  
different	  risk	  management	  strategies	  in	  ERP	  projects	  than	  other	  employees	  and	  
end	  users	  of	  the	  ERP	  systems.	  Standardisation,	  coordination	  and	  automation	  of	  
the	  organisations	  core	  processes	  were	  the	  main	  purposes	  for	  implementing	  ERP	  
systems	  in	  the	  organisations.	  Excellent	  planning	  of	  the	  project	  is	  critical	  for	  a	  
successful	  project	  outcome.	  It	  is	  important	  to	  have	  good	  communication	  and	  
close	  cooperation	  between	  the	  various	  departments	  in	  the	  projects,	  as	  well	  as	  
with	  external	  consultants	  such	  as	  the	  supplier	  of	  the	  ERP	  system.	  Risk	  analysis	  
was	  the	  most	  important	  and	  the	  most	  used	  method	  of	  the	  risk	  management	  
strategies	  among	  our	  cases.	  Skilled	  and	  flexible	  project	  management	  had	  a	  
positive	  impact	  on	  the	  risk	  management	  strategy	  ability	  to	  succeed.	  Resource	  
issues	  turned	  out	  to	  be	  the	  biggest	  risk	  in	  the	  investigated	  projects.	  Change	  
management	  proved	  to	  be	  a	  well-‐used	  method	  to	  reduce	  the	  employees	  
resistance	  against	  the	  ERP	  project.	  To	  meet	  the	  standards	  from	  the	  cost´	  budget	  
was	  not	  seen	  as	  the	  most	  important	  objective	  to	  achieve.	  It	  also	  turned	  out	  The	  
Iron	  Triangle	  was	  not	  a	  critical	  factor	  to	  determine	  whether	  the	  project	  in	  
question	  was	  seen	  as	  a	  success	  or	  a	  failure.	  The	  organisations	  used	  training	  of	  the	  
end-‐users	  to	  address	  the	  risks	  that	  may	  arise	  in	  connection	  with	  the	  employees.	  
Risk	  management	  worked	  for	  the	  management	  as	  a	  tool	  to	  resolve	  and	  control	  
the	  project	  risks.	  

Conclusions:	   The	  most	  common	  risks	  that	  where	  discovered	  in	  this	  study	  was	  personnel	  risks,	  
technical	  issues,	  the	  relationship	  with	  the	  supplier	  and	  communication	  between	  
various	  stakeholders,	  not	  to	  exceed	  the	  project	  budget	  and	  schedule,	  as	  well	  as	  
tailoring	  the	  system	  and	  make	  sure	  that	  it	  is	  working	  as	  intended.	  Particularly	  
risks	  related	  to	  the	  employees	  constituted	  major	  challenges	  for	  the	  ERP	  projects.	  
Our	  study	  showed	  furthermore	  that	  risk	  management	  clearly	  affects	  the	  outcome	  
of	  ERP	  projects	  positively	  and	  helps	  ERP	  projects	  to	  achieve	  their	  goals.	  	  
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1.	  Inledning	  
//Den inledande delen av arbetet tar upp bakgrunden till varför just detta området har fått vår 

uppmärksamhet. Inledningen tar vidare upp en problematisering av ämnet där olika utfallsvinklar 

diskuteras. Problematiseringen leder oss slutligen fram till vårt syfte för arbetet.// 

 

1.1	  Bakgrund	  
Enligt Attarzadeh & Hock (2008) lyckas endast 16,2 procent av alla projekt. När vi googlar “projekt 

misslyckanden” får vi sida efter sida med träff från artiklar där projekt som har misslyckats 

diskuteras, varav den största delen av artiklarna handlar om ingenjörsprojekt eller IT-projekt. Ett av 

de senaste exemplen är ett projekt genomfört av Norges svar på CSN, Lånekassen, gällande 

modernisering av datorprogrammen de använder. Enligt norska tidningen Bergens Tidene (2013-

09-04) var den uppsatta budgeten från start på 319 miljoner norska kronor och projektet förväntades 

vara klart 2008. Projektet är i dagens läge (10.12.2013) ännu inte färdigställt men kostnaderna är 

uppe i 812 miljoner.	  Kahneman (2011) förklarar att projektgruppen och projektledningen ofta är för 

optimistiska i planeringsfasen av projekt. Även om man tidigare varit med i liknande projekt 

tenderar man att glömma bort vilka problem som uppstått undervägs och varför de ursprungliga 

målen inte blev nådd. Enligt en studie från Flyvbjerg & Budzier (2011) drar projektkostnader i 

genomsnitt över budgeten med en fjärdedel.  

 

Det är enligt Project Leader Solution (2013-09-22) viktigt att ett projekt har en ledare som 

organiserar projektet genom att ställa upp kriterier för projektsuccé samt att anställa relevant 

personal till projektets olika områden. Behovet av en organisation blir tydligare desto fler 

avdelningar som är involverade i projektet samtidigt.  

 

Müller, Glückler, Aubry & Shao (2013) har i sin studie kommit fram till att ett projekts framgångar 

beror på organisationens grad av kunskapsdelning eller kunskapsspridning. Organisationer med en 

effektiv kunskapsdelning som lär sig av sina tidigare misstag, särskild från tidigare projekt, sägs 

vara mycket mer effektiva i att uppnå projektframgång än de utan lika stor grad av 

kunskapsspridning. Müller et al. (2013) lägger särskild vikt på att fokusera på kunskapsspridningen 

inom organisationen för att behålla konkurrensfördelar.  

 

Ett annat perspektiv är enligt Hagen & Park (2013) och Ortiz-Marcos, Benita, Aldeanueva & Colsa 

(2013) att projektledaren och projektgruppen i sig är en stor bidragande faktor för ett projekts 

framgångar; deras aktiviteter, åtgärder och handlingar har stor påverkan för projektets resultat. Det 
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är därför oerhört viktigt att välja rätt projektledare och passande projektmedlemmar till det valda 

projektet och i vissa fall även träna medlemmarna för att de ska inneha den kunskapen som krävs 

för den givna uppgiften. Ortiz-Marcos et al. (2013) uttrycker ytterligare att individuella färdigheter 

hos projektledaren anses som en särdeles viktig faktor för hur framgångsrikt ett projekt kommer 

vara.  

 

Som vi kan se i CSN-exemplet ovan, kan misslyckade projekt ha en enorm ekonomisk inverkan på 

organisationer – utgifterna för projektet har galopperat iväg till mer än det dubbla samtidigt som 

projektet fortsätter att dra ut på tiden. Vad ett projekts framgångar eller misslyckanden beror på 

diskuteras flitigt bland olika forskare. Både Thamhain (2013) och Teller (2013) pekar på att ett 

projekts framgångar till stor del beror på hur projektledningen arbetar med risk management och 

riskhantering. För att lyckas med projekt anser de att det är viktigt att projektledningen utforskar 

och förstår vilka risker som kan uppstå, varför de uppstår och att dessa risker avgränsas innan man 

försöker hantera dem. Teller (2013) säger vidare att utvecklade riskhanteringsverktyg i stor grad 

förbättrar projektets möjligheter för att lyckas.  

 

Att en stor del av IT-projekt tenderar att misslyckas oftare än andra är enligt olika medier så som 

Financial Times (2013-09-24), IDG (2013-09-24) och MKSE (2013-09-24) ett välkänd 

återkommande och en drivfaktor till varför vi vill se närmare på IT-projekt. IT-branschen är enligt 

Finsk-Svenska Handelskammaren (2013-09-24) den fjärde största branschen i Sverige och har 

enligt Ekonomifakta (2013-09-25) ungefär 55 000 verksamma företag. Den är en av de få branscher 

som trots konjunktursvackor och nedgångstider har fortsatt att öka i båda omsättning såväl som i 

antal anställda (IT-Statistik, 2013-09-24). Att IT-branschen är en bransch känd för sin snabba 

utvecklingstakt är ingen ny information för de flesta (IDG 2013-09-01) och det ställs av denna 

orsak allt högra krav på bland annat att hitta nya lösningar, flexiblare system, snabbare 

produktutveckling, effektivare kommunikation och säkrare användning av de system som redan 

existerar, vilket leder till en ständig utveckling inom området 

 

I artikeln ”Why big IT-projects crash” i Financial Times (2013-09-24) tar författaren av artikeln 

bland annat upp att exempelvis programvara utvecklas så snabbt att planeringen av IT-projekt blir 

en mycket svår uppgift – innan projektplanen är klar har systemen utvecklats och förändrats så 

mycket att stora delar av planen inte kan användas. Systemutvecklingsprojekt är en typ av projekt 

inom IT-branschen som kräver en god koppling till den verksamhet som ska stödjas samt en bra 

ledning och operativ styrning för att kunna bli ett lyckat projekt (Project Companion 2013-09-24). 
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Att systemutvecklingsprojekt kan vara komplexa och långvariga, och därmed är riskabla av natur 

(Nauman, Aziz & Ishaq, 2005) är för många ingen ny upptäckt. Detta gör att projekten i många 

skeenden kan vara extra svåra att planera, hantera, kommunicera i och förstå.  

 

Implementeringen av Enterprise Resource Planning System, är en annan typ av IT projekt med 

extra dåligt rykte bland olika företagsstyrelser, och det finns många exempel där denna typ av 

projekt har resulterat i stora förlorade intäkter, stämningar och aktie-dippar (CIO, 2013-10-03). Det 

är ett informationssystem som stödjer och integrerar alla relevanta aspekter av resursanvändning i 

en organisation, inklusive planering, tillverkning, försäljning och marknadsföring (Chen, Law & 

Yang, 2009 efter Jessup & Valacich, 2006). Ett framgångsrikt ERP-system ska förbättra 

organisationens effektivitet och konkurrensfördelar genom att stödja de olika affärsprocesserna 

samt möjliggöra för innovativa metoder. Vidare kan vi beteckna ett ERP-projekt som ett projekt 

med huvudsyftet att implementera ERP-system. 

 

ERP-projekt kan vara extra svåra att lyckas med då de enligt Chen et al. (2009) ofta är stora och 

omfattande, spänner över funktionella avgränsningar och har många heterogena intressenter. 

Panorama Consulting Solutions (2013-11-04) genomför varje år en omfattande undersökning av 

ERP-projekt. Deras rapport från 2013 visar att 53 % av de undersökta ERP-projekten överskred 

kostnadsbudgeten och 61 % av projekten varade längre än förutsett. Det kan därmed fastslås att 

projektledningen i ERP-projekt har svårigheter med att veta hur dessa punkter på förhand kan 

avgöras. Planeringsfasen i ERP-projekt är enligt Arabaci (2011) den svåraste fasen att lyckas med 

då projektet ofta redan här kan möta massivt motstånd från olika delar i organisationen. Att 

investera i ett ERP-system till trots för de svårigheter det ofta tar med sig kan visa sig vara smart, 

undersökningar av Hitt, Ireland & Hoskisson (2002) visar att organisationer som investerar i ERP-

system oftare visade bättre resultat i en mängd olika finansiella mått. 

 

Enligt IBM Systems Magazine (2012) kan 54 % av misslyckade IT-projekt tillskrivas 

projektledningen. Det påstås även att man genom en ökad fokus på ledningens aktiviteter ska kunna 

uppnå en större mängd lyckade projekt. Ett av de viktigaste områdena inom projektledning är enligt 

Chen et al. (2009), Raz, Shenhar & Dvir (2002) och Aloini, Dulmin & Mininno (2007) risk 

management. Det sägs vara särskild viktigt med riskbedömning och riskhantering för projekt som 

pågår i och påverkar hela organisationen (Chen et al., 2009), vilket ERP-projekt gör. Ett fokus på 

risk management för att identifiera och analysera hot mot ett projekts framgångar kan enligt 
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Wallace, Keil & Rai (2004) och Xu, Zhang & Barkhi (2010) öka sannolikheten för att projektet 

lyckas, och bör därmed vara en naturlig del av varje projekt.  

 

Enligt Protiviti (2013-11-04) kan en ökad fokus på risk management bidra till att organisationer 

reducerar de risker (och kostnader) som kan uppstå i samband med ERP-projekt. Genom att 

identifiera, mäta och hantera riskerna, som bidrar till bland annat ökade kostnader och förlängde 

tidsscheman, kan ERP-projekt enkelt förbättras och upplevas som mer vällyckad av organisationen, 

projektledningen och slutligen användarna. Enligt Zeng (2010) är en sund fokus på risk 

management nyckeln för att uppnå framgång i ERP-projekt. 

 

Förståelsen kring hur risker uppstår, vad som orsakar riskerna, hur de påverkar projektet och 

organisationen, samt hur riskerna ska hanteras när de uppstår är enligt Deloitte (2013-11-18), 

Karlstad Universitet (2013-03-11) och PwC (2013-11-18) viktigt för organisationer som önskar att 

uppnå framgång. Enligt ovanstående bör alla organisationer, och särskild de som arbetar med 

projekt, ha ett fokus på risk management. Genom att i första hand identifiera risker, kan de vidare 

hanteras, minimeras och i vissa fall elimineras. Allt detta pekar på orsakar till varför risk 

management har ett allmänintresse hos organisationer som jobbar med projekt, och även varför 

detta fokus bör vara en integrerad del i varje projekt. 

 

Vi väljer av dessa orsakar att utifrån ett fokus på risk management se närmare på projekt som har 

jobbat med implementeringen av ERP-system. 

 

1.2	  Problematisering	  
För att kunna identifiera hur risk management kan påverka utfallet av ERP-projekt är det viktigt att 

först ta reda på hur utfallet av projekt avgörs och definiera vad som utmärker båda lyckade och 

misslyckade projekt. Är ett projekt misslyckat om den inte har uppnått alla uppsatta missioner och 

mål? Eller klassificeras ett projekt som lyckat när den nått de viktigaste delmålen men kanske inte 

lyckats nå alla målen för projektet? Hur bestäms det att ett projekt är lyckat eller misslyckat? Vem 

bestämmer detta? När ett projekt har misslyckats med alla eller vissa av sina mål, är det intressant 

att ställa frågor så som - i vilken fas gick det fel? Vad var det som hände? Var det idén som inte var 

realiserbar eller var det utförandet som inte var optimalt? Och inte minst – vad kan vi lära av detta 

för att undvika liknande misslyckanden igen? 
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Hardings (2012) studie visar att det finns flera orsaker till varför projekt misslyckas. Om projektet 

anses som lyckad eller misslyckad kan enligt författaren bero på vem som utvärderar projektet, och 

därmed kan samma projekt anses som båda lyckat och misslyckat. Little (2011) understryker att 

man i planeringsfasen av ett projekt måste vara realistiska, inte optimistiska, gällande båda tid och 

kostnader. Han säger vidare att projektledningen genom en tidig identifiering av risker kan öka 

chanserna för att projektet uppnår målen i rätt tid och till planerade kostnader. I ett projekt är det 

som annars i livet inte möjligt att förutspå alla händelser i förtid och det är här de flesta 

projektproblemen uppstår. Aladwani (2002) och Piperca & Floricel (2012) förklarar hur 

osäkerheten som råder kring komplexa projekt, så som ERP-projekt, medför svårigheter i 

planeringsfasen. De påstår att det i många fall kan vara svårt för projektledningen att avgöra 

väsentliga och grundläggande mått som till exempel projektets storlek, teknik och sammansättning. 

Detta leder till att projektledare oavsett hur duktiga de är på att planera och estimera, inte kan 

profetera alla händelser som kommer uppstå under projektets gång. Att många organisationer 

använder projekt som verktyg för att få in förändringar trots den dystra statistiken, väcker vårt 

intresse att undersöka vilken påverkan risk management kan ha på projektets utfall. 

 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka vilka risker som är mest förekommande vid implementeringen 

av ERP-system och hur risk management kan reducera dessa. 

	  

1.4	  Avgränsningar	  
På grund av tidsmässiga begränsningar är det inte möjligt för oss att undersöka hur risk 

management påverkar utfallet av andra typer av IT-projekt än ERP-projekt. Vi begränsar oss även 

genom att inte undersöka andra metoder än risk management.   
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2.	  Teori	  
//Teorikapitlet fungerar som en grund för den kommande analysen och slutsatserna. Vi har 

utformat en modell över teorin (Figur 2.1) som ger läsaren en övergripande bild av och koppling 

mellan de olika delarna vi har vald att ta upp. I slutet av varje avsnitt finns en tabell med state-of-

the-art som visar hur väl validerat de olika teorierna är (Philipson, 2013). Avsnitten innehåller 

även figurer som sammanfattar texten och underlättar för läsaren.// 

 

 
Figur 2.1 Teorikapitel – en överblick, Egen. 

 

I den ovanstående figuren har vi skapat en visuell koppling till teorins olika komponenter. För att 

kunna förstå vad risk management är, valde vi att först redovisa hur projekt management, som är 

övergruppen till risk management, karakteriseras och förklaras i teorin. Därefter övergår vi till en 

diskussion om risk management och dess olika komponenter; riskbedömning, riskmätning och 

riskhantering. För att få en bättre koppling till studiens syfte har vi sedan valt att beskriva vad ett 

ERP-projekt är och vilka egenskaper ett sådant projekt kan ha. Vi övergår sedan till en 

kombination av risk management i ERP-projekt och beskriver vidare de mest förekommande 

riskerna i ERP-projekt. För att kunna definiera om ett projekt är lyckat eller misslyckat skapade vi 

även en diskussion kring ämnet som reflekterar flera forskares röster. Vi gav slutligen en 
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sammanfattning på vad det är som utmärker ett lyckat och ett misslyckat projekt, bland annat med 

hjälp från den mest dominerande teorin inom området, The Iron Triangle. 

 

2.1	  Projekt	  Management	  
Project Management Institute (2013-09-24) definierar projekt som en temporär insats vilket sker 

under unika förhållanden. Enligt Association for Project Management (2013-09-01) använder 

organisationer sig av projekt för att organisera resurser. Detta görs genom att ställa samman en 

grupp människor med olika uppgifter i en gemensam strävan efter samma mål under en viss given 

tidsperiod. Projekt management utvecklas enligt Project Management Institute (2013-09-24) som en 

tillämpning av de kunskaper, färdigheter och tekniker som behövs för att utföra projekt på ett 

effektivt sätt. Vidare beskriver Association for Project Management (2013-09-01) projekt 

management som ett sätt att hantera förändringar. Projekt management kan användas som ett 

verktyg för att förbättra befintliga samt nya produkter eller tjänster. 

 

Ara, Abdullah & Al-Mudimigh (2011) beskriver i sin studie att projekt management har en viktig 

roll i och inflytande på ERP-projekt. I planeringsstadiet är det viktigt för projektledningen att sätta 

upp teoretiska ramar för projektet och att analysera projektet, medan det i själva 

implementeringsperioden är viktigare att fokusera på att möta kraven från The Iron Triangle – tiden, 

kostnaderna och kvaliteten. Efter avslutat projekt är övervakning och underhåll av systemet nyckeln 

till ett lyckat projekt. 

 

Enligt Kerzner (2013) kan projekt management betyda olika saker för olika människor. Han 

argumenterar ändå för att projekt management innebär att få mer ut av de befintliga resurserna som 

redan finns tillgängliga i organisationen, genom att få information och arbetet att flyta på båda 

horisontalt och vertikalt. Vidare säger han att projekt management står för den planering, 

organisering, kontrollering och ledning av organisationens resurser som har etablerats och behövs 

för att uppnå de specifika målen som projektet har. Projektledarens uppgift kan därmed kort sagt 

vara att leverera i enlighet med planerna.  
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Figur 2.2 Projektledningen aktiviteter, Egen 

Figur 2.2 visar uppställningen av och sambanden mellan projektledningens huvudsakliga 

aktiviteter. 

Little (2011) lägger särskild vikt på att projektledaren måste planera inför projektets gång. 

Projektplanen som läggs fram ska vara robust och identifiera alla aktiviteter som ska genomföras 

samtidigt som tids- och kostnadsbudgeten ska mätas mot aktiviteterna. Syftet och ändamålet för 

projektet ska enligt Little (2011) alltid vara definierat; Vad är det slutgiltiga målet och hur ska vi 

komma dit? Raymond & Bergerons (2008) studie visar att användning av verktyg och program som 

förser användaren med beslutsstöd kan hjälpa projektledaren att få fram information om de 

kostnader, resurser och milstolpar som är relevanta för projektet. Enligt Söderlund (2012) som har 

undersökt Sayles & Chandlers (1971) bidrag till teorin bör planeringsfasen vara en process där båda 

entusiasm och intresse involveras. Projektledaren kan ha och bör ofta få hjälp av externa experter 

och specialister, men dessa bör välja med varsamhet. Det är även viktigt enligt Söderlund (2012) att 

planeringen inte enbart görs av översta ledningen men att alla inblandade parter involveras i den 

dynamiska planeringsprocessen. Projektplanering bör enligt Aladwani (2002) ses på som en strategi 

som används för att bättre kunna kontrollera projektets osäkerheter.  

 

Kontroll är en annan viktig aktivitet för projektledningen och projektledaren (Andersen, 2010). 

Projektkontrollering går ut på att övervaka och följa skillnaden eller gapet som kan uppstå mellan 

projektets planeringsvariablar och de faktiska resultaten. Traditionell projektkontroll fokuserar på 

”The Iron Triangle” – tidplanen, kostnadsbudgeten och kvaliteten på det som levereras. Båda 
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översta ledningen i organisationen och projektledningen har intresse i att kontrollera projektet, men 

ofta utifrån olika perspektiv. Enligt Chiesa, Frattini, Lamberti & Noci (2009) vill översta ledningen 

kontrollera och analysera projektets utfall och jämföra dem med projektets mål och hur liknande 

projekt har utformat sig. Projektledningen, å andra sidan, önskar hela tiden kontrollera att 

projektgruppen har tillgång till de resurser och den information som behövs för att projektet ska 

uppnå de uppsatta målen.  

 

Anantatmula (2010) tillhör de som säger att projektledarens uppgift är att – efter planeringen – 

organisera projektets aktiviteter för att förbättra projektets effektivitet och utfall. Projektledaren ska 

guida och motivera projektgruppen till att nå sin riktiga potential så att de därmed tillsammans kan 

uppnå projektmålen och därmed det organisatoriska målet. Kerzner (2013) tillägger att 

projektledaren alltid måste jobba för att organisera de resurser som finns tillgängliga för 

projektgruppen. 

 

Projektledaren ska även enligt Müller & Turner (2007) leda projektgruppen – och hur detta görs 

kommer att påverka projektets resultat. Känsliga projektledare med förmågan att kommunicera till 

projektgruppen kan enligt Müller & Turner (2007) i större grad leda projektet mot succé. Deras 

studie finner även stöd för att strategiska projektledare inte är nödvändigt för att uppnå framgång – 

projektledaren ska fokusera på att uppnå projektets mål medan strategin runt projektet får andra, så 

som översta ledningen, ta sig an. Olika typ av projekt kräver å andra sidan olika 

ledarskapskompetenser. 

 

Jurison (1999) och Chen et al. (2009) tillägger även att projektledaren har en viktig uppgift när 

projektet slutar. Projektledaren ska då överföra ansvaret för projektet och projektgruppen till översta 

ledningen inom organisationen, frigöra de använda resurserna, belöna involverade personer och 

utföra en utvärdera projektet. Den sista delen av ett projekt är enligt Jurison (1999) mycket viktig 

för hur och om projektet kommer fortsätta anses som lyckat i framtiden. 
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Tabell 2.1, State-of-the-art, Nyckelaktiviteter, Egen.	  

 

2.2	  Risk	  management 
Enligt Raz et al. (2002) kan projektrisker definieras som "oönskade händelser som kan orsaka 

förseningar, överdrivna utgifter, otillfredsställda resultat, säkerhets- eller miljöfaror och även total 

fiasko”. Projektledningen kan inte undvika risker helt och hållet, de kommer att dyka upp oavsett. 

Dock går de att undersöka och planera inför samt försöka undvikas och elimineras. Risk 

management definieras av Raz et al. (2002) som ”den extra planeringen, identifieringen och 

förberedelsen man gör med tanka på projektrisker”. Enligt Zafeiropolous et al. (2005) är risk 

management likaså: ”alla aktiviteter som identifierar risker och vidtar åtgärder för att undanröja, 

reducera eller kontrollera dessa avvikelser”. Risk management är ett av åtta huvudområdena i 

Project Management Institutes ledande standarder för projektledning och anses som en särskild 

viktig del av projekt management. Boehm (1991) delar upp risk management i flera olika uppgifter 

där huvuduppgifterna är riskbedömning och riskkontroll. Dessa delar består av respektive 

identifiering, analys och prioritering, samt planering, upplösning och övervakning. 

 

IT-projekt är en typ av projekt som enligt Malhotra & Temponi (2010) särskild behöver arbeta med 

risk management. Komplexiteten i IT-projekt är väldigt stor, vilket ökar riskerna och påföljande 

svårigheter om dessa risker inte kontrolleras. Boehm (1991) betonar att risk management bidrar 

med ett ökat fokus på de kritiska faktorerna som behövs för att uppnå framgång, och ytterligare 

tekniker för att ta itu med riskerna. Raz et al. (2002) visar i sin studie ett samband mellan risk 

management och förmågan att uppnå projektets mål i tid och enligt budget. Risk management kan 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Planering av ERP-projekt Kerzner, 2013 3145 Väl Dominerande
Little, 2011 - - -
Raymond et al., 2008 92 Begränsad Föreslagen
Söderlund, 2012 1 Begränsad Föreslagen
Aladwani, 2002 50 Begränsad Föreslagen

Kontroll av projektrisker Kerzner, 2013 3145 Väl Dominerande
Andersen, 2010 3 Begränsad Föreslagen
Chiesa et al., 2009 16 Begränsad Föreslagen

Organisering av resurser Kerzner, 2013 3145 Väl Dominerande
Anantamula, 2010 12 Begränsad Föreslagen

Flexibel ledning Kerzner, 2013 3145 Väl Dominerande
Müller et al., 2007 168 Några få Framväxande

State-of-the-Art (Projekt Management)
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därmed anses hjälpa projekt att hålla bland annat tidsfrister och kostnadsbudgeten.  

 

De Bakker, Boonstra & Wortmann (2010) skiljer mellan två olika tillvägagångssätt av risk 

management, nämligen bedömningsstrategi och managementstrategi. Bedömningsstrategin ser risk 

management som en process som fastställer riskfaktorer. Det är här viktigt att samla ihop 

information om orsakerna till tidigare misslyckanden hos liknande projekt och använda detta till att 

identifiera risker i det nya pågående projektet. Managementstrategin ser å andra sidan risk 

management som ett styrinstrument där information samlas och analyseras för att ge stöd till ett 

bestämt projekt. Fokusen här ligger på att hantera de risker som är relevanta för det aktuella 

projektet (De Bakker et al., 2010). 

 

Enligt Aloini et al. (2007) är de mest kritiska beståndsdelarna i riskmanagement en omvärldsanalys, 

riskidentifiering, riskanalys, riskvärdering, riskbehandling, övervakning och översyn, samt 

kommunikation och rådgivning. Sammafattningsvis finns det enligt den rådande teorin en 

riskhanteringsstrategi som består av två huvudaktiviteter; att behandla de risker som uppstår och 

därmed reducera riskfyllda omständigheter.  

 
Figur 2.3, Riskhanteringsstrategi, Egen. 

Denna figur är en visualisering över vad en riskhanteringstrategi kan vara; att reducera riskfyllda 

omständigheter genom att behandla de risker som uppstår både före, under och efter ett projekt. 

 

Dey, Clegg & Bennett (2010) eliminerar risk management till fem faser; att identifiera risker, logga 

risker, granska risker, hantera risker och slutligen att avsluta riskerna. Författarna definierar vidare 

risker såsom problem vilka kan och sannolikt kommer att uppstå i framtiden men även kommer att 

påverka utfallet av projektet negativt om de inte hanteras i rätt tid och med rätt medel.  
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Figur 2.4, Risk Management, Egen. 

Figuren visar hur vi utifrån teorin har kommit fram till att riskbedömning, riskmätning, 

riskhantering och riskeliminering är viktiga beståndsdelar av risk management. 

 

Värt att reflektera över med risk management är att det ofta krävs stora resurser av organisationen. I 

vissa fall kan kostnaderna för att avverka en risk övergå kostnaderna som själva risken skulle ha 

orsakat. Det går inte att genom risk management eliminera alla risker, utan det är vid dessa tillfällen 

viktigare att vara medveten om vilka risker som kan förekomma för att kunna hantera dessa på ett 

effektivt sätt och därmed minimera skadorna som riskerna kan orsaka. 

 

 
Tabell 2.2, State-of-the-art, Risk Management, Egen. 

 

2.3	  Enterprise	  Resources	  Planning	  System	  Project	  
Enterprise Resources Planning System, som i arbetet fortsättningsvis nämns med förkortningen 

ERP-system, är en organisations verktyg för hantering och utnyttjande av information. 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Identifiera och åtgärda Raz et al., 2002 145 Några få Framväxande
Zafeiropolous et al., 2005 27 Begränsad Föreslagen
Boehm, 1999 1358 Väl Dominerande

Består av flera olika faser De Bakker et al., 2010 57 Begränsad Föreslagen
Aloini et al., 2007 206 Några få Framväxande
Dey et al., 2010 4 Begränsad Föreslagen

State-of-the-Art (Risk Management)
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Organisationer använder sig av ERP-system för att samordna och kontrollera organisationens delar 

med ett enda system vilket ger en bättre överblick över företagets resurser. Fler och fler 

organisationer väljer enligt Andersen & Haukom (2011) att skaffa sig ett sådant affärssystem som 

styr hela organisationen. ERP-projekt betyder i denna mening därför projekt där ett företag har 

implementerat ett ERP-system i organisationen. 

 

ERP-projekt är stora och omfattande IT-projekt som oftast rymmer alla organisationens delar och 

därmed alla anställda i organisationen (Chen et al., 2009). Båda själva datasystemet och den 

anställdas arbetsrutiner ändras drastiskt vid en ERP-implementering, vilket enligt CIO (2013-12-12) 

kan leda till stora problem om ingen ser till att det nya systemet och det nya arbetssättet passar in i 

organisationen. Ett ERP-system som möter motstånd och som de anställda inte vill eller klarar av att 

använda kan enligt Arabaci (2011) och CIO (2013-12-12) leda till stora ökade kostnader för 

företaget som implementerar. Att ERP-projekt från början har förankring i ledningen kan enligt 

Huang, Chang, Li & Li (2004) bättra på projektets möjligheter till att lyckas. Ledningen måste 

tydligt visa, förklara och övertyga den anställda om att den nya systemlösningen är den bästa för de 

anställda och för organisationen som helhet. 

 

ERP-system ska enligt Holland & Light (1999) automatisera organisationens kärnaktiviteter så som 

supply chain management, redovisningslösningar, skattesystem, tillverkning och produktion, 

projekt samt kundhantering. Leverantören av ERP-systemet kan ofta skräddarsy lösningar till den 

enskilda organisationen, något som görs för att ERP-systemet ska passa ihop med organisationens 

behov (Brehm, Heinzl & Markus, 2001). När leverantören vet vilka behov och krav organisationen 

har till projektet, blir det enklare att leverera ett system som kommer att uppfattas och upplevas som 

framgångsrikt. ERP-system utgörs, enligt Zafeiropolous, Metaxiotis & Askounis (2005) och 

Esteves & Pastor (1999), av många undersystem som samarbetar i syfte att föra samman företagets 

olika avdelningar och verksamhet. 
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Figur 2.5 ERP-system, Egen. 

Figuren visar en översikt över vilka delar i organisationen som oftast ingår i ett ERP-system. Med 

hjälp av ERP-system kan de olika delarna samordnas och kontrolleras så processerna 

automatiseras. 

 

Enligt Andersen & Hakuom (2011) väljer allt fler organisationer, både stora och små, att införskaffa 

ett ERP-system. Oftast väljer de även att anlita konsulter i samband med implementeringen 

eftersom mindre organisationer oftast saknar den kunskap som är nödvändig för en lyckad 

implementering. På grund av de höga riskerna för att ERP-projekt kan dra ut på tiden och därmed 

skapa stora oväntade kostnader för organisationen rekommenderar Andersen & Haukom (2011) att 

flera mindre organisationer slår sig samman och delar på kostnaderna för konsulterna. Externa 

konsulter kan även medföra problem gällande flödet från den operativa delen av organisationen till 

leverantörerna som ska stå för projektet (Andersen & Haukom, 2011). Organisationen måste 

noggrant tänka igenom hur informationen ska förflyttas mellan de olika leden. Vad som är viktigt 

att reflektera över är att systemet inte kan skräddarsys för en organisation utan det måste utvecklas 

så det passar alla organisationerna som deltar. Detta kan medföra andra risker så som 

kompabilitetsproblem eller att systemet blir för generellt för att kunna tillföra extra nytta till 

organisationen. Kanske var det gamla systemet bättre ändå, eftersom den täckte organisationens 

särskilda behov? Införandet av det nya systemet kan därför komma att kosta mer än den smakar.  

 

Arabaci (2011) kom fram till att ERP-projekt har tre stora faser, planeringsfasen, 

implementeringsfasen och tiden efter att projektet har avslutats. Den viktigaste fasen med tanke på 

projektsuccé visade sig vara planeringsfasen. Orsakerna till detta var att det redan i denna fas var 

där de flesta misstagen skedde samt motståndet till förändringen började. Det största motståndet 

mot ERP-projekt anser Arabaci (2011) komma från lågt engagemang från ledningen eller rädslan 
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för förändringar i maktpositioner, vilket leder till stark kritik mot projektet från andra anställda som 

i hög grad kan påverka slutresultatet. Chen et al. (2009) menar att det största motståndet mot ERP-

projekt kommer från slutanvändarna, då det är deras dagliga rutiner och arbetsmetoder som ändras. 

Ledningen måste jobba hårt för att förankra den nya lösningen i organisationen och hos de 

anställda.  

 

Enligt Huang et al. (2004) är ERP-projekt unika därför att de kräver ett intensivt samarbete mellan 

flera intressenter. Båda leverantören, IS-anställda, slutanvändare och ledningen måste samarbeta för 

att utfallet av projektet ska bli bästa möjligt. ERP-projekt består av organisationsorienterade 

aktiviteter och är därför föremål för gruppdynamik, samspel, samordning och kommunikation 

(Huang et al., 2004).  

 

Vi ser tydligt utifrån ovanstående teori att implementeringen av ERP-system kan röra om, påverka 

och göra stora förändringar i organisationens kultur. Vad som är viktigt att reflektera över är att en 

organisationskultur till stor grad påverkas av hur information flödar och kontrolleras inom 

organisationen och därför till störste grad påverkas, och i vissa fall förändras, vid utförande av ett 

ERP-projekt. Det kan därför vara viktigt att kommunikationen mellan de olika avdelningarna i 

organisationen fungerar, att alla är medvetna om ändringarna som kommer ske i samband med 

projektet, samt att de organisatoriska ändringarna redan från början av projektet är allmänt 

accepterade. 

 

 
Modell 2.3 State-of-the-art, ERP-projekt, Egen. 

 

2.3.1	  Risk	  Management	  i	  ERP-‐projekt	  
Risk Management är enligt Chen et al. (2009) viktigt för alla IT-projekt, och särskild för projekt 

som påverkar hela organisationen, vilket ERP-projekt gör. Varje ERP-projekt bör därmed lägga tid 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Automatisering Holland & Light, 1999 919 Väl Dominerande
Zafeiropolous et al., 2006 27 Begränsad Föreslagen
Esteves & Pastor, 1999 127 Några få Framväxande

Skräddarsy lösningar Brehm et al., 2001 221 Några få Framväxande
Andersen & Haukom, 2011 - - -

Tre stora faser Arabaci, 2011 - - -

State-of-the-Art (ERP-projekt)
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på risk management och projektledningen bör identifiera de olika riskerna och därefter försöka 

hantera de med hjälp av specifika strategier.  

 

För att vara effektiv i sin riskbedömning bör projektledningen i ERP-projekt enligt Aloini et al. 

(2007) överväga flera potentiella riskaspekter och länka de till projektets livscykel. Risk 

management bör enligt Dey et al. (2010) dessutom integreras med ERP-projektets budget, schema 

och omfattning för att på så sätt kontrollera och hantera riskerna i enlighet med de på förhand 

övergripande, uppställda och bestämda målen. 

 

Enligt Esteves & Pastor (1999) är ERP-projekt fullständigt beroende av att ha en risk management 

strategi som fungerar. Projektledningen måste i den inledande fasen av projektet bedöma vilka 

risker som kan tänkas uppstå i projektet. Poba-Nzaou, Raymond & Fabi (2008) säger efter Kliem 

(2000) att risk management bör introduceras så tidigt som möjligt i de första faserna av ERP-projekt 

på grund av att det är här planeringen sker och kriterierna för systemet sätts upp. Enligt 

Zafeiropolous et al. (2005) bör användning av risk management i ERP-projekt hjälpa projekt att 

lyckas med hänsyn till flera aspekter; proceduren bli mer strukturerat och lätthanterlig, kunskap och 

erfarenheter sprids lättare inom projektet och kommunikationen blir mer direkt. Vidare blir målen 

och de förväntade resultaten på förhand bestämda vilket leder till att fel lättare kan undvikas och att 

tidsschemat kan estimeras noggrannare (Zafeiropolous et al., 2005). Om risker ändå uppstår, ska de 

med risk management strategi vara identifierade och planerade, och borde därmed inte skapa lika 

stora problem som om de vore helt oväntade.  

 

En risk management metod som noggrant måste övervägas i ERP-projekt är enligt Butler (1999) 

utformningen av ERP-systemet och valet av leverantör. Ledningen måste grundligt se på alla 

alternativ samt bedöma och mäta riskerna i de olika alternativen för att på så sätt förstå deras 

tekniska och personliga krav. Genom att börja med riskhanteringen redan nu kommer 

organisationen enligt Butler (1999) att stå bättre rustad för att möta utmaningarna som uppstår 

senare och därmed ha större chans att lyckas med projektet. Vissa ERP-leverantörer så som SAP 

och Baan har enligt Zafeiropolous et al. (2005) utvecklat olika metoder och tillämpningar för att 

bedriva framgångsrik risk management i ERP-projekt. Det vanligaste är användningen av ett 

riskbedömningsprogram som fokuserar på vilka risker som kan uppstå i samband med den 

förändringsprocess som organisationen genomgår i samband med ERP-projektet. På så sätt ska 

projektledningen lättare kunna ta beslut gällande bland annat kostnads- och tidsplanering 

(Zafeiropolous et al., 2005). 
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Figur 2.6 Risk Management i ERP-projekt 

Figuren visar hur en risk management strategi kan och bör se ut i ERP-projekt. Genom att följa 

denna process kan riskerna till större sannolikhet åtgärdas.  

 

Vid valet av leverantör är det viktigt för projektledningen att noggrant tänka genom vilka krav de 

ska ställa till leverantören. Att välja det billigaste alternativet kan leda till ökade kostnader senare 

men kan även leda till att organisationen inte längre är nöjda med det levererade ERP-system. Att 

välja det dyraste alternativet kan å andra sidan leda till att kostnaderna direkt övergår nyttan för 

systemet. Vart leverantören håller till, bör även diskuteras: Lokala leverantörer kanske har större 

kunskap om och kännedom till den lokala marknaden, medan internationella leverantörer kanske 

har större erfarenhet av ERP-systemet som ska levereras internationell och har eventuell större 

kapacitet att ta till sig ny teknik. Även de fysiska personerna som arbetar för leverantören kan 

påverka valet – det är viktigt att komma överens och att kunna kommunicera för att få fram precis 

det man önskar med ERP-projektet. 

 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Kritiskt Esteves & Pastor, 1999 127 Några få Framväxande
Poba-Nzaou et al., 2008 55 Begränsad Föreslagen
Zafeiropolous et al., 2005 27 Begränsad Föreslagen
Chen et al., 2009 87 Begränsad Föreslagen

Utformning/leverantör Butler, 1999 61 Begränsad Föreslagen
Zafeiropolous et al., 2005 27 Begränsad Föreslagen

Länka med projektet Aloini et al., 2007 206 Några få Framväxande
Dey et al., 2010 4 Begränsad Föreslagen

State-of-the-Art (Risk Management i ERP-projekt)
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Tabell 2.4, State-of-the-art, Risk Management i ERP-projekt, Egen. 

 

2.3.2	  Risker	  i	  ERP-‐projekt	  
Boehm (1991) varnar för att många riskfyllda omständigheter kan och troligen kommer att uppstå i 

IT-projekt. Personalbrister, orealistiska budgeter och tidsscheman, utveckling av fel funktioner och 

användargränssnitt, fortsatta krav på förändringar, brister i externa komponenter och externt 

utformade uppgifter samt ansträngande datakapacitet är enligt Boehm (1991) högriskposterna hos 

denna typ av projekt. En projektledare borde vara medveten om de vanligast förekommande 

riskerna i ett ERP-projekt för att på så sätt kunna identifiera dessa risker i tid och därmed förhindra 

ett negativt utfall av projektet. Trots att Boehms (1991) studie kan påstås vara relativt gammal med 

tanke på utvecklingen av IT-branschen de senaste 25 åren, har riskerna som tas upp i studie än i dag 

stor relevans till dagens ERP-projekt eftersom de inte är teknologispecifika.  

 

Även om de potentiella fördelarna med ERP-system är betydande, kan man enligt Poba-Nzaou et al. 

(2005) säga det samma om dess risker. I ERP-projekt finns det väldigt många riskfaktorer som i 

dagsläget ska vara kända för projektledningen; Huang et al. (2004) hittade i sin litteraturstudie 28 

riskfaktorer som kan påverka implementeringen av ERP-system, medan Aloini et al. (2007) i sin 

litteraturstudie hittade 19 faktorer. Många av dessa riskfaktorer är till stor del lika med de faktorer 

som tas upp senare i denna studie och som övergripande påverkar utfallet av ERP-projekt. 

 

Esteves & Pastor (1999) delar upp riskerna som kan uppstå i ERP-projekt i tre olika kategorier; 

tekniska, affärsmässiga och organisatoriska. De tekniska riskerna hänger ihop med produkten och 

besvaras genom frågor om hur systemet kommer fungera och om projektet kommer att leverera i 

enlighet med tidsschemat och budgeten. De affärsmässiga riskerna handlar enligt Esteves & Pastor 

(1999) om projektet kommer att löna sig med tanke på kostnaderna för projektet och nyttan av 

systemet. Dessa risker kan enligt författarna åtgärdas genom att se till att projektet anpassas till 

organisationens övergripande mål och prioriteringar. Vidare är de organisatoriska riskerna 

relaterade till de människor som arbetar med projektet och kan anses som farorna för att 

organisationen inte använder sig av ERP-systemets fulla potential. Poba-Nzaou et al. (2008) lägger 

vidare till administrativa, avtalsmässiga och finansiella risker till de risker som kan uppstå i ERP-

projekt. Administrativa risker anknyts till ledningens inställning och hållning till projektet, 

avtalsmässiga risker härleder till organisationens relation med olika partners och finansiella risker 

handlar i stor del om problem med till exempel kassaflödet och uppgraderingskostnader (Poba-

Nzaou et al., 2008).  
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Figur 2.7, Risker i ERP-projekt, Egen. 

Denna visualisering beskriver risker i ERP-projekt och klassificerar dessa i underrubrikerna 

tekniska risker, affärsmässiga risker och organisatoriska risker. Under varje underrubrik finns 

exempel på de vanligaste riskerna inom varje kategori. 

 

Det är särskild viktigt för ledningen att i planeringsfasen lägga stor vikt på valet av ERP-system 

enligt Aloini et al. (2007). Desto bättre och mer noggrann denna process är, desto högre är 

chanserna att skapa ett framgångsrikt projekt. Båda val av ERP-system och val av leverantör samt 

hur kontraktet för projektet utformas är enligt Ziaee, Fathian & Sadjadi (2006) viktiga faktorer som 

i stor grad kommer att påverka vilka risker som uppstår i projektet. Det kan vidare tilläggas att det 

enligt Butler (1999) finns flera risker som associeras med valet av leverantör och därmed också 

systemet, så som stabilitet, fusioner, förvärv och dåliga prestationer. Varje organisation bör göra 

noggranna utvärderingar i valet av dessa punkter för att så få problem som möjligt ska uppstå i båda 

tidiga och sena faser av projektet (Ziaee et al., 2006). Enligt Poba-Nzaou et al. (2008) bör 

organisationen utgå från vissa kriterier i sitt val av leverantör, licenskostnader och kvaliteten på 

supporttjänster bör ingå. Vidare bör organisationen alltid överväga leverantörens erfarenhet av 

levereringen av ERP-system och dess kunskap om organisationens huvudsektor.  

 

De vanligaste riskerna i ERP-projekt är enligt Huang et al. (2004) ”organization fit, skill mix, 

project management and control, software system design, user involvement and training, and 

technology planning”. Det är med andra ord viktigt att ledningen ser till att bland annat ERP-

systemet som implementeras passar in i organisationen, att organisationen innehar de färdigheter 

och kunskaper som krävs för användningen av systemet, att användarna är involverade, att de tränas 

innan systemet tas i bruk samt att tekniken fungerar som den ska. Har ERP-systemet programmerats 

efter hur organisationen är, eller efter hur man trodde att organisationen var? Enligt Dey et al. 
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(2010) är de största problemen som associeras med ERP-projekt de kostnaderna som projekten 

medför, arbetsbördan i implementeringsfasen, svårigheten med att från första början kunna se 

fördelarna av systemet samt att ERP-projekt ofta fördröjs och därmed skapar höga kostnader.  

 
Figur 2.8 Problem i ERP-projekt. 

Figur 2.8 beskriver ERP-projekts största problem och risker enligt den teoretiska litteraturen som 

har beskrivits i detta kapitel. ERP-projekt skapar bland annat ofta stora mängder extra arbete för 

deltagarna och det kan vara svårt att få systemet att passa perfekt med organisationen övriga delar. 

 

Esteves & Pastor (1999) har identifierat flera problemområden i ERP-projekt där risker ofta uppstår. 

Författarna delar dessa områden upp i produkt, människor, process och change management. 

Produkten och processen kan förbindas till funktionaliteten och mjukvaran, men även förståelsen 

för systemet och hur bra den är anpassad till organisationen, vilket är risker som projektledningen 

måste överväga. För att reducera risker som uppstår i samband med de människor som arbetar med 

implementeringen av projektet samt med slutanvändaren av det slutliga systemet, måste 

organisationen enligt Esteves & Pastor (1999) utveckla de färdigheter och roller som behövs för att 

implementeringsprocessen ska ske så smidigt som möjligt. Organisationen måste vidare utveckla en 

change management strategi som gör människorna i organisationen redo för det nya systemet. 

Organisationen måste säkerställa att alla har accepterat det nya systemet och insett nyttan av det för 

att skapa maximal effektivitet av systemet.  
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Tabell 2.5, State-of-the-art, Risker i ERP-projekt, Egen. 

 

2.4	  Lyckade	  projekt 
”When it comes to project management, it´s the people that matter” (Lechler, 1998). Att projekt 

lyckas är enligt bland andra Müller & Jugdev (2012), Little (2011), och Heravi & Ilbeigi (2012) den 

verkliga roten i projekt management och för projekt generellt. Att uppnå projektets mål är 

projektledarens främsta uppgift och även alla intressenters högsta prioritet. 

 

2.4.1	  Framgångskriterier 

För att lyckas med projekt är det enligt Söderlund (2012) och Ika & Saint-Macary (2012) viktigt att 

ha väl utformade mål – de bör ha en lämplig konstruktion och varken vara för specifika eller för 

generella. Frödell, Josephson & Lindahl (2008) fortutsätter att projektledningen måste 

kommunicera de välutformade målen till projektgruppen för att projektgruppen verkligen ska känna 

engagemang och åtagande till projektet.   

 

Det är vanligt, att inom projekt management teorin, skilja mellan ”project management success” 

och ”project product success” (Prabhakar, 2008; Andersen, Birchall, Jessen & Money, 2006; 

Cooke-Davies, 2002; Yu, Flett & Bowers, 2005). Project management success räknas till den 

traditionella synen på projektframgång som fokuserar på att det är projektledarens uppgift och 

ansvar att projektet uppnår sina uppsatta mål gällande bland annat tid, kostnader och kvalitet. 

Project product success fokuserar på hur framgångsrikt projektet har varit gällande vilken inverkan 

det färdiga projektet har haft på tillfredsställelse hos projektägare, användare och andra intressenter 

(Cooke-Davies, 2002). Om man har uppnått project management success kan de enligt Heravi & 

Ilbeigi (2012) ofta avgöras direkt när projektet är färdigställt, medan project product success ofta 

avgöras först efter en längre tid. På grund av detta kan man säga att ett projekt har varit 

framgångsrikt i en mening, men samtidigt misslyckad i en annan (Andersen et al., 2006).  

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Finns många kända Boehm, 1999 1358 Väl Dominerande
Poba-Nzaou et al., 2005 55 Begränsad Föreslagen
Huang et al., 2004 144 Några få Framväxande
Aloini et al., 2007 206 Några få Framväxande

Olika riskkategorier Esteves & Pastor, 1999. 127 Några få Framväxande
Poba-Nzaou et al., 2005 55 Begränsad Föreslagen

Val av leverantör och system Aloini et al., 2007 206 Några få Framväxande
Ziaee et al., 2006 31 Begränsad Föreslagen
Butler, 1999 61 Begränsad Föreslagen

State-of-the-Art (Risker i ERP-projekt)
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Tid, kostnader och kvalitet – The Iron Triangle – är något man inte kan se bort ifrån när man tittar 

på framgångskriterierna för projekt (Andersen, 2008; Yu et.al., 2005). Dessa faktorer har enligt 

Chan & Chan (2004) undersökts genom en massiv mängd forskning på området, och benämns som 

de tre viktigaste och mest använda faktorerna i studier som syftar på att avgöra om ett projekt har 

varit framgångsrikt. Bland annat Peslaks (2006) studie angående hur ledningen uppfattade 

framgången hos projekt som arbetade med implementering av ERP-system i olika organisationer, 

visar att tid och kostnader är avgörande för om projektet anses som lyckat av projektledningen. En 

studie genomförd av Cooke-Davies (2002) visar att projekt med en faktisk livslängd under tre år har 

större chans att lyckas än ett mer långvarigt projekt, något båda projektledaren och översta 

ledningen måste tänka på vid projektplaneringen. Forskare så som Nemati & Barko (2003) och 

Chan & Chan (2004) påstår att man förutom dessa tre kriterier måste titta på flera aspekter för att 

mäta framgången för projekt, så som exempelvis skapad värde och effektivitet samt tillfredsställda 

användare och deltagare. Det är även viktigt, enligt Atkinson (1999), att komma ihåg att vilka 

framgångs-, och succékriterier som används i stor grad beror på vilken typ av projekt som 

analyseras. 

 
Figur 2.9 Lyckade projekt, Egen. 

Illustrationen visar vilka huvudfaktorer som generellt enligt teorin påverkar framgångar i ett 

projekt. 
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Tabell 2.6, State-of-the-art, Framgångskriterier, Egen. 

2.4.2	  Framgångar	  i	  IT	  projekt	  
Att IT-projekt, så som till exempel ERP-projekt, ofta är mycket komplexa och kräver stora mängder 

resurser och investeringar för att genomföras är ingen hemlighet (Xu et al., 2010). Cooke-Davies 

(2002) definierar lyckade IT-projekt som projekt som levererar förbättrade finansiella och tekniska 

fördelar till den ursprungliga organisationen samtidigt som det reducerar slöseri från andra avbrutna 

projekt.  

 
Figur 2.10 IT Lyckade IT-projekt, Egen. 

Figuren visar Cooke-Davis (2002) sin definition av hur lyckade IT projekt kan leverera förbättrade 

tekniska och finansiella fördelar för en organisation. 

 

För att lyckas är IT-projekt enligt Xu et.al (2010) ofta beroende av ett välfungerande projektteam 

och en framgångsrik projektledning som bland annat kan kontrollera risker, resurser och olika typer 

av budget. Nemati & Barko (2003) studie om implementeringen av en form för 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

PM success vs PP success Prabhakar, 2008 32 Begränsad Föreslagen
Andersen et al., 2006 44 Begränsad Föreslagen
Cooke-Davies, 2002 657 Väl Dominerande
Yu et al., 2005 50 Begränsad Föreslagen
Heravi et al., 2012 - - -

Välutformade mål Söderlund, 2012 1 Begränsad Föreslagen
Ika et al., 2012 6 Begränsad Föreslagen
Frödell et al., 2008 10 Begränsad Föreslagen

Projektgruppen & ledningen Xu et al., 2010 2 Begränsad Föreslagen
Nemati et al., 2003 41 Begränsad Föreslagen
Davis et al., 2004 222 Några få Framväxande

Roten i projekt management Müller & Jugdev, 2012 5 Begränsad Föreslagen
Little, 2011 1 Begränsad Föreslagen
Heravi et al., 2012 - - -

State-of-the-Art (Framgångskriterier)
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datautvinningsverktyg i organisationer visar att hög kvalité på data, teknisk integrering och expertis 

är nyckelfaktorer för framgång. De fann även stöd för att IT-projekt oftare lyckades när ledningen 

fokuserade på kortare tidsfrister, färre resurser och reducerade projektomfång. Detta samband 

hittade även Davis & Venkatesh (2004); framgångsrika IT-projekt tenderar att vara stabila samt ha 

duktiga projektledare som hanterar projektets flexibilitet och uppkommande förändringar och risker 

på ett bra sätt.  

  

Projektledare bör enligt Attarzadeh & Hock (2008) uppvisa mycket goda tekniska färdigheter för att 

kunna bidra till att IT-projekt lyckas. De måste ha god kunskap samt en översiktlig kontroll och 

överblick över det projekt som ska genomföras. Venugopal & Rao (2011) hittade i sin studie ett 

samband mellan översta ledningen och projektsuccé; översta ledningen måste hela tiden se till att 

projektet, projektledningen och projektgruppen har tillgång till de bästa resurserna, medlen och 

människorna som finns tillgängliga hos organisationen för att projektet ska kunna lyckas. Davis & 

Venkatesh (2004) tryckte även på vikten av att ledningen, innan de bestämmer sig för att genomföra 

ett systemutvecklings- eller implementeringsprojekt, bör testa och mäta hur accepterat den nya 

lösningen är inom organisationen. Detta för att undvika genomföringen av dyra och onödiga projekt 

som på förhand är dömda till att misslyckas. 

 

Enligt Jones (2004) hanterar projektledningen i lyckade projekt, planeringsfasen mycket väl. De 

använder sig av båda manuella och automatiska projektplaneringsverktyg för på ett bra sätt mäta, 

estimera och i sista hand avgöra bland annat vad exakt som ska genomföras, vem som ska göra vad, 

hur lång tid projektet kommer ta och hur mycket det kommer att kosta. DeLone & McLean (2003) 

föreslår i sin uppdaterade modell av mätningen till framgången för IS-system, att kriterierna för 

framgång inom IT-projekt är hänfört till kvaliteten på informationen, systemen och tjänsterna som 

projektet ger. Detta leder till att systemen kommer utnyttjas av nöjda användare, något som igen 

leder till nettovinster för organisationen i form av tids- och kostnadsbesparingar, utvidgade 

marknader, sänkta sökkostnader och ökad försäljning.  
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Figur 2.11, Förutsättningar för lyckade IT-projekt, Egen. 

Figuren ovan visar vilka punkter som enligt teorin är beskrivna som extra viktiga att ha i åtanke för 

att skapa goda förutsättningar till ett lyckat projekt. 

 

 
Tabell 2.7, State-of-the-art, Framgångar i IT-projekt, Egen. 

2.4.3	  Lyckade	  ERP	  projekt	  
Enligt bland andra Nah, Lau & Kuang (2001) och Malhotra & Temponi (2010) är 

implementeringen av ERP-system en mycket kostsam affär. Det är inte enbart 

implementeringsfasen som kostar utan även själva anskaffningen och den långtidslöpande 

supporten. Vi kan därför säga att det är mycket viktigt för organisationer att lyckas med ERP-

projekt i enlighet med planerna så kostnaderna och resursanvändningen inte löper i väg.  

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins 
styrka

Projektgruppen & ledningen Xu et al., 2010 2 Begränsad Föreslagen
Nemati et al., 2003 41 Begränsad Föreslagen
Davis et al., 2004 222 Några få Framväxande

Projektledningen Atterzadeh et al., 2008 11 Begränsad Föreslagen
Översta ledningen Venugopal et al., 2011 2 Begränsad Föreslagen

Davis et al., 2004 222 Några få Framväxande
Jones, 2004 62 Begränsad Föreslagen

Kvalitet DeLone et al., 2003 3759 Väl Dominerande
Risk Management Taylor, 2005 16 Begränsad Föreslagen

State-of-the-Art (Framgångar i IT-projekt)
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DeLone & McLean (2003) har visat att användarnas tillfredsställelse är det mest använda måttet för 

att avgöra om IT-projekt, så som implementeringen av ERP-system, har varit framgångsrikt. 

Användarnas tillfredsställelse beror framför allt på om produkten, det vill säga ERP-systemet, är 

levererat som planerat som önskat från användaren. Vidare nämner DeLone & McLean (2003) 

kvalitet på information, system och tjänster som viktiga variabler för att uppnå nöjda användare och 

därmed projektframgång. Detta beror på om produkten uppnår den önskade effekten som 

organisationen och systemets användare hade hoppats på.  

 
Figur 2.12 Lyckade ERP-projekt, Egen. 

Figurerat ovan är nyttan av lyckade ERP-projekt. Lyckade ERP-projekt leder till förbättrad kvalitet 

på informationen, systemet och tjänsterna vilket i slutändan kommer att leda till att användarna är 

tillfredställda med systemet. 

 

Chen et.al (2009) har i sin studie hittat flera faktorer som kan bidra till att öka sannolikheten för att 

lyckas med implementeringen av ERP-system. Bland dessa finns skickliga färdigheter hos 

projektledningen, bra kommunikation inom projektgruppen och bland intressenter, risk 

management, ett gott samarbete mellan externa konsulter och organisationens medarbetare samt en 

noggrann uppföljning av leverantörerna och tydligt definierade mål. Detta bekräftas av Andersen & 

Haukom (2011) som även de kom fram till att ett ERP-projekts chanser att lyckas är starkt beroende 

av projektledarens kunskaper och tidigare erfarenheter av ERP-projekt. På grund av komplexiteten i 

ERP-projekt anser Andersen & Haukom (2011) att kommunikationen mellan projektledningen och 

personalen i organisationen måste fungera på ett bra sätt. God kommunikation skapar enligt 

författarna god förståelse och därmed mindre problem inom projektet. Nah et.al (2001) tillägger att 

bland annat change management – att organisationen har en kultur med gemensamma värderingar 

och mål som är öppna och mottagliga för förändringar – är en viktig faktor för att lyckas med ERP-

projekt. Vidare kan sägas att risk management och riskhantering enligt Taylor (2005) har 
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identifierats som en av projektledningens viktigaste faktorer för att uppnå projektframgång i alla 

typar av projekt.  

 

Enligt Venugopal & Rao (2011) är det översta ledningens uppgift och plikt att se till att ERP-

projektet under hela projektets gång har tillgång till de resurserna som behövs – så som till exempel 

dedikerade användarlag, tid för recensioner och feedback, samt olika medel – för att projektet ska 

ha möjlighet till att lyckas. Översta ledningen måste enligt Venugopal & Rao (2011) visa tydligt 

genom handlingar att de stödjer projektet så projektgruppen och övriga anställda uppfattar dem som 

engagerade. Peslak (2006) såg i sin studie av implementeringen av ERP-system att 

kostnadsbudgeten var den viktigaste budgeten att hålla – från ett managementperspektiv – för om 

projektet skulle anses vara lyckad eller inte. Genom att försöka hålla ändringar under projektets 

gång till ett minimum såg han även att tidsfördröjningar och kostnadsökningar minskade vilket 

ledde till att projektet med större sannolikhet lyckades nå sina uppsatta mål.  

 

Ehie & Madsen (2005) har i sin studie hittat olika faktorer som är starkt korrelerade med lyckade 

ERP implementeringar, nämligen projektledningsprinciper, genomförbarhet och utvärderingar av 

ERP-projektet inom organisationen, stöd från översta ledningen, nyutveckling av affärsprocessen, 

konsulttjänster och frågor kring kostnader och budget. Akkermans & van Helden (2002) håller med 

om alla ovanstående kriterier och kan även tillägga projektgruppens kompetens och färdigheter, 

klara mål och samarbete mellan olika avdelningar i organisationen som kritiska faktorer för att 

lyckas med implementeringen av ERP-system. Vidare såg Akkermans & van Helden (2002) i sin 

studie att alla dessa framgångsfaktorer var sammankopplade i den bemärkelsen att förändringar i en 

av dem påverkar alla de andra i samma riktning antingen direkt eller indirekt. 
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Figur 2.13 Faktorer som påverkar lyckade ERP-projekt, Egen. 

Illustrationen ovan visar nio faktorer som enligt teorin är ledande till att ERP-projekt lyckas. En 

kombination av en eller flera av dessa faktorer kan leda till större chanser att skapa projekt succé. 

 

 
Figur 2.7, State-of-the-art, Lyckade ERP-projekt, Egen. 

 

2.5	  Projektmisslyckanden 

Ett projekt som inte levererar det projektet ska leverera inom de resurser som finns tillgängliga kan 

sägas vara ett misslyckat projekt. Olika intressenter har dock olika perspektiv på vad som anses vara 

lyckad eller misslyckad (Nixon, Harrington & Parker, 2011) vilket operahus i Sydney är ett tydligt 

exempel på; projektet blev 16 gånger dyrare än budgeterat och tog fyra gånger så lång tid att 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins 
styrka

Kostsamt Nah et al., 2001 896 Väl Dominerande
Malhotra et al., 2010 70 Begränsad Föreslagen

Användarnas tillfredsställelse DeLone et al., 2003 3759 Väl Dominerande
Mänskliga faktorer Chen et al., 2009 87 Begränsad Föreslagen

Change management Nah et al., 2001 896 Väl Dominerande
Resurser/översta ledningen Venugopal et al., 2011 2 Begränsad Föreslagen

Ehie et al., 2005 223 Några få Framväxande
Kostnadsbudgeten Peslak, 2006 - - -

Projektgruppens kompetens Akkerman et al., 2002 518 Väl Dominerande

State-of-the-Art (Lyckade ERP-projekt)
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färdigställa. Trots detta ses operahuset som en succé för staden Sidney, men projektet är ett tydligt 

exempel på misslyckat projektledning.  

 

Enligt bland andra Attarzadeh & Hock (2008) och Harding (2012) misslyckas de flesta projekt på 

grund av projektledningens dåliga och inkorrekta förmåga att planera och estimera projektet. Att 

projektgruppen inte genomför projektuppgifterna efter den uppsatta planen och andra mänskliga 

felsteg är även det faktorer som bidrar till att projekt misslyckas. Osäkerheten som råder kring 

komplexa projekt så som ERP-projekt bidrar enligt Richmond (2008) till att många av dessa projekt 

misslyckas – det är extra svårt att estimera de kostnader, tidsaspekter och den resursanvändning 

som krävs för projektet. Al Neimat (2005) tar upp följande förklaringar till varför så många IT-

projekt misslyckas; projektet har från början planerats dålig och dess mål och delmål är oklara och 

de fortsätter att ändras under projektets gång. Vidare är ofta tids- och resursestimeringen orealistisk, 

projektet får dålig stöd och liten involvering från översta ledningen och projektgruppen 

kommunicerar och samarbetar dåligt. Jones (2004) kan vidare tillägga otillräckliga och bristfälliga 

mätningar och uppföljningen av delmål, samt ineffektiv kontroll av förändringar och kvalitet från 

projektledningens sida som vidare förklaringar till att så många IT-projekt misslyckas. Vad som kan 

tilläggas är att alla dessa problem ofta kan åtgärdas med risk management och är goda exempel på 

vilka områden en god projektledning bör fokusera på. 

 

Taylor (2005) identifierade i sin studie om IT-projekt i Hong Kong att projekt med en 

projektledning som inte använder sig av de riskhanteringsverktyg som är tillgängliga på marknaden, 

med större sannolikhet misslyckas. I sin studie om misslyckade IT-projekt hittade Kappelman, 

McKeeman & Zhang (2006) flera orsaker till varför olika projekt inte hade lyckats. Mänskliga 

faktorer som knyts till projektmisslyckanden var att projektet hade dåligt eller inget stöd från 

översta ledningen, projektet hade svaga projektledare, det fanns ingen involvering från 

intressenterna samt att det var dålig kommunikation och dåliga färdigheter inom projektgruppen. I 

tillägg såg de att dessa orsaker – som är några av huvudorsakerna till varför IT-projekt generellt 

misslyckas – kan identifieras i loppet av de 20 första procenten av projektets levnadstid. Det är 

därför viktigt att i ett tidigt skede ta de varningstecken som dyker upp på allvar och försöka göra 

någonting åt dem. 
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Figur 2.14 Projektmisslyckanden, Egen. 

Illustrationen visar faktorer som är ledande till att ERP-projekt misslyckas. En kombination av en 

eller flera av dessa faktorer kan orsaka större sannolikheter att projekt misslyckas.  

 

 
Tabell 2.7, State-of-the-art, Projekt misslyckanden, Egen. 

 

2.6	  The	  Iron	  Triangle	  
Enligt Nemati & Barko (2003) består The Iron Triangle av komponenterna tid, kostnad och 

omfattning av projektet, vilket tillsammans utgör levererad kvalité. I varje projekt finns det alltid en 

individuell balansgång mellan de tre komponenterna. ERP-projekt behöver ofta löpande förändras 

under projektets gång för att skapa den kvalitetsnivå som eftersöks. The Iron Triangle är enligt 

Müller & Jugdev (2012) det vanligaste måttet för att avgöra om ett projekt har varit lyckat eller 

misslyckad. 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

Projektledningen Atterzadeh et al., 2008 11 Begränsad Föreslagen
Harding, 2012 - - -
Taylor, 2005 16 Begränsad Föreslagen

Osäkerheten Richmond, 2008 - - .
Dålig planering Al Neimat, 2010 23 Begränsad Föreslagen

Jones, 2004 64 Begränsad Föreslagen
Mänskliga faktorer Kappelman et al., 2006 130 Några få Framväxande

State-of-the-Art (Projektmisslyckanden)
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Atkinson (1999) hävdar att definitionen av vad som kännetecknar projektsuccé inte har förändrats 

mycket under de sista 50 åren. Han kritiserar starkt The Iron Triangle för sin osäkerhet, då han 

menar att tid och kostnad enbart är gissningar och att kvalitet är ett fenomen som inte riktigt kan 

definieras. Han menar att även om The Iron Triangle innebär viktiga aspekter i ett projekt borde det 

finnas ytterligare kriterier som kan komplettera den enligt honom föråldrade modellen.  

 

Liberatore & Pollack-Johnson (2013) diskuterar däremot inte validiteten i att använda sig av The 

Iron Triangle inom projekt management utan diskuterar hur den borde användas för att kunna få ut 

maximal nytta av den. Libertone & Pollack-Johnson (2013) anser att värdet för ett projekt kan 

mätas med The Iron Triangle och att komponenterna tillsammans är det som räknas som kvalitet. 

De menar att det är nödvändigt att genom projektets livscykel utvärdera om förhållandet mellan tid, 

kostnad och kvalitet fortfarande stämmer överens med hur projektet utvecklas. Under projektets 

livscykel kan det till exempel visa sig att det är möjligt att reducera kostnaderna, men detta kan ha 

en effekt på kvaliteten, vilket betyder att det är viktigt att överväga noga om detta är hållbart för 

projektets succéfaktorer. Det kan även vara möjligt att genom en förändring av projektets tidschema 

öka kvaliteten och i dessa fall är det viktigt att analysera hur mycket mer kvalitet som uppnås 

genom förändringen och om det är en hållbar förändring när man tittar på kostnadssidan gentemot 

ökad kvalitet.  

  

De flesta projekt misslyckas med att hålla tidsplanen redan i planeringsstadiet av projektet, men det 

är oftast märkbart först i slutändan av projektet när det blir bråttom att färdigställa arbetet (Project 

Management Professional A, 2013-10-13). Detta visar hur viktigt det är för projektledare att planera 

rätt, att ha rätt kunskaper om projektet i fråga och att behärska de rätta kunskaperna om 

projektplanering. För att öka effektiviteten i projektet kan projektledningen använda sig av olika 

kontroller för vad arbetstiden används till (Chapman & Rupured, 2008). Chapman & Rupured 

(2008) menar att den projektanställda under en viss tid kan registrera vad som görs för att sedan 

analysera uppgifterna och se om tiden har används optimalt. Chapman & Rupured (2008) menar att 

det i planeringsstadiet även är av fördel för projektledningen att använda sig av planeringsverktyg 

och att organisera sig och sedan planlägga sin tid passande. Ibland måste projektledningen helt 

enkelt gissa sig till hur lång tid en aktivitet kommer att ta. Då är det av fördel om ledningen har 

erfarenhet av projektet i fråga och dess egenheter. Project Management Professional A (2013-10-

13) menar att det är omöjligt att ge en exakt uppskattning av tidsschemat och budgeten tills 

projektet är utfört och klart. Chapman & Rupured (2008) uppskattar att effektiv tidsmanagement 

även kan uppnås genom att som ledare delegera arbetsuppgifter till rätt personer med rätt kunskap. 
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Chapman & Rupured (2008) övriga punkter för att lyckas med tidsmanagement är att planlägga tid 

för vissa aktiviteter som annars kan vara störande så som att ringa och svara på e-post. 

 

Den generella regeln i projekt är att kunder och projektledare alltid är intresserade av relationen 

mellan hur mycket ett projekt kommer att kosta och hur mycket vinst som kan omsättas (Project 

Management Professional, B 2013-10-13). Project Management Professional B (2013-10-13) 

understryker vidare att det i projektets planeringsfas är viktigt att identifiera resurser, kvantitet och 

tidschema för att kunna göra en så säker uppskattning av kostnaderna som möjligt. En av de största 

kostnaderna som tillkommer i ett projekt är arbetskraften. Det blir därför extra viktigt att hålla 

tidschemat – det är inte ytterligare material som måste betalas för i tidsfördröjningar, utan det är 

arbetslaget som behöver betalas extra för den tiden som inte var inplanerad. Om övertid inte varit 

inplanerad i budgeten kommer kostnaderna för projektet att gå över budgeten och riskera därmed att 

projektet inte kan slutföras eller klassificeras som misslyckad.   

 

Det mest avgörande för att leverera kvalitet i ett projekt är enligt Project Management Professional, 

C (2013-10-13) att veta vad kundens förväntningar av projektet är och vilken kvalitet det ska 

medföra sig. Förväntningarna kan vara olika beroende på projektets karaktär och det är därför 

avgörande för projektets kvalitet att under planeringsprocessen definiera vad dessa är för projektet. 

Project Management Professional, C (2013-10-13) lägger stor vikt vid att kvaliteten måste planeras 

och tidigt ta hänsyn till, eftersom det är kostnadseffektivare att göra rätt från början istället för att 

kontrollera och möjligtvis behöva göra om. Om kvalitetsförväntningarna inte uppnås finns risken att 

organisationen förlorar kunden, förlorar tid och får ökade arbetskostnader, vilket allting troligen 

leder till projektmisslyckanden och förlust för organisationen.  

 

Enligt Morris & Sember, 2008 är det projektledarens uppgift att hitta rätt balans mellan de tre 

komponenterna tid, kostnader och kvalitet. Ebbesen & Hope (2013) hävdar att även om The Iron 

Triangle är viktig inom projekt management kan den vid för stark fokus ta uppmärksamheten bort 

från andra viktiga aspekter som påverkar projektsuccé. Även Chan & Chan (2004) ser risker i att 

andra faktorer så som kundtillåtenhet, affärssuccé och teknisk prestanda kan bli lidande av att för 

stor koncentration läggs i att kontrollera och möta målen av The Iron Triangle.  
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2.15 The Iron Triangle, Egen. 

Denna figur är en visuell förklaring till The Iron Triangle, som är en dominerande teori inom 

projekt management. Enligt The Iron Triangle är huvudmålet för alla projekt att uppnå de uppsatta 

målen för tid, kostnader och kvalitet. Detta måste till för att kunna räkna projektet som lyckat. 

 

 
Tabell 2.8, State-of-the-art, The Iron Triangle, Egen. 

 

2.7	  Teoretisk	  modell	  
Vår teoretiska modell sammanfattar teorikapitlet och ger en bild av huvudområden inom fenomenet 

risker och risk managements påverkan på utfallet av ERP-projekt. Teorin är utvecklat genom en 

noggrann genomgång av teorikapitlets olika delar och har sedan landat i denna modell. Vi har först 

diskuterat risk management och dess olika komponenter. Den första kolumnen är sammanställt 

utifrån denna diskussion och visar att riskbedömning, riskmätning, riskhantering och 

riskeliminering utgör grunden till risk management. Därefter undersökte vi utifrån olika teorier 

vilka risker som är mest troliga att uppstå i ERP-projekt. Riskerna delas upp i rubrikerna tekniska, 

affärsmässiga, organisatoriska, administrativa, avtalsmässiga och finansiella, och presenteras under 

kolumn två i modellen. För att bedöma hur utfallet av ERP-projekt berörs av risker och risk 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka

The iron triangle Atkinson, 1999 720 Väl Dominerande
Liberatore et al., 2013 - - -
Chapman & Rupured, 2008 - - -
Morris & Sember, 2008 - - -
Ebbeson & Hope, 2013 - - -
Chan et al., 2002 250 Några få Framväxande

State-of-the-Art( The Iron Triangle)
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management, har vi även tittat på andra faktorer som kan påverka. Dessa presenteras i kolumn tre. 

Modellen avslutas sedan av kolumn fyra som beskriver hur vi kan avgöra utfallet av ERP-projekt. 

 

 

Figur 2.16 Teoretisk modell, Egen. 

Den teoretiska modellen är utvecklat utifrån den teori som har presenterats i kapitlet. Den är en 

basis till hur forskningsfrågorna bildades, hur vi kom fram till undersökningsmodellen samt hur 

frågorna till intervjuerna formades. 

 

2.8	  Forskningsfrågor	  
Utifrån ovanstående teori har vi deducerat fram två forskningsfrågor som vi vill undersöka och söka 

svar till i denna studie: 

1. Vilka risker uppstår i ERP-projekt? 

2. Hur påverkar Risk Management utfallet av ERP-projekt? 
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3.	  Metod 
//Denna del beskriver hur vi har vald att genomföra studien och motiverar de övergripande valen vi 

har tagit gällande bland annat forskningsdesign och forskningsstrategier samt varför dessa val är 

de bästa för denna undersökning och hur de påverkar kvaliteten i uppsatsen. Vidare beskrivs hur 

teorin och empirin är in samlad samt hur analysen är genomförd.// 
 

3.1	  Undersökningsdesign	  
En kvalitativ forskare har ofta en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik samt är 

tolkande och konstruktionistisk till sin art (Bryman & Bell, 2011). Enligt Larsson (2005) handlar 

kvalitativ metod om hur man ska karaktärisera ett fenomen. Vidare säger han att kvalitativ metod är 

”systematiserad kunskap om hur man vill gå tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något”. 

Syftet med kvalitativa studier är enligt Gummesson (2000) att karaktärisera, identifiera, beskriva 

och slutligen förstå det fenomen som är intresserat. Författaren säger vidare att forskarnas 

personlighet fungerar som ett nyckelinstrument i kvalitativa studier och att en kvalitativ studie 

därför mer eller mindre påverkas av dennas utgångspunkt. God kvalitativ forskning ska enligt 

Cassell & Symon (2004) innehålla känslighet för sammanhanget, vilket betyder att teorin, 

datainsamlingen, forskningen och analysen på ett översiktligt sätt ska hänga samman. Vidare ska 

forskaren visa engagemang, noggrannhet och öppenhet för det fenomen som han eller hon 

undersöker. Forskaren ska även visa den inverkan och betydelse tidigare forskning har haft och har 

för området (Cassell & Symon, 2004).  
 

Innebördsrikedomen och meningsfullheten är enligt Larsson (2005) vidare en stark kvalitet hos och 

en förespråkar för kvalitativa studier. Tolkningen får genom framställningen av resultaten en större 

precision på grund av att flera nyanser kan läggas fram samtidigt. Genom en kvalitativ 

forskningsdesign vill vi kunna använda en tolkande ansats (Bryman & Bell, 2011) i vår analys och 

således fylligt kunna beskriva det unika i fenomenet vi undersöker. Kvalitativa ansatser härleds ofta 

enligt Larsson (2005) till en av tre olika vetenskapliga traditioner, nämligen etnografi, hermeneutik 

eller fenomenologi. 

 

Enligt Bryman & Bell (2011) betraktas kvantitativ forskning som en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. En kvantitativ forskare utgår ofta från 

deduktion, fokuserar på siffror och på insamlingen av numeriska data och har en objektivistisk syn 

på verkligheten. Vid kvalitativ forskning fokuserar forskaren å andra sidan oftare på ord än på 

kvantifiering och siffror (Bryman & Bell, 2011). Vi har i denna studie inte använd oss av 
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kvantitativ forskning, utan fokuserar på en kvalitativ metod. Detta val har gjorts på grundlag av att 

vi med studien bland annat önskar att tolka, tyda och skapa sammanhang runt fenomenet risker och 

risk management i samband med utfallet av ERP-projekt, och att vi till detta syfte med stöd i 

ovanstående teori anser att kvalitativ forskning är bäst lämpad. Vi anser vidare att vi genom 

teorikapitlet har visat hur tidigare forskning knyter ihop fenomen, och att det med stöd i detta finns 

rum för och behov av ytterligare utforskning. Kvalitativa studier är vidare att rekommendera när 

forskaren önskar att beskriva och förstå (Gummesson, 2000), vilket är precis vad vi önskar att göra.   

 

Kvalitativa studier kritiseras ofta enligt Bryman & Bell (2011) särskild av kvantitative forskare för 

att ha en osystematisk uppfattning av vad som anses vara viktigt i undersökningen. Kvalitativa 

studier utgår ofta från forskarens egna meningar och intressen och kan därför bedömas vara 

subjektiva till sin art. Vi har självklart haft ett eget intresse för valet av undersökningstema men 

eftersom vi inte skulle ha nytta av att studien fick ett visst utfall, menar vi att objektiviteten har 

behållits för studien. Enligt Larsson (2005) är den interna logiken en av de mest använda kritikerna 

mot kvalitativ forskning. Denna kritik går ut på att det i varje studie som genomförs är viktigt att 

utgå ifrån forskningsfrågorna för att avgöra vilken forskningsmetod som är best anpassad till just 

den givna studien, och inte tvärt om. Många forskare väljer forskningsmetod innan syftet med 

studien är avklarat, vilket enligt Larsson (2005) verkligen inte är att rekommendera. Genom att vi 

först har jobbat med och studerat fenomenet i lång tid, för att sedan komma fram till studiens syfte 

och vidare våra två forskningsfrågor, har vi till sist vald den metod som bäst skulle kunna svara på 

frågorna och utveckla kunskapen inom området. Vi har med andra ord vald metod utifrån vad vi 

ansåg att vår studie behövde, inte utifrån vad som var lämpligast för oss personligen. Vårt syfte, 

som tillsammans med forskningsfrågorna, är alla undersökande till sin art, och vi har därför kommit 

fram till att de bäst skulle kunna svaras på med hjälp av en kvalitativ metod. Valet av 

undersökningsdesign passar ihop med forskningsfrågorna och studiens övervägande syfte, och kan 

på så sätt ge oss ett resultat av hög kvalitet.  

 

3.2	  Vetenskaplig	  synsätt	  
Det finns huvudsakligen två vetenskapliga inriktningar. Positivismen går enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) ut på att samla in ren och konkret fakta som är mätbar vilket oftast går hand i 

hand med kvantitativa studier. Hermeneutik är den andra, som till skillnad från positivismen enligt 

Hultén, Hultman & Eriksson (2013) söker efter en helhetsförståelse och en insikt och är kompatibel 

med kvalitativa studier. Ordet hermeneutik kan översättas som “tolkningskonst” eller 

“tolkningslära”. Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att forskaren får en fullständig 
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förståelse av händelseförloppet genom att göra en tolkning av den sociala helheten (Hultén et al., 

2013). Hermeneutik rör ett synsätt med intresse för att förstå och tolka andra människor och deras 

villkor. Denna strategi rymmer i huvudsak stor potential i förhållande till texter och sociala 

handlingar (Bryman & Bell, 2011:567). På grund av att vi i vår studie önskar att skapa en 

kännedom och få ett vetande kring hur risker och risk management kan påverka utfallet av ERP-

projekt, anser vi att det hermeneutiska kunskapsintresset är den vetenskapliga inriktningen som 

kommer att gynna vår studie bäst. ERP-projekt är i allra största grad beroende av mänskliga 

handlingar om de ska lyckas (Ehie & Madsen, 2005) och kvalitativa intervjuer och samtal med 

nyckelpersoner i dessa projekt tillsammans med annat skriftligt material kommer ge oss den 

information som är nödvändig för att utföra en kvalitativ studie kring fenomenet i en hermeneutisk 

anda. Vi kommer tyda den information och det material vi samlar in utifrån ett helhetstänk och med 

det övergripande syftet att skapa förståelse.  

 

Larsson (2005) lägger vikt på att den hermeneutiska traditionen är ett tecken på hög kvalitet 

eftersom forskarna redovisar studiens perspektiv öppet, men även för att den hermeneutiska 

tolkningen fångar in flera nyanser. Detta ger oss möjligheten att reflektera, jämföra och diskutera 

utan att förmedla vår egen åsikt, något som igen leder till att läsaren själv kan bilda sin egen 

uppfattning av studien. Enligt Hellström (2002) är vi präglade av vår historia och våra upplevelser 

vilket har format oss till den vi är idag och vi kan inte separera oss helt från detta. Det betyder att 

forskare som antar en hermeneutisk inriktning bör vara medvetna om att detta ”egna” kan påverka 

resultatet av studien. Förkunskaper eller förutfattade meningar om ämnet kan enligt Hellström 

(2002) hindra forskarna att titta på problematiken från en ny synvinkel och de vill därmed basera 

sina tolkningar på felaktiga grunder. Det är viktigt att vara medveten om de negativa aspekterna vid 

den vetenskapliga traditionen utgår ifrån för att kunna förminska risken att till exempel den egna 

uppfattningen ger en negativ verkan på studien. 

 

3.3	  Tillvägagångssätt	  
Under denna del följer en redovisning om hur vi gått tillväga under studiens gång. Vi beskriver och 

motiverar varför vi har valt fallstudier till undersökningen samt hur vi kommit fram till den 

undersökningsmodell vi använder oss av samt intervjufrågorna, hur datainsamlingen har gått till och 

hur intervjuerna utfördes. 
 

3.3.1	  Fallstudier 

I denna studie har vi valt att använda oss av en flerfallstudie. Detta grundas i att när en 
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undersökning vill ha svar på frågan hur och varför, så som denna, anser bland annat Yin (2007) och 

Benbasat, Goldstein & Mead (1987) att fallstudier är ett utmärkt och lämpligt verktyg att använda 

sig av. En fallstudie ger oss enligt Yin (2007) möjligheten att studera fenomenet i sitt sammanhang 

och på djupet, något vi söker att göra. Denna fördel bekräftar även Benbasat et al. (1987) som har 

kommit fram till att det är gynnsamt att undersöka fenomenet i sin verkliga kontext och att detta ger 

möjlighet till en djupare analys. Kvalitativa metoder så som deltagande observation och 

ostrukturerade intervjuer är enligt Bryman & Bell (2011) att föredra i samband med fallstudier, 

därför att de hjälper till med den intensiva och detaljerande granskningen av fenomenet. Forskare 

kan i fallstudier använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder för att samla in information från 

en eller ett fåtal enheter. Vi kommer i vår fallstudie att undersöka information vi fått genom 

kvalitativa personliga intervjuer, intervjuer via telefon och mail korrespondens samt genom studie 

av projektplaner och annat tillgängligt skriftligt material. För att kunna identifiera mönster och 

därmed påvisa ett samband mellan fallen är det enligt Yin (2007) viktigt att utgå från en 

flerfallstudie där minst tre olika fall undersöks. Vi har i vår fallstudie undersökt tre olika ERP-

projekt: Det första projektet handlar om implementeringen av ett nytt skatterapporteringssystem 

globalt i en stor organisation. Detta projekt benämns som Tax Tool. Det andra projektet rör sig om 

implementeringen av ett nytt ERP-system lokalt i en stor organisation. Systemet benämns av 

intervjuobjekten och i studien som SAP, efter företaget som levererar systemet, och projektet 

omtalas därför som SAP-projektet.  Det tredje projektet är implementeringen av ett ERP-system 

globalt i en annan organisations verksamma länder. På grund av att systemet delades upp i flera 

mindre projekt som implementeras över tiden har vi fått tillgång till information om 

implementeringen i Estland, vi nämner därför projektet i studien som Projekt Estland. Även 

Benbasat et al. (1987) rekommenderar fallstudier när det inte finns mycket tidigare information om 

fenomenet som ska studeras. Vi har i vår litteraturstudie inte hittat många vetenskapliga artiklar 

som fokuserar på just sambandet mellan risker, risk management och utfallet av ERP-projekt, det 

finns som oftast bara med som en anmärkning eller kommentar i artikeln. Vi anser därför att 

fallstudier är ett utmärkt sätt att skapa insyn till och belysa detta fenomen.  

 

Benbasat et al. (1987) understryker att fallstudier så som alla andra studiemetoder har sina fördelar 

och nackdelar, och att det därför är att rekommendera att en fallstudie kompletteras med en annan 

metod för att styrka den totala undersökningens tillförlitlighet. Kvantitativ och kvalitativ forskning 

antar som tidigare nämnt, två olika specifika forskningsstrategier (Bryman & Bell, 2011:49) där de 

två strategierna skiljer sig åt när det gäller genomförandet av forskningen. På grund av att vi anser 

den kvalitativa ansatsen vara tillräcklig med tanke på studiens syfte kommer vi i denna 
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undersökning enbart använda oss av kvalitativa intervjuer och skriftlig material. Undersökningens 

tillförlitlighet skulle kunna ökas med en kvantitativ ansats enligt Yin (2007), men enligt Benbasat et 

al. (1987) kan det i vissa fall räcka med kvalitativ data, särskild när syftet i undersökningen handlar 

om att undersöka, skapa förståelse för och öka kunskapen om teorier som inte är fullt validerade, 

något vår undersökning syftar till att göra. Vi kan därför säga att vår fallstudie, med kvalitativa 

intervjuer och andra skriftliga källor som material, är tillräcklig för att skapa en studie av hög 

kvalitet.  

 

Att vi vald att använda fallstudier i denna studie är därmed välgrundad i teorin, där 

huvudargumenten är att:  

- Vår studie söker svaret på frågan hur, 

- Vi vill studera fenomenet i sitt sammanhang, 

- Vi kan använda flera olika metoder för att samla in material, 

- Det finns inte väldigt mycket information om fenomenet sedan tidigare, 

- Vi vill undersöka fenomenet på djupet och öka den allmänna kunskapen.  

 

3.3.2	  Undersökningsmodell	  
Operationalisering inbegriper, enligt Bryman & Bell (2011), en utformning av de begrepp forskaren 

är intresserade av. Detta är nödvändigt så att begreppen kan mätas. Mätningen gör att vi kan 

beskriva skillnader mellan de aktuella variablerna och ger oss samtidigt ett verktyg för att göra 

dessa åtskillnader. Vidare utgör mätningen grunden för mer exakta beräkningar av vilken relation 

som finns mellan de olika begreppen. Att mäta begrepp är enligt Bryman & Bell (2011) särskild 

viktigt i kvantitativa undersökningar. 

 

Walliman (2006) beskriver operationalisering som den process där man bryter ner hypotesen i en 

undersökning till mätbara och testbara komponenter. Forskaren måste därför definiera koncepter, 

indikatorer, variabler och värden. Enligt Neuman (2003) ska operationaliseringen länka språket i 

teorin med språket i de empiriska mätningarna. Forskarna måste först välja olika koncept från teorin 

som ska användas i datainsamlingen, för att sedan bryta ner koncepten så att det blir synligt vilka 

faktorer som ska mätas. Faktorerna måste vidare definieras, så att det blir klart hur de ska mätas och 

till sist måste faktorerna mätas genom datainsamlingen. 

 

I denna undersökning har vi vald att titta på projekt management strategin, risk management och 

risker i samband med utfallet av ERP-projekt. Risk management har vi utifrån teorin delat upp i 
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fyra områden; riskbedömning, riskmätning, riskhantering och riskeliminering. Risker som uppstår i 

ERP-projekt kan vara tekniska, affärsmässiga, organisatoriska, administrativa, finansiella eller 

avtalsmässiga till sin art. Vidare kan de utifrån förbättrad information, system och tjänster, 

tillfredsställda användare och the iron triangle bedöma utfallet i ERP-projekt. I figur 3.1 finns en 

sammanställning av de begrepp vi har använd oss av i studien, samt definitioner av begreppen och 

faktorer som påverkar dem. Vidare presenteras de intervjufrågor vi har använd oss av för att söka 

svar på forskningsfrågorna. Undersökningsmodellen har även fungerat som en referensram till hur 

våra resultat har tolkats. 

 

 

Teori Operational definition Faktorer Referens detaljer Intervjufrågor
”Alla aktiviteter som 
identifierar risker och 
vidtar åtgärder för att 
undanröja, reducera 
eller kontrollera dessa 
avvikelser.”

Riskbedömning (Identifiering), 
Riskmätning (Analys), 
Riskhantering (Prioritering, 
upplösning, övervakning), 
Riskelminiering (Prioritering, 
Planering, övervakning).

Känner du till om ni 
använde någon form av 
Risk management 
strategi? Kan du beskriva 
denna? Hur hanterades 
riskerna innan och under 
projektet?

Risker i ERP-
projekt

"Oönskade händelser 
som kan orsaka 
förseningar, överdrivna 
utgifter, 
otillfredsställda 
resultat, säkerhets- eller 
miljöfaror och även 
total fiasko.”

Riskerna kan delas in i: 
Tekniska (produkt, kvalitet, tid, 
budget), Affärsmässiga 
(kostnader vs nyttan, 
anpassning), Organisatoriska 
(människor, potential), 
Administrativa (inställning, 
hållningar), Finansiella (cash-
flow, uppdatering), och 
Avtalsmässiga (partners, 
leverantörer).

Esteves & Pastor 
(1999) Poba-Nzaou et 
al. (2008) Aloini et al. 
(2007) Huang et al. 

(2004)

Hade man på förhand 
tänkt genom vilka 
centrala riskfaktorer som 
finns i denna typ av 
projekt? Vilka 
utmaningar såg ni på 
förhand? Vilka 
utmaningar dök upp 
undervägs?

Lyckade ERP-projekt: 
“Projekt som ger 
ursprungs 
organisationen 
förbättrad kvalitet på 
information, system och 
tjänster samtidigt som 
användarna är 
tillfredsställda."

Faktorer som påverkar utfallet: 
Stöd och uppföljning från 
översta ledningen, change 
management, tydligt definierade 
mål, bra kommunikation, 
effektivt samarbete, rätt 
projektgrupp, risk management, 
leverantörer, och skickliga 
färdigheter hos 
projektledningen.

Chen et.al (2009) 
DeLone & McLean 

(2003) Peslak (2006) 
Ehie & Madsen (2005) 

Akkermans& van 
Helden (2002)Cooke-

Davis (2002)Chen et al. 
(2009)Frödell et al. 

(2008)Yu et al. 
(2005)Andersen (2008)

Misslyckade ERP-
projekt:“Projekt som 
inte möter kraven för ett 
lyckat projekt.”

Faktorer som avgör utfallet: 
Projektet ska ge förbättrade 
lösningar, ERP-systemet ska 
fungera i tråd med syftet, The 
iron triangle, användarma ska ha 
tillräckligt med kunskap om hur 
slutprodukten fungerar för 
optimalt nyttjade av systemet, 
och användarna ska vara 
tillfredsställda med 
slutprodukten.

Utfallet av ERP-
projekt

Zafeiropolous et al. 
(2005) De Bakker et al. 

(2010) Aloini et al. 
(2007) Dey et al. 

(2010) 

Risk 
Management

Undersökningsmodell

Är du nöjd med 
kvaliteten på projektet? 
Vad har du varit nöjd 
med i projektet? Vad har 
du varit mindre nöjd med 
i projektet? Hur ser 
intressenterna på utfallet 
av projektet? Vad är den 
interna uppfattningen av 
projektet? Hade ni någon 
nytta av risk 
management? Anser du 
att risk management 
påverkade utfallet av 
projektet?
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Figur 3.1 Undersökningsmodell, Egen. 

Undersökningsmodellen ger en överblick över de rådande teorier och begrepp vi undersöker samt 

faktorerna som utmärker dem och vilka intervjufrågor vi har ställt som hör till de olika begreppen. 

Detta är den referensram som vi har använd oss av i arbetet. Modellen är främst utvecklat ur den 

teori som vi har samlat in men även syftet och forskningsfrågorna har spelat en stor roll i hur 

undersökningsmodellen har utvecklats. 

 

Schachar & Neuman (2003) skiljer mellan objektiva och subjektiva mätningar av de faktorer 

forskarna väljer att undersöka. Objektiva faktorer anses vara lika oberoende av vem som undersöker 

dem och kan i denna undersökning vara till exempel en jämförelse av skriftligt material så som 

projektplanen och resultatet vi kommer fram till. Subjektiva mätningar är beroende av hur personen 

i fråga uppfattar en given situation och kan i denna undersökning vara till exempel vilken 

inställning till och uppfattning av projektet som intervjuobjekten har, samt hur de utvärderar 

projektet i sig. 

 

3.3.3	  Litteraturinsamling	  
Denna studie består till största del av vetenskapliga artiklar, böcker och primärdata vilket vi har 

samlat in och bearbetat för att belysa det valda temat. Vidare har vi med hjälp av data som vi samlat 

in utvecklat kopplingen mellan teori och empiri.  

 

I teoridelen har vi till största del utgått från vetenskapliga artiklar vilka har varit tillgängliga genom 

Högskolan i Gävles online databas. Omfattande sökning har genomförts och vi har begränsat oss till 

att använda till största del artiklar från de siste tio åren för att på så sätt skapa en dagsaktuell studie. 

Sökord vi har använd i sökningen är till exempel ”ERP-project”, ”successfull ERP-

implementations”, ”Risk management”, ”Risk management in ERP-projects”, ”ERP-failures”, och 

”risks in ERP-projects”. Vi har i vissa tillfällen använd oss av böcker, men dessa har på så vis 

stärkts med stöd från andra vetenskapliga artiklar för att stärka trovärdigheten på studien. Artiklarna 

redovisas även genom en state-of-the-art tabell som enligt Philipson (2013) ökar validiteten av 

studien. 

 

3.3.4	  Datainsamling	  
Empiridelen består av primärdata i form av intervjuer med personer som varit deltagare med 

varierande roller i tre olika ERP-projekt. Vi har tillsammans genomfört tio intervjuer i tre olika fall, 

där minst tre intervjuer ingår på varje fall. Förståelsen kring ämnet har skapats genom en analys och 
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en tolkning av intervjuobjektens svar. Alla organisationer, fall och intervjupersoner har i 

undersökningen vald att vara anonyma. Enligt Bryman & Bell (2013) kan detta verka positivt in på 

studien då intervjuobjekten i större grad känner sig trygga och kan prata direkt och mer öppet utan 

att tänka på vilka eventuella konsekvenser det kan få för dem senare. 

 

3.3.5	  Intervjuer	  
Enligt Gillham (2002) finns det i huvudsak tre olika strukturer av intervjuer; ostrukturerade 

intervjuer, halvstrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Gillham (2002) förklarar den 

ostrukturerade intervjun som en teknik som kan användas i ett förstadium till undersökningen där 

det senare även utförs strukturerade intervjuer. Den kan även användas som en ansats i intervjuer 

där intervjuobjektens livserfarenheter sitter i fokus av studien. Halvstrukturerade intervjuer beskrivs 

av Gillham (2002) som den viktigaste intervjutekniken för en forskare på grund av dess 

anpassbarhet. Halvstrukturen tillåter att en viss struktur sätts upp för intervjun, och blandningen av 

dessa anses av Gillham (2002) ge kvalitativt bra data för vidare analys. En halvstrukturerad intervju 

betyder enligt Gillham (2002) att alla intervjuare ställer alla intervjuobjekt samma frågor, och att 

följdfrågor ställs för att säkerställa likvärdighet. Vidare ska ungefär lika mycket tid avsättas för 

varje intervju. Det är de öppna frågorna som utmanar intervjuobjektet till att själv berätta hur de 

upplever, till exempel, ett fenomen. Strukturerade intervjuer definieras av Gillham (2002) som ett 

frågeformulär som är en intervju med slutna frågor, vilket i princip kan jämföras med en enkät. För 

att ha ett klart fokus och för att få svar på de forskningsfrågor som vi har ställt upp i arbetet är en 

halvstrukturerad intervju det bästa alternativet för oss. För forskningsfrågorna anser vi att öppna 

frågor, som ger oss möjligheten att utforska ämnet utan att blanda in våra egna idéer eller intryck, är 

ett utmärkt verktyg.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren sig av intervjuguider, vilket ger stor frihet att 

utforma intervjun i den riktningen som forskaren önskar men samtidigt ha ett tydligt fokus (Bryman 

& Bell, 2011:475). Detta ger oss friheten att skapa en fokus på själva forskningsfrågorna och 

förhoppningsvis leda oss till tänkvärda slutsatser om hur risk management påverkar utfallet av ERP-

projekt. Enligt Gillham (2002) bör även guiden testas för att se om den får fram informationen som 

är eftersökt eller om något behöver förändras. Detta är en teknik som vi använde oss av när vi 

utformade intervjuguiden vilket ledde till att vi reviderade den och ändrade frågornas uppbyggnad. 

Vi anser att detta till stor grad har förbättrat studiens kvalitet. 
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Glaser (2002) hävdar att grundad teori, kan påverkas negativt om intervjuaren och intervjupersonen 

har olika syn på personliga preferenser. En intervju kan däremot ha stor verkning om intervjuaren 

och intervjuobjektet har likartade personliga preferenser och därmed tolkar data på samma 

grundlag. Glaser (2002), lägger vikten på att ställa frågor fria från antydningar på vad det är 

forskningen förväntar sig. Öppna frågor där intervjupersonen får ta eget initiativ och berätta från sin 

egen synvinkel minskar vidare chanserna till att studien eller intervjuerna blir partiska. Eftersom 

våra intervjuer utfördes med öppna frågor och passivt lyssnande istället för djupa diskussioner anser 

vi att vi har undgått problem som kan uppstå om de personliga preferenserna mellan intervjuaren 

och intervjuobjektet skiljer sig åt. Även den omedvetna styrningen som kan ske om intervjuaren 

antar en för deltagande roll i intervjun har undvikits. 

 

3.3.5.1	  Testning	  av	  intervju	  guiden	  
Innan empiriinsamlingen och intervjuerna påbörjades gjorde vi en utförlig intervjuguide (bilaga 1) 

utifrån teorin, vår forskningssammanställning och en modell av denna. För att testa hur denna 

intervjuguide skulle fungera genomfördes en pilotstudie med en av respondenterna. Vi såg snabbt 

att vår första intervjuguide innehöll för många frågor och att den i ett naturligt samtal med 

respondenterna inte skulle fungera så som vi hade hoppats. Vi gjorde därför en ny och mindre 

omfattande intervjuguide (bilaga 2) som vi använde oss av i kommande intervjuer. Denna fungerade 

som en utgångspunkt och en mall för intervjuerna och ett sätt för oss att kontrollera att alla områden 

vi ville beröra kom med i samtalet. 

 

3.3.5.2	  Utförande	  av	  intervjuerna 

Vi har i denna studie genomfört semistrukturerade intervjuer där vi utgick från en gemensam 

intervjuguide. Intervjuguiden användes för att säkra att båda forskarna arbetade med samma metod 

oberoende vilken av intervjuer som blev genomförd. I hermeneutiska studier och i undersökande 

fallstudier, så som vår, är det enligt Yin (2007) och Laverty (2003) viktigt att använda sig av öppna 

frågor för att på så vis utforska ämnet. Vi upplevde i våra intervjuer att de olika intervjuobjekten var 

mycket pratsamma och intresserade av ämnet och kunde därför enkelt hålla intervjun öppen och 

personlig utan att använda intervjuguiden till stor del. Laverty (2003) rekommenderar efter Koch 

(1996) att en inledande fråga som till exempel ”beskriv upplevelsen” följs upp av en diskussion som 

till största del leds av intervjuobjektet. Syftet med detta är att försöka få intervjuprocessen att följa 

den upplevda erfarenheten så nära verkligheten som möjligt. Vi kan med stor trovärdighet säga att 

våra personliga intervjuer uträttades på detta sätt. 
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Enligt Laverty (2003) är det i studier som utgår från ett hermeneutiskt kunskapsintresse viktigt att 

intervjuprocesserna föregår inom en miljö som verkar tryggt och säkert för intervjupersonen. Detta 

för att relationen mellan intervjuaren och intervjuobjektet ska kunna stärkas så den verkliga 

informationen på ett övertygande sätt ska kunna komma fram. Alla våra intervjuer genomfördes i en 

miljö där intervjuobjektet skulle känna sig ”som hemma”. Telefonintervjuerna blev gjorda till 

avtalad tid under dagen då intervjupersonen troligen befann sig på sin arbetsplats, medan de 

personliga intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler under deras arbetstid och en av 

intervjuerna utfördes hemma hos en av forskarna där intervjuobjektet själv hade vald denna plats. 

Intervjuerna som genomfördes via mail, blev besvarat av intervjuobjekten under en tid på dygnet 

det passade för dem. Det ska därför inte ha varit någon störande intryck (Laverty, 2003) från miljön 

som kan ha påverkat den data som samlades in genom intervjuerna 

 

Vi har vald att inte spela in intervjuerna utan föra en noggrann anteckning av vad intervjuobjektet 

säger och därefter renskrivit intervjun så fort intervjun var klar. Enligt Bryman & Bell (2013) kan 

inspelningar hämma respondenten då han eller hon kan bli rädd för att säga någonting fel under 

intervjun. Då några av intervjuerna i denna studie blev utförda över telefon och andra via e-mail 

valde vi att avstå från inspelningar för att på så vis skapa samma utgångspunkt för alla respondenter 

och för oss själva. Vi anser vidare att vårt minne antas vara så pass bra att vi inte skulle ha några 

problem med att komma ihåg vad som diskuterades direkt efter intervjun avslutades. Vi har efter att 

intervjuerna genomfördes haft kontakt med vissa av intervjupersonerna via uppföljningssamtal och 

mail. Några intervjuer blev enbart genomförda via mail. Enligt Hamilton & Bowers (2006) finns det 

båda för- och nackdelar vid mailintervjuer. Fördelarna vid mailintervju enligt Hamilton & Bowers 

(2006) kan vara att mailintervju är mer bekväm och praktisk båda för forskaren och respondenten, 

att det blir en större likvärdighet mellan de två, att respondenterna har längre tid att fundera över 

frågorna och att rådata inte kan tappas bort. Den praktiska aspekten utgjorde den största orsaken till 

varför vi utförde mailintervjuer; den fysiska distansen var för stor till några av intervjupersonerna 

samt att deras tidsschema var fullt. Sturges & Hanrahan (2004) menar att telefonintervjuer kan ge 

forskare tillgång till respondenter som annars inte hade haft möjlighet att ställa upp på en personlig 

intervju och att telefonintervjun därför kan ge värdefull information som annars inte hade kommit 

fram. Då alla våra respondenter arbetar i stora organisationer, och flera av dem sitter högt upp i 

organisationen, som till exempel projektledare, är deras scheman i hög grad redan fullbokade. 

Några av nackdelarna är att det kan finnas en ökad risk för minskad förtrolighet till 

intervjupersonen, att intervjun tappar spontanitet och visuella referenser, samt att intervjun ofta kan 

ta längre tid. Då kontaktpersonerna i de olika projekten var bekanta av forskarna, anser vi att den 
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minskade förtroligheten inte utgjorde någon risk i de intervjuerna där vi använde oss av mail. 

Telefonintervjuerna har gett oss möjligheten att utföra intervjuerna trots detta, telefonintervjuer är 

även väldigt kostnadsbesparande (Sturges & Hanrahan, 2004). 

 

Då enbart en av intervjuerna blev genomförd på svenska, har alla andra intervjuer först 

transkriberats på det språket intervjun utfördes. Sedan blev de översatt till svenska. Enligt Bryman 

& Bell (2011) är detta den bästa metoden att använda sig av när det används olika språk i 

datainsamlingen. 

 

3.4	  Val	  av	  fall	  

De som berörs av fenomenet – hur risker och risk management påverkar utfallet av ERP-projekt – 

är alla organisationer som har arbetat med att implementera ett eller flera ERP-system och som 

samtidigt har använt någon form av risk management metod. De allra flesta företag använder idag 

ERP-system för att öka sin konkurrensfördel på marknaden (Chen et al., 2009, Cebeci, 2009) och 

kan därför ingå i vår studie. Enligt Panorama Consulting Group (2013-12-20) blev ERP-system i 

första hand utformat för tillverkningsindustrin, och det påstås därför att tillverkningsföretag kan 

kunna få ut en större nytta av ERP-implementering än företag i andra branscher. SHL Group (2013-

12-20) föreslår att det ofta är stora ledande företag som i största grad implementerar ERP-system 

och att implementeringen görs av företaget för att ytterligare förbättra och öka sin expansion i 

branschen. Enligt ovanstående källor och forskare som Peslak (2006), Aloini et al. (2007) och Ehie 

& Madsen (2005) implementeras ERP-system ofta i organisationer som är internationella, som 

sträcker sig över olika typer av verksamheter samt i organisationer som är i en tillväxtfas på 

marknaden.  

 

Då de två forskarna är verksamma i flera olika europeiska länder är inte val av fall begränsat till 

något speciellt land, fallen kan vara av båda nationellt eller internationellt slag, samt befinna sig i 

något eller några av länder som forskarna är verksamma i. Då ERP-implementeringar kan vara lika 

aktuella i båda små och stora organisationer enligt (Chen et al., 2009), har vi inte heller begränsat 

oss till någon storlek på organisationen, utan både små, mellanstora och stora organisationer kan 

ingå i undersökningen. På grund av att vi anser att risk management ofta kan vara mer utbrett och 

läggas större resurser på i större organisationer kan fallen i viss grad begränsas på ett naturligt sätt.  

 

För valet av fall 1 använde vi oss av ett så kallad bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011:204), 

där tillgängliga individer tillfrågades. Vi fick genom en bekant kännedom om och vidare tillgång till 
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projektet i den period det behövdes, nämligen hösten 2013. Valet med att använda ett 

bekvämlighetsurval på detta sätt var enkelt då det var så vi fick inpass till projektet hos 

Organisation 1. Med ett bekvämlighetsurval och fallstudier generellt är det omöjligt att göra en 

statistisk generalisering från resultaten (Yin, 2007:52), utan man använder istället en analytisk 

generalisering av studien, något som tillsäger att man jämför resultaten från fallstudien med en 

redan utvecklad teori. Det är så vi tänker oss att kvalitetssäkra studien med tanke på generalisering.  

 

Fall 2 fick vi tillgång till genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013). Ett snöbollsurval 

kan beskrivas som ett nätverksurval där informanter man redan känner till ger tips på flera individer 

eller fall som kan undersökas. Genom samtal med andra anställda hos Organisation 1 angående 

forskningen vi bedrev, fick vi tillgång till ett annat ERP-projekt i samma organisation. Dessa två 

projekt har ingen koppling till varandra förutom att de bedrevs av samma bolag. Varken ledning, 

projektgrupp, leverantörer eller intressenter var den samma vilket gjorde att vi bestämde oss för att 

använda oss av även detta projekt för studien. 

 

Berörande fall 3 undersökte och intervjuade vi först för ett projekt i Organisation 1 men insåg direkt 

efter första intervjun att detta projekt inte passade i vår studie. På grund av att detta var ett såpass 

litet projekt att endast projektledaren hade använd av risk management och hade kännedom om 

projektets risker, skulle det betyda att vi inte kunde intervjua ytterligare personer i projektet 

angående vår studies syfte. Det andra problemet var att projektet endast var i planeringsfasen och 

ännu inte var slutförd. Detta skulle göra det omöjligt att dra slutsatser om hur risk management hade 

påverkat utfallet för projektet. Efter att ha avfärdat det tredje fallet ersatte vi den med ett projekt 

som vi kom över av en slump, det visade sig att en bekant hade jobbat med många olika ERP-

projekt för en stor organisation verksam ibland annat Estland. Vi lyckades därmed vidare genom 

bekvämlighetsurvalet att hitta fall 3. 

 

Vi använde ett antal kontrollvariabler för att verifiera att de valda fallen passade in i studien av 

risker och risk management påverkan för utfallet av ERP-projekt. Det första kriteriet var att 

projektets huvudsyfte skulle vara att implementera ett ERP-system. Vi ställde även kriteriet att 

projektet skulle vara slutfört – detta för att i slutändan kunna avgöra utfallet av projektet. De två 

sista kraven var att vi skulle få tillgång till att intervjua minst tre personer samt att en form av 

riskmanagement strategi användes i projektet.  
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3.5	  Analysmetod	  
Det finns huvudsakligen två metoder för analys - antigen genom deduktion, där forskaren utgår från 

teori för att få fram resultat, eller genom induktion där forskaren utgår från observationer för att 

forma en teori, teorin blir ett resultat av forskningen (Bryman, 1995). Abduktion är en tredje, inte 

lika utbredd metod där forskarna bollar fram och tillbaka mellan teori, observationer och resultat 

(Le Ducs, 2013-10-16). Deduktion beskriver Philipson (2013) som en förprogrammerad dator med 

redan färdiga kunskaper i ämnet medan induktiv forskning inte skulle vara hållbart på grund av att 

det inte borde vara möjligt att utföra eller börja med en forskning utan att ha några förkunskaper. 

Därför är enligt Philipson (2013) all forskning till någon del abduktion. Forskare som använder sig 

av abduktion utnyttjar en kombination av deduktion och induktion, de tar med sig sitt bagage från 

tidigare och är samtidigt öppen för annat.  

 

I denna studie har vi använt oss av abduktion, där vi från början utgick från den grundkunskap vi 

hade av ämnet. Under studiens gång har arbetet, dess syfte och innehåll reviderats och optimerats 

beroende på observationer gjorda av oss. Vi anser att deduktion inte passar studien eftersom vi då 

skulle förutsäga att vi redan var tillräckligt insatta i ämnet, vilket eventuellt skulle skapa 

enkelspårighet. Utan förkunskaper i ämnet hade vi inte kunnat veta att det fanns ett fenomen eller 

problem som behöver extra uppmärksamhet, därför anser vi oss heller inte utgå från induktion. 

 

Grundad teori är enligt Corbin & Strauss (1990) en analysmetod designat för att utveckla ett 

välintegrerat sätt av koncept för att skapa en noggrann teoretisk förklaring till det sociala fenomen 

som studeras. Enligt författarna söker grundad teori efter att förklara och samtidigt beskriva 

fenomenet som utforskas. För att kunna göra en ingående undersökning med grundad teori är det 

enligt Corbin & Strauss (1990) viktigt att inte enbart söka efter relevanta tillstånd utan även se hur 

faktorerna reagerar på ett förändrat tillstånd. Denna studie riktar in sig på att förklara eller beskriva 

risk managements roll i utfallet av ERP projekt och vi anser därför grundad teori som ett lämpligt 

verktyg för att utföra analysen av denna studie. 

 

Philipsons (2013) välgrundade teori är en abduktiv analysmetod och en vidareutveckling av den 

tidigare nämnde grundade teorin till Corbin & Strauss (1990). Den välgrundade teorin bygger på 17 

punkter som den insamlade datan genomgår innan mönster kan utses och en grundlig analys göras. 

Första steg är att flytta de utförliga intervjusvaren till en matris. Därefter utses nyckelord och 

rubriker som svaren placeras och sorteras under. Vidare använder man sig av visuella verktyg för att 

utse båda lokala och globala mönster. Det är dessa mönster som förklaras och analyseras i 
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respektive empiri- och analysdelen. Philipsons (2013) metod kommer utgöra grunden för 

framställningen och analysen av material i denna studie. 

 

3.6	  Kvalitetsmått	  
Det finns olika kriterier för att bedöma kvaliteten på forskningsdesign. Enligt Yin (2007) använder 

fallstudier av designkriterierna begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

 

Validitet syftar enligt Bryman & Bell (2011) till att det ska finnas en bra överenstämmelse mellan 

temat forskaren undersöker, de observationer som forskaren gör och den teori som forskaren 

utvecklar. I kvalitativa studier som denna är validiteten ofta en styrka då forskarna jobbar tät med 

de olika intervjuobjekten och fallet i fråga. Vi anser att vi genom vår djupa undersökning av tre 

olika fall har fått en bra inblick i fenomenet – vi har identifierat den överenstämmelse som finns 

mellan teorin och våra observationer och därmed tillgodosett kvalitetskravet gällande validitet.  

 

Begreppsvaliditeten handlar enligt Yin (2007) om en utformning av riktiga operationella mått för de 

begrepp som ska studeras - i vårt fall hur risk management påverkar utfallet av ERP-projekt. Vi har 

genom vår undersökningsmodell (figur 3.1) visat hur de olika begreppen definieras samt vilka 

faktorer som påverkar begreppen. Denna modell har sedan används som utgångspunkt för 

intervjuguiden och för analysen.  

 

Att använda sig av flera källor och metoder i samma undersökning kallas enligt Jick (1979), 

Bryman & Bell (2011) och Yin (2007) för triangulering. Vi har i första hand använd oss av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer i vår undersökning i samband med projektplaner. Detta är 

en typ av triangulering som enligt Patton (1999) kallas för källtriangulering; genom att kombinera 

olika källmaterial och kontrollera överenstämmelsen mellan dem har vi skapat en beviskedja vilket 

ökar kvalitén och trovärdigheten för de slutsatser vi kommer fram till i slutändan och för vårt 

arbete. För att öka den interna validiteten i teorin har vi redovisat våra artiklar genom State-of-the-

Art där en utomstående person själv kan bedöma relevansen av artiklarna samt en referenslista i 

alfabetisk ordning. Detta ökar enligt Yin (2007) och Philipson (2013-11-20) trovärdigheten av vårt 

arbete.  

 

Reliabilitet är ett mått på hur en undersökning kan upprepas (Bryman & Bell, 2011). Detta 

kvalitetskrav har vi tillgodosett genom att grundligt redovisa det tillvägagångsätt som vi har 
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använde i studien. Vi har således skapat transparens (Bryman & Bell, 2011:418) och gör det därmed 

möjligt för andra att upprepa vår undersökning för att kontrollera riktigheten i resultatet.  
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4.	  Empiri	  
//I denna del presenteras det empiriska material vi har kommit fram till i vår undersökning. Kapitlet 

inleds med en kortfattad beskrivning av de valda organisationerna och följs av en mer utförlig 

beskrivning och genomgång av de projekt vi har vald att undersöka närmare. Vidare presenteras 

det empiriska material både visuellt och beskrivande utifrån huvudkategorierna globala mönster, 

ERP-projekt, risker i ERP-projekt, Risk Management i ERP-projekt och utfallet av projektet.// 

 

4.1	  Organisation	  1 

Organisation 1 är ett globalt teknologiföretag som är ledande inom bland annat kraft- och 

automationsteknik. Totalt har organisationen kring 150 000 anställda och den är verksam i över 

hundra länder. Deras överordnade fokus ligger på miljö, forskning och utveckling. 

 

4.1.1	  Fall	  1	  –	  Tax	  Tool 

Fall 1 är ett globalt projekt som genomfördes i Organisation 1 för att ge en gemensam plattform för 

skatteregistreringen och skatterapporteringen i alla organisationens länder. Syftet med 

implementeringen av systemet var att skapa en enhetlig standard för beräkningen och utläsningen 

av skattekostnaderna globalt för Organisation 1. Vidare skulle projektet skapa standarder och en 

enklare automatisering av den nuvarande och uppskjutna skatteberäkningsprocessen. Projektet höll 

på i ungefär två år och gick live september 2013.  

 

Vi har i fall 1 genomförd fyra stycken intervjuer. Person O har varit anställd i organisationen i 5,5 

år, men ska nu byta arbetsgivare på grund av flytt. Han arbetar med beräkning av skatt på norska 

marknaden. Intervjun blev genomförd via telefon den 8.november 2013, då han inte var på plats de 

två dagarna besöket hos organisationen genomfördes. Person S är skattedirektör och har varit 

anställd i snart två år. Hennes arbetsuppgifter och ansvarsområden är skatterapportering, 

skatterådgivning och skatteutfyllning. Intervjun med Person S genomfördes under ett besök hos 

organisationens lokaler i Oslo den 5.november 2013. Intervjuobjekt 3, Person F, är projektledare 

med titeln ”IS project manager”. Intervjun med honom blev gjord via telefon 8.november 2013 då 

han är verksam i Zürich och ingen av oss hade möjlighet att åka dit för att genomföra intervjun. 

Sista intervjun blev gjord med Person L som är ”system manager” i organisationen. Då personen är 

verksam i Krakow har det inte varit möjligt att genomföra en personlig intervju med honom. Efter 

önskemål från respondenten har intervjun genomförds via mailkorrespondens i perioden 6.11.2013 

till 18.11.2013. Vidare användes en chatfunktion, tillgänglig i organisationens intranät under 

besöket hos organisationen den 6.november 2013. Vi har även efter att intervjuerna genomfördes 
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haft kontakt med intervjupersonerna i fall 1 via uppföljningssamtal och mail.    

 

4.1.1	  Fall	  2	  –	  SAP 

Fall 2 genomfördes i Organisation 1 för att samla alla organisationens avdelningar i Norge under ett 

och samma ekonomisystem. Projektet var av nationell grad och omfattade enbart organisationens 

anställda och system i Norge. Det överordnade syftet och målet med projektet var att standardisera 

och harmonisera organisationens ekonomisystem samt att slå ihop sju tidigare ekonomisystem till 

ett.  

 

I fall 2 har vi genomförd tre stycken intervjuer. Intervjuerna med de två första respondenterna blev 

genomförd tillsammans under ett tillfälle den 6.november 2013 under ett besök i organisationens 

lokaler i Oslo. Person H har varit anställd i organisationen i 9 år och innehar titeln ”assurance and 

internal control manager”. Person JK har varit anställd i åtta år och är ledare av ekonomicentret i 

Norge. Han jobbar med ”shared accounting services”. Den sista intervjun blev genomförd med 

Person K via telefon 29.november 2013. På grund av att intervjuobjektet inte var tillgänglig hos 

organisationens lokaler i den aktuella perioden, var telefonintervju den bästa lösningen vi kom fram 

till. Person K var en av projektledarna under projektets gång, och har varit anställd i organisationen 

sedan 2006. Hon har stor erfarenhet med liknande ERP-projekt från tidigare arbetsplatser.    

 

4.2	  Organisation	  2	  
Organisation 2 är ett litet till mellanstort internationellt teknologiföretag med huvudsits i Finland. 

Globalt har organisationen kring 15 000 anställda och den är verksam i över 20 länder, bland annat 

Finland, Polen, Estland, och Frankrike. Organisationen har en årlig omsättning på ungefär 250 

miljoner Euro. 
 
4.2.1	  Fall	  3	  –	  Projekt	  Estland	  

Fall 3 är ett ERP-projekt som togs fram med avsikten att skapa en global affärsenhet till användning 

för en internationell miljö. Huvudsyftet var att alla länderna i organisationen skulle ha samma 

system att arbeta med istället för att, som tidigare, ha landspecifika ERP-system. Ett gemensamt 

system skapar bland annat bättre informationsflöde emellan länderna. Som tillägg var det gamla IT-

systemet i organisationen inte längre kompatibelt med den nya modellen, och behövde utvecklas. 

Huvudprojektet startades år 2003 och är ännu inte helt slutförd. Företaget har delat upp 

helhetsprojektet, att implementera ERP-system i alla organisationens länder, till flera mindre 

delprojekt. De olika projekten har startats och avslutats i varierande tidsintervaller. 
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Implementeringen har ännu inte skett i alla länder och därför räknas hela projektet totalt sett som 

ofärdigt även om flera småprojekt inom projektet redan har avslutats. Denna studie kommer att rikta 

in sig specifikt på organisationens implementering av ERP-systemet i Estland, där 

implementeringen är utförd och delprojektet har avslutats. 

 

I fall tre har vi utfört tre intervjuer. Den första intervjun blev utfört med Person J som var en av 

projektledarna. Han arbetade med Projekt Estland från början till slut. Intervjun genomfördes 

27.november 2013 via telefon. De två andra intervjuerna blev utförd via mailkontakt med IT 

manager, person M och ”logistic manager”, Person C, på grund av fysisk distans och de anställdas 

arbetsscheman. Dessa intervjuer genomfördes i perioden 28 november till 10 december 2013. Även 

om det är att föredra att intervjua personligt har mailkorrenspondens den fördelen att den personliga 

tolkningen inte speglas av notiserna som intervjuaren gör utan alla svar är direkt skrivna av 

intervjuobjekten. Vi har även fått tillgång till offentligt material angående projektet, dess syfte, mål 

och resultat överlag. Ytterligare information om projektet har tillhandahållits från person J. 

 

4.3	  Intervjuer	  

Den empiriska datan vi har samlat in genom våra intervjuer och sedan bearbetad, presenteras utifrån 

följande rubriker: Globala mönster, ERP-projekt, Risk Management, risker i ERP-projekt och 

utfallet av ERP projekt. Vi presenterar data först visuellt genom olika tabeller som även visar de 

mönster vi har hittat i bearbetningen. Varje mönster är numrerat för att hjälpa läsaren att följa med i 

presentationen. Detta efterföljs av en förklarande text till vad vi anser dessa mönster betyda. 

Mönstren diskuteras mer ingående i analysdelen, men presenteras först i Empirin som insamlad 

data. 

 

4.3.1	  Globala	  mönster	  
Data som i sin helhet presenteras i matrisen nedan är den data som samlades in genom tio intervjuer 

som vi utförde hos tre olika organisationer.  
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Tabell 1, Globala mönster, Egen. 

	  

Mönster 1 och 2 visar två olika grupper av respondenter: Mönster 1 visar respondenter med mer 

oregelmässiga svar, där respondenterna saknade svar till frågorna till skillnad från mönster 2. 

Mönster 2 visar en annan grupp av respondenter som alla verkar ha liknande svar på 

intervjufrågorna och kunde svara på frågorna som ställdes. I mönster 1 ser vi att svaren är mer 

avvikande. Respondenterna verkar inte vara helt eniga med andra respondenter men även en viss 

okunskap om risk management i ERP-projekt från respondenterna kunde noteras. Det var flera av 

respondenterna som inte kände till eller kom ihåg de olika processerna för risk management vilket 

även speglar sig i svaren. I mönster 2 kan vi däremot se att respondenterna oavsett fall hade mer 

kunskap om risk management, dess processer, vilka risker som uppstod, hur dessa hanterades samt 

vad utfallet för projektet blev. Vad vi kan urskilja från de globala mönstren är att respondenterna i 

mönster 2 har mer kunskaper om risk management och dess metoder än respondenterna i mönster 1. 

Vidare kan vi se att mönster 2 har en liknande struktur uppifrån och ner och att svaren liknar 
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varandra. Detta tyder på att organisationerna använder liknande processer, möter liknande risker 

och använder sig av liknande riskhantering samt utvärderar projekten på samma sätt. För att kunna 

analysera de likheter och olikheter som finns i de olika respondenternas intervjusvar kommer vi att 

diskutera dessa mer ingående med lokala mönster. 	  

	  

4.3.2	  ERP-‐projekt	  	  

Följande tabell visar det insamlade empiriska materialet som handlar om intervjuobjektens syn på 

och uppfattning av de olika ERP-projekten som de verkade i.  

 

 
Tabell 2, ERP-projekt, Egen. 

 

Som det framgår av tabell 2 har flera av intervjuobjekten samma uppfattning och intryck av ERP-

projekten. Vi har identifierat fyra horisontella mönster: Mönster 3 visar de intervjuobjekt som anser 

att syftet med ERP-projektet är att skapa gemensamhet i organisationen, att samla alla avdelningar 

under samma system, samt att standardisera och harmonisera informationsprocessen.  

 

”Syftet med projektet var att standardisera och harmonisera. Att slå ihop…” Intervju 1/2. SAP. 

Person H.  

 

Mönster 3 visar även att det var få respondenter som ansåg att skapandet av bättre 

informationsflöde var projektets huvudsyfte. Mönster 4 visar att projektet och 

implementeringsprocessen till stor grad ser likadan ut i de olika fallen och att den till största delen 

består av planering av processen, träning och upplärning av användarna samt testning av systemet 

med hjälp av piloter. Vi kunde i studien se att alla intervjuobjekten i båda SAP-projektet och 

Projekt Estland ansåg bra kommunikation och tätt samarbete vara viktiga komponenter i 

samverkandet med leverantören. Det kan även utläsas att detta samarbete till största graden 

fungerade bra i de olika projekten. 
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”Samarbetet mellan leverantören och organisationen fungerade helt okej.” Intervju 3. SAP. Person 

K. 

 

Av mönster 5 framgår att SAP-projektet var det enda projektet som hade svårigheter i sitt samarbete 

med leverantören av ERP-systemet. Samarbetet fungerade dåligt på grund av 

kommunikationsproblem och olikheter mellan kulturerna. Leverantören var utländsk och detta 

skapade extra utmaningar mellan organisationen och leverantören. Mönster 6 är det största mönstret 

i tabell 2 och visar först att båda den planerade och den faktiska tidsplanen för alla projekten var 

mindre än två år. Mönstret visar också att de flesta av projekten upplevda förseningar som skapade 

störningar i projektplanen. Vidare kan utläsas att de största intressenterna i de undersökta ERP-

projekten var den samlade enhetliga organisationen, användarna och översta ledningen.  

 

4.3.3	  Risk	  Management	  

Tabell 3 representerar respondenternas svar gällande projektens arbetsgång med risk management, 

vilka steg som ingick samt hur arbetsprocessen såg ut.  

 

 
Tabell 3, Risk Management, Egen. 

 

Vi har i tabell 3 identifierat två ganska stora mönster beträffande risk management i ERP-projekt. 

Av mönster 7 framgår att alla de undersökta projekten använder sig av change management som en 

metod i sin risk management strategi. Detta blev bland annat använt för att minska risken som de 

anställda utgjorde på grund av motståndet till projektet och användandet av det nya systemet.  

 

”I projekt finns det alltid motstånd från slutanvändarna… detta försvinner när användarna hittar 

lösningar och nya möjligheter i det nya systemet.” Intervju 3. Estland. Person M. 

 

Vidare visar mönster 7 att alla projekten använde sig utav någon form av riskanalys för att 

identifiera riskerna i projektet. Projekt Estland analyserade riskerna beroende på ”sannolikhetsgrad” 
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och ”svårighetsgrad”. Mönster 8 visar att organisationerna i dessa projekt till största delen inte har 

använd sig av någon systematisk process, matriser eller planering i sitt arbete kring risk 

management.	  SAP-projektet dokumenterade noggrant alla uppkommande risker och vilka åtgärder 

som blev utförd mot dessa. Detta blev gjort för att i efterhand kunna kontrollera och enligt en av 

respondenterna:  

 

”…läsa ut varför vi gjorde som vi gjorde.” Intervju 1/2 SAP. Person JK. 

 

Mönster 8 visar att en flexibel ledning, träning av de anställda och systemtester för att förhindra 

systemfel är en vanligt använd risk management metod i de undersökta fallen. I Tax Tool-projektet 

såg vi att även om systemtester utfördes är det viktigt att göra det på rätt sätt för att upptäcka alla 

risker. Servern började krascha regelmässigt under projektets gång och grunden till problemet 

hittades först efter att en systemtest av hela systemet blev gjort. 

 

”Innan systemet var klart hade vi flera ”re-runs” som föregick undervägs… för att se om det 

fungerade tillsammans med tidigare system”. Intervju 4. Tax tool. Person L. 

 

I mönster 8 kan vi även se att det saknas ett tydligt gemensamt samband mellan hur riskerna i de 

olika projekten blev hanterade. Varje företag hade till största delen sin egen strategi över på vilket 

sätt de åtgärdade projektrisker i sina ERP-projekt.  

 

4.3.4	  Risker	  i	  ERP-‐projekt	  	  

Tabellen nedan representerar respondenternas svar gällande vilka risker som uppfattades som de 

största hindren för projektet.  

 

 
Tabell 4, Projektrisker, Egen. 

 

Mönster 9 i tabell 4 visar att alla projekten till stor grad hade liknande problem. Alla var oroliga 

över att det nya systemet inte skulle fungera optimalt eller att det skulle dyka upp systemfel.  

 

”Det var mycket som inte blev 100 %, på grund av kommunikationen med leverantören.” Intervju 

1/2. SAP. Person H. 



62	  
	  

	  
	  

 

Därtill identifierade flera av respondenterna från alla projekten att det fanns, uppstod eller kunde 

uppstå kommunikationsproblem mellan olika instanser. Två av projekten arbetade på internationell 

nivå medan det sista projektet arbetade med en utländsk leverantör. Mönstret visar vidare att 

gemensamt för alla projekten var att de kämpade med personalproblem. Problemen kunde vara allt 

ifrån att hitta rätt personal, att skaffa tillräckligt med personal och resurser till projektet, personliga 

problem till att personalen behövde tränas upp. I ett av projekten ansågs överbelastning vara en risk 

och i ett annat projekt ansågs belastningen vara grunden till att några av de anställda gick in i 

väggen eller slutade. 

 

”Men det gjorde ont undervägs. Båda med tanke på arbetsbördan och att man är tvungen att ändra 

sig efter det nya systemet.” Intervju 3. SAP. Person K. 

 

Tailoring ansågs kunna utgöra en risk i ett av projekten medan den i ett annat projekt verkligen 

ansågs utgöra en risk och i det tredje ansågs det inte vara någon risk överhuvudtaget. Det var få 

respondenter som ansåg att planeringen av projektet skulle ha reviderats under projektets gång.  

 

4.3.5	  Utfallet	  av	  ERP-‐projekt	  	  

Tabellen nedan visar respondenternas svar gällande projektens negativa och positiva egenskaper 

samt vilka framgångsfaktorer respondenterna ansåg att de olika projekten hade. 

 

 
Tabell 5, Kvalitet och missnöje, Egen. 

 

Mönster 10 i Tabell 5 visar att testning av systemet och träning av de anställda enligt 

respondenterna var två av de största faktorerna till projektets framgång. Två av projekten utnämnde 

även att ledningens flexibilitet bidrog till projektsuccé. 

 

”Succén var beroende av utsatta tidsfrister – ledningen var flexibel.” Intervju 1/2. SAP. Person JK. 
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Mönster 10 i tabell 4 visar även att en stor del av respondenterna ansåg sig vara nöjda med 

kvaliteten i projektet. De flesta menar att projektet har sett till att informationen som levereras idag 

är mer noggrann än tidigare och att den är av bättre kvalitet. Enbart två av respondenterna från ett 

av fallen ansåg sig vara missnöjda med projektet, dessa två respondenter ansåg sig även vara 

missnöjda med ledningen. 

 

”Outputen är på en mer detaljerad nivå än tidigare.” Intervju 2. Tax Tool. Person S. 

 

Mönster 11 i tabell 4 visar att alla projekten hade anställda som antingen var missnöjda med det nya 

systemet eller gav motstånd för det nya projektet. Även en stor del av respondenterna var 

otillfredsställda med kommunikationen mellan olika aktörer och anser att denna borde ha varit 

bättre. En del av respondenterna var även missbelåtna med tekniken som levererades, men detta 

anses inte vara en generell uppfattning utan är relaterad till endast två av projekten.  

 

”Vi har haft rätt många tekniska problem i projektet... systemet borde varit bättre på att nyttiggöra 

informationen.” Intervju 1. Tax Tool. Person O. 

 

Ledningens förmåga att hantera risker har enbart ifrågasatts i ett av fallen och här var det största 

problemet att ledningen inte var särskilt flexibel. Övriga respondenter var väldigt nöjda med 

ledningens förmåga att vara flexibla och att reagera i tid. 

 

 
Tabell 6, Utfallet, Egen. 

 

Tabell 6 visar tre mönster som påverkar projektets utfall. Mönster 12 i tabell 6 visar att det finns ett 

samband mellan riskerna i projekten och hanteringen av dem. Respondenterna hade liknande svar 

gällande hur projektriskerna som uppstod i fallen även skulle hanteras för att förminska dessa. I 

mönster 13 avser vi att de respondenter som ansåg sig inte veta hur riskmanagement påverkade 
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utfallet av projektet även hade mindre kunskaper om hanteringen av projektrisker. Mönster 14 visar 

att det finns ett samband mellan den generella uppfattningen av projektets utfall och uppfattningen 

om att risk management hade en positiv påverkan på projektet. Mönstret visar även att de 

respondenter som inte visste om risk management påverkade projektets utfall, i stora drag ansåg att 

utfallet av projektet var lyckat. 

 

”Risk Management var en av nyckelfaktorerna till att vi upplevda framgångsrika resultat.” Intervju 

3. Estland. Person M. 

 

Mönster 14 visar även att projekten i stort sett har nöjda ägare och eftersom att ägarna är nöjda 

anses projekten överlag vara lyckade, även om slutanvändarna eventuell är eller inte var så nöjda 

med det nya systemet. 

 

”Vi upplevde framgångsrika resultat!” Intervju 3. Estland. Person M. 

 

Framställningen av det empiriska materialet har visat oss att det båda finns likheter och olikheter i 

intervjuerna vi har genomfört. Detta sågs även tydligt i de globala mönstren. I nästa kapitel kommer 

mönstren att förklaras och analyseras djupare. 
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5.	  Analys	  
// Detta kapitel presenterar en analys av den insamlade data som har presenterats i empirikapitlet 

och den teorin som har presenterats i teorikapitlet. Kopplingen mellan teorin och den insamlade 

datan ger en förståelse runt de begrepp, faktorer och forskningsfrågor som presenterades i 

undersökningsmodellen.// 

  

Mönster 1 representerades av organisationens anställda och användarna av ERP-systemen medan 

respondenterna i det andra mönstret var delar av projektets ledning. Skillnaden mellan de två 

mönstren var att den andra gruppen ganska tydligt utvisade bättre kunskap kring risker och olika 

risk management strategier än den första gruppen gjorde. Enligt Chen et al. (2009) ska en 

projektledning ha stor kunskap kring vilka utmaningar som uppstår i ERP-projekt och hur dessa bör 

hanteras. Det kan därför påstås vara ett bra tecken att respondenterna i ledande positioner hade 

bättre kännedom till riskprocesserna än övriga projektdeltagare.  

 

5.1	  ERP-‐projekt	  
Enligt Holland & Light (1999) ska ERP-system bland annat automatisera organisationens 

kärnaktiviteter. Detta stämmer bra överens med våra respondenters svar i undersökningen; alla 

projekten och de allra flesta respondenterna pekade på standardisering av informationssystemet som 

ett av projektets övergripande syften. Respondenterna nämnde även harmonisering som ett av 

projektens mål. Detta kan ses som en naturlig följd av en automatiseringsprocess – förloppet blir 

enklare och organisationens och användarnas behov blir därmed tillgodosedda (Brehm et al., 2001). 

Hos respondenterna sågs vidare ett ännu starkare mönster gällande ERP-implementeringen, till 

största delen handlade det om att samla hela organisationen under samma system och att skapa 

gemensamhet i organisationen. Zafeiropolous et al. (2006), Chen et al. (2009) och Esteves & Pastor 

(1999) pekar även de på att skapa gemensamenhet och att samla organisationen i sina studier av 

ERP-system. Enligt ovanstående forskare kommer ett ERP-system samordna organisationens olika 

avdelningar och affärsverksamheter vilket leder till större gemensamhet i organisationen. Vår 

undersökning bekräftar detta och samordning kan därmed ses som den största orsaken till att 

organisationer väljer att implementera ERP-system. Vi kan därför säga att en organisation som 

lyckas med sin ERP-implementering och uppnår de överordnande syften för projektet kommer att få 

en mer samordnad organisation som genom systemet tillfredsställer organisationens ledande 

behoven. 
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Tax Tool-projektet är det enda projektet som nästan enstämmig nämner bättre informationsflöde 

som en orsak till att projektet verkställdes. Enligt Andersen & Haukom (2011) och Chen et al. 

(2009) är hantering och utnyttjandet av organisationens information själva definitionen på ett ERP-

system. Orsaken till varför inte flera respondenter nämner informationen som ett av projektets 

syften är oklart. En orsak till detta skulle kunna vara att intressenterna hade ett finansiellt intresse i 

förändringen snarare än ett bra informationsflöde eller att intressenterna anser att ett bättre 

informationsflöde naturligt kommer med en automatisering. Hitt et al. (2002) pekar även på att 

syftet med ett ERP-projekt kan vara av finansiella aspekter, då det har visat sig att organisationer 

med bra ERP-system visar bättre ekonomiska resultat i längden, i våra undersökningar har detta inte 

tagits upp av respondenterna. Det var endast i Tax Tool-projektet som en utav respondenterna 

nämnde vinster för ägarna som en orsak till att projektet genomfördes. Vi menar därför att den 

finansiella fördelen av ERP-projekt inte har varit den främsta orsaken till att de tre ERP-systemen 

blev implementerade i de två organisationerna även om det förmodligen har varit en del av orsaken 

till att ERP-systemet infördes. 

 

Enligt Arabaci (2011) är planeringsfasen i ett ERP-projekt den viktigaste delen i hela 

implementeringsprocessen därför att det är här ändamålet utformas och intressenternas behov 

tillgodoses. Vidare säger Arabaci (2011) att det är här motståndet till projektet upptäcks och börjar 

behandlas. Två av ERP-projekten hade ett stort fokus på planeringsfasen och den ena respondenten 

utnämnde även detta som en kritisk orsak till om projektet ifråga skulle lyckas:  

 

”En kritisk fas i projektet var ”blue-print fasen” – functional specification – hur projektet ska bli. 

Denna fas kan man verkligen inte lägga nog tid på och är mycket kritisk för projektet.” Intervju 1/2 

SAP. Person JK.  

 

Kerzner (2013) och Little (2011) är av den uppfattningen att planering av projektet är den största 

och viktigaste uppgiften för en projektledning. Att organisationerna tar denna del på allvar och 

redan här utformar projektet som de önskar kan vara en viktig orsak till hur framgångsrikt projektet 

blir. Att respondenterna i två av projekten därför pekar på detta som skäl till goda resultat visar på 

god insikt i ämnet och kunskap om projekts processer och projektledningens arbetsuppgifter. Varför 

ingen i Tax Tool-projektet nämner planeringen som en kritisk fas beror troligen på urvalet av 

respondenter. Person F, en utav projektledarna i projektet och antagligen den enda av 

respondenterna med kunskap om och kännedom till projektplaneringen, kom in i ett senare skede 

och var inte deltagande i denna fas av projektet. Alla projekten var vidare tvungna att ändra sin 
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ursprungliga projektplan vilket bland annat ledde till förseningar. Detta betonar hur viktigt det är för 

ansvariga i ERP-projekt att lägga tillräckligt med tid i planeringsfasen. Ska grundläggande problem 

och förseningar förhindras från att uppstå i projektet, bör ledningen tydligt framföra projektets mål 

så alla kan arbeta gemensamt mot detta. God planering har visat sig vara själva kärnan för ERP-

projekt, vilket även en av respondenterna påpekade: 

 

”Planering av projektet är a och o.” Intervju 1, Estland. Person J. 

 

Vi kan slå fast att alla projekten lyckades med planeringen av de olika budgetarna – ingen av 

projekten översteg denna av väsentlig grad, även om två av projekten gjorde övertramp. Enligt 

Jones (2004) kan detta vara en stark bidragande faktor till att projektet senare anses vara lyckat. Det 

visar även på att de olika projekten hade duktiga projektledare som noggrant kunde uppskatta 

kostnaderna för projektet (Esteves & Pastor, 1999).  

 

Alla projekten hade fokus på träning och upplärning av systemets slutanvändare för att försäkra sig 

om att det nya systemet skulle kunna utnyttjas på bästa sätt. Enligt Esteves & Pastor (1999) borde 

ett sådant fokus bättra projektets chanser för att lyckas och det anses som en mycket viktig del i 

ERP-projektens process. Träning och upplärning kan även ses som ett verktyg projektledningen 

använder sig av för att säkra att användarna innehar tillräckligt med kunskap om systemet och att de 

därför kan få ut störst möjlig nytta av systemet. Alla projekten fokuserade även på testningm 

antingen i form av så kallade piloter eller genom systematisk provning och kontrollering av 

systemen. Detta stämmer bra överens med Huang et als. (2004) forskning som betonar att testning 

av systemets teknik är viktigt för att utfallet av projektet ska bli så bra som möjligt. Vi kan även 

säga med stöd i bland annat Esteves & Pastor (1999) att detta kan vara en av orsakarna till att 

projektet i slutändan lyckas eller inte. 

 

Att det i samband med leverantören av ERP-systemet är viktigt med kommunikation och tätt 

samarbete mellan denna och organisationen är en utmärkande fynd i studien. De tre projekten hade 

alla respondenter som pekade på att det var en nödvändighet för projektet att samarbetet och 

kommunikationen mellan organisationen och leverantören fungerade optimalt. Enligt Brehm et al. 

(2001) är ett sådant samarbete viktigt för att organisationen ska kunna kommunicera sina önskemål 

till leverantören och att dessa på bästa sätt blir uppfylld. Även Huang et al. (2004) pekar på detta 

intensiva samarbete och utnämner ERP-projekt som ett föremål för gruppdynamik och samspel. 

SAP-projektet mötte stora utmaningar i sitt samarbete med leverantören då denna var utländsk och 
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kulturerna därför skilde sig mycket åt. De hade stora problem vad gällde kommunikationen vilket 

ledde till att systemet som i första hand levererades inte var som organisationen avsett. Detta har 

senare åtgärdats enligt Person K: 

 

”Vi jobbar fortfarande tät med leverantören av projektet och har nu lärt känna varandra. 

Kommunikationen fungerar mycket bättre nu än den gjorde i början. Det är viktigt med tät dialog, 

och vi har lärt oss att det är en god idé att dubbelkolla så vi vet att vi har förstått varandra.” 

Intervju 3 SAP. Person K. 

 

Val av leverantör och den påföljande utformningen av systemet är enligt Butler (1999) kritiskt i 

ERP-projekt. Organisationerna måste tänka genom alternativen noggrant och därefter göra en 

avvägning gällande bland annat tid, kostnader och kvalitet. I SAP-projektet berodde valet av 

leverantör till största del på att dessa erbjöd ett väldigt mycket lägre pris än vad konkurrenterna 

gjorde. Vi kan därför påstå att ledningen från början var eller i alla fall borde varit uppmärksamma 

på att det med ett lägre pris inte alltid är lika lätt att tillgodose tidsschemat och önskad kvalitet 

vilket bekräftas av både Andersen (2008) och Yu et al. (2005). Samarbetet med leverantören 

fungerade till största del bra för Tax Tool-projektet och Projekt Estland och de problem som 

uppstod i SAP-projektet åtgärdades för det mesta genom ett ännu tätare samarbete. 

 

Alla de undersökta projekten hade tidsplaner som var kortare än två år. Enligt Cooke-Davies (2002) 

har projekt som sträcker sig under tre år större möjligheter än längre projekt att uppnå framgång. Vi 

kan därför slå fast att alla projekten hade stora chanser att lyckas om enbart tidsplanen beaktas. 

Vidare stötte alla projekten på förseningar vilket troligen är en följd av att det i ERP-projekt är 

omöjligt att planera inför alla omständigheter som kan uppstå på grund av dess komplexitet 

(Malhotra & Temponi, 2010 och Richmond, 2008). Det är svårt att estimera allt som kan inträffa 

under	  projektet vilket försvårar planeringen för projektledningen. Att projekten, trots förseningarna 

ändå höll sig under två år visar bland annat på duktiga projektledare och projektteam. Projekt 

Estland var ett delprojekt i ett större globalt projekt i Organisation 2. Det stora huvudprojektet har 

pågått i 10 år och är ännu inte färdigt. Att dela upp detta projekt till mindre delprojekt var en smart 

åtgärd – enligt Nemati & Barko (2003) lyckas projekt oftare när projektledningen fokuserar på 

kortare tidsfrister och reducerade projektomfång. På detta sätt kan projektledningen se till att 

underprojekten uppnår sina uppställda mål och genom detta senare kunna uppnå målen för 

huvudprojektet.  
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Enligt Huang et al. (2004) är leverantören, IS-anställda, slutanvändare och ledningen intressenter i 

ett ERP-projekt. I vår undersökning nämns organisationen, användarna, översta ledningen och 

ägarna som de största intressenterna. De undersökta projekten passar på detta område därmed bra 

överens med teorin.  

 

”Intressenterna i projektet är leverantören, vi i organisationen som implementerar… samt 

ägarna.” Intervju 1, Estland. Person J. 

 

5.2	  Risk	  Management	  i	  ERP-‐projekt	  
Enligt Zafeiropolous et al. (2002) är risk management alla aktiviteter en projektledning gör som 

identifierar risker och vidtar åtgärder för att kontrollera, reducera eller eliminera projektrisker. I 

tabell 3 som presenterades i empirin såg vi tydligt utifrån de två mönstren att de olika projekten 

använde varierande åtgärder för att hantera projektriskerna. Vi såg först att alla projekten arbetade 

med någon form av change management eller förändringsarbete. Enligt Arabaci (2011) är en av 

riskerna i ERP-projekt att projektet kommer möta motstånd från olika användare av systemet i 

organisationen. Change management är därför ett verktyg och en risk management metod som 

organisationer kan använda sig av för att åtgärda denna risk. Vår undersökning visar tydligt att alla 

de tre undersökta projekten fokuserade på detta. Enligt Esteves & Pastor (1999) är utformningen av 

en change management strategi oerhört viktigt för att göra organisationen redo för det nya systemet. 

Om projektledningen aktivt jobbar med att få med alla i organisationen för att på så sätt skapa en 

accepterad lösning, kan organisationen lättare lyckas med ERP-projektet (Nah et al., 2001). I SAP-

projektet arbetade projektledningen med en annan form av change management i tillägg till det 

mänskligt förändringsarbete – alla förändringar som gjordes i projektet genomgick en fastlagd 

process innan de blev tillrättad. Detta gjordes för att kunna spåra felen i efterhand, kontrollera 

riskerna och för att kunna se vad felen berodde på. Enligt Andersen (2010) och Kerzner (2013) är 

kontroll en viktig del av projektledningens arbetsuppgifter. Det är genom kontrolleringen man får 

en översikt över projektet och vägledning i vart det är på väg.   

 

Alla projekten använde någon form av riskanalys. Enligt Boehm (1991) och Aloini et al. (2007) är 

detta en av de kritiska delarna i risk management. Projekt Estland delade upp riskerna i 

”sannolikhetsgrad” och ”svårighetsgrad” – hur sannolikt det var att riskerna uppstod samt hur 

allvarliga de ansåg risken vara.  
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”Riskerna kartlagdes. Genom en matris utvärderades sannolikheten för att riskerna skulle uppstå 

samt hur kritiska de var. De största riskerna hamnade först på listan, det beskrevs vem som hade 

ansvaret för de och vad som skulle göras för att förminska riskerna.” Intervju 1, Estland. Person M. 

 

Riskanalysen blir därmed i detta fall en extra effektiv form för risk management metod då 

projektledningen utifrån denna uppdelning enklare kan prioritera vilka risker som särskild bör 

uppmärksammas. Enligt Aloini et al. (2010) kan metoder som denna leda till att reducerade 

riskfyllda omständigheter och därmed hjälpa organisationen med att uppnå sina projektmål. 

 

I undersökningen visade riskanalys sig att vara den mest använda gemensamma risk management 

metoden som de tre projekten utnyttjade. Att projektledningen följde riskerna genom fastlagda 

processer eller använde sig av matriser var inte lika utbrett, men vi ser ändå att alla fallen har 

respondenter som nämner detta som en form av risk management i projekten. Enligt Dey et al. 

(2010) är risk management en sammansatt process av fem faser; identifiering, loggning, granskning, 

hantering och avslutning av riskerna. Aloini et al. (2007) menar att processen består av 

omvärldsanalys, identifiering, riskanalys, värdering, behandling, övervakning, kommunikation och 

rådgivning. I teorin kunde vi utifrån bland annat detta komma fram till att de viktigaste 

beståndsdelarna av risk management är riskbedömning, riskmätning, riskhantering och 

riskeliminering (figur 2.4). I Projekt Estland genomgick riskerna sex olika faser– de blev 

identifierade, kartlagt, analyserat, fördelat, hanterat och slutligen kontrollerat. Vi kan därför tryggt 

säga att denna process stämmer bra överens med den teoretiska referensramen vi har utgått ifrån. 

Identifiering kan hänföras till bedömning, kartläggning och analysering kan förbindas med mätning 

och kontrollering kan i vid grad klassificeras som eliminering.  

 

Planering var i undersökningen ingen utbredd risk management metod; det var endast SAP-

projektet som ansåg detta som en metod för risk management. På grund av ett ändrat scope var de 

tvungna att använda omplanering som en form för riskhantering och på så sätt kunde de uppnå 

bättre resultat i slutändan.  

 

Flexibel ledning, systemtester och träning av användarna ansågs av respondenterna som ett sätt att 

hantera de risker som kunde uppstå eller faktiskt uppstod i ERP-projekten. Enligt Chen et al. (2009) 

är skickliga färdigheter hos projektledningen en av huvudorsakerna till att ERP-projekt lyckas eller 

misslyckas och enligt Venugopal & Rao (2011) ska ledningen tydligt visa att de stödjer projektet. 

Att ha förmågan att vara flexibel och att kunna anpassa sig och hantera de olika situationer som 
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uppstår, kan därför sägas vara ett tecken på en duktig, kapabel och stödjande projektledning. Även 

om flexibilitet i teorin direkt inte ses som något speciellt sätt att hantera risker, kan vi tydligen se att 

det har varit en välanvänd metod och en framgångsfaktor för projekten i undersökningen. Det har 

hjälpt projekten med att uppnå sina mål. 

 

”Som projektledare måste man se till att saker anpassas under projektets gång.” Intervju 3, Tax 

Tool, Person F. 

 
Enligt Esteves & Pastor (1999) är tekniska problem som kan bindas med själva systemet en av de 

största riskerna i ERP-projekt. Genom noggranna systemtester i projektet kan denna risk till största 

del hanteras och i bästa fall elimineras. Systemtester för att förhindra systemfel har i 

undersökningen visat sig vara ett av de vanligaste sätten att hantera denna projektrisk. I Tax Tool-

projektet gjordes under implementeringen av ERP-systemet endast deltester av systemet. Detta 

ledde till att ett fel i systemet som orsakade att servern regelmässigt kraschade först upptäcktes när 

hela systemet togs i bruk. Projektledaren ansåg att systemfelen upptäcktes alldeles för sent och att 

kraschandet skapade stora risker i ett för sent läge av projektet. När systemet började krascha 

utfördes även en test av hela systemet för att fånga upp eventuella fel som deltesterna inte plockade 

upp. Detta visar på hur viktigt det är, att även i ett tidigt stadium, utföra systemtester av hela 

systemet. Fullständiga systemtester är dock oftast väldigt kostsamt och i detta fall tog 

projektledningen beslutet att kostnaderna inte skulle försvara nyttan. Efteråt är det lätt att säga att 

detta förmodligen var fel beslut. Det är denna balansgången mellan vad som är för mycket och vad 

som är för lite som utgör utmaningen med risk management.  

 

En lika viktig risk management metod enligt respondenterna är träning och upplärning av de 

anställda. Enligt Boehm (1999) och Huang et al. (2004) är organisatoriska risker så som 

personalbrister en av de största riskerna i ERP-projekt. Genom träning och upplärning kan dessa 

risker minska betydligt och vi kan utläsa att de undersökta projekten har haft ett stort fokus på detta. 

Upplärning av slutanvändarna kan betyda ett minskat motstånd – genom att lära känna det nya 

systemet kommer användarna lättare att kunna förstå varför implementeringen av det nya systemet 

gjordes. För att lyckas med projektet är det enligt Huang et al. (2004) oerhört viktigt att ha med hela 

organisationen och träna upp användarna. Vi kan på grund av detta säga att de undersökta projekten 

har lyckats med denna metod. 
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De undersökta projekten hade totalt sett mindre fokus på samarbete som en strategi för att hantera 

risker. Enligt Akkermans & van Helden (2002) är det särskild viktigt att organisationen ser till att 

samarbetet mellan de olika avdelningarna i ERP-projekt fungerar för att projektet ska ha bättre 

chanser för att lyckas. Genom ett tätt samarbete mellan de olika avdelningarna i projektet kan 

organisationen enligt Dey et al. (2010) lättare integrera risk management med projektets övriga 

omfattning så som tidsschemat och budgeten. I SAP-projektet var samarbetet med den utländska 

leverantören en risk som upptäcktes tidigt. De åtgärdade denna genom att arbeta ännu tätare och 

närmare i framtiden samt att kontrollera om de verkligen hade förstått varandra. De visade även att 

de olika avdelningarna i organisationen var välintegrerade då utmaningarna med leverantören inte 

tillförde stora utsvävningar någon annanstans. Att skapa användarmanualer för att lättare lära upp 

slutanvändarna var inget utbrett sätt att hantera risker i de undersökta projekten. Alla hade dock ett 

fokus på träning på andra sätt, något som enligt Huang et al. (2004) ska hjälpa projektet att lyckas. 

 

5.3	  Risker	  i	  ERP-‐projekt	  
Huang et al. (2004) identifierade 28 riskfaktorer i sin studie medan Aloini et al. (2007) urskilde 19 

riskfaktorer i sin studie. Enligt båda Huang et al. (2004) och Aloini et al. (2007) är riskerna i ERP-

projekt i dagsläget välstuderade och identifierade och vi anser att de av denna orsak ska vara kända 

för projektledningen. Detta kunde vi bland annat urskilja i Projekt Estland där många av 

projektriskerna var redovisade och planerade inför redan i planeringsfasen, inga större 

överraskningar dök upp. I de andra projektera kunde vi se samma mönster, även om de inte helt 

lyckades identifiera och planera inför alla större risker som uppstod.  

 

Esteves & Pastor (1999) har i sin studie identifierat tre grupper av risker som kan uppstå i projekt, 

nämligen tekniska, affärsmässiga och organisatoriska risker. De tekniska riskerna hänger ihop med 

produkten medan affärsmässiga risker är mestadels av finansiell karaktär. Organisatoriska risker 

beror oftast på de människor som arbetar med projektet. I denna studie har vi identifierat att alla de 

tre projekten hade respondenter som ansåg att ERP-systemet var en risk som behövde kontrolleras. 

Systemtester av delar eller hela systemet genom hela projektets livscykel utfördes för att limitera 

denna risk. Aloini et al. (2007) lägger vikt på att ledningen behöver göra rätt val av ERP system i 

planeringsfasen. Ziaee et al. (2006) går ett steg längre och menar att både val av system och val av 

leverantör kommer att påverka vilka risker som uppstår i projektet. I SAP-projektet blev detta 

väldigt tydligt då valet av leverantör skapade kommunikationsproblem mellan leverantören och 

projektledningen, vilket orsakade stort missnöje inom projektet. Enligt Ziaee et al. (2006) är en 

noggrann process och urval av rätt leverantör en viktig del i riskeliminering. Redan här kan 
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ledningen begränsa riskerna som kan uppstå i ett projekt. Butler (1999) förstärker att dåliga 

prestationer kan förknippas till valet av leverantör och därmed även systemet. De risker som 

uppstod på grund av leverantörvalet i SAP-projektet kunde ha undvikits om mer kunskap om 

leverantören hade samlats in. I de andra fallen ansågs samarbetet med leverantörerna vara mer 

harmoniska och presenterades inte som någon risk. I projekt Estland hade organisationen redan 

etablerat ett samarbete med leverantören, då denna tidigare hade implementerat samma ERP-system 

i andra länder i organisationen, och därmed kände varandra.  

 

Enligt Dey et al. (2010) är de största problemen som associeras med ERP-projekt de kostnader som 

projekten medför. Vi kunde i vissa av intervjuerna identifiera att de ekonomiska resurserna blev 

identifierat som risker i projektet, men vi kan inte se att detta skulle ha varit det största problemet 

som något av fallen ansågs ha. Det fanns heller ingen indikation på att budgetövertrampen som 

gjordes i två av fallen skulle ha haft en negativ inverkan på utfallet av projektet. 

 

Enligt Boehm (1991) är personalbrister en av högriskposterna i IT-projekt. Projektledningen borde 

vara medveten om dessa för att kunna reagera i tid och förhindra ett negativt utfall av projektet. Alla 

projekten uppvisade någon sorts av personalproblem. Det var allt ifrån personliga problem till att 

hitta rätt personal eller problem med tanke på personalens motstånd till det nya systemet. Även 

Huang et al. (2004) anser att organisatoriska problem så som personalproblem är någon av de 

vanligaste riskerna i ERP-projekt. Tax Tool-projektet hade till och med vissa personalproblem i 

projektledningen: 

 

”Jag kom inte så bra överens med den kvinnliga projektledaren eftersom jag ansåg att hon saknade 

de kvalifikationer som en bra projektledare ska ha.” Intervju 3, Person F, Tax Tool. 

 

Den viktigaste punkten anser Huang et al. (2004) vara att organisationen har de färdigheter och 

kunskaper som krävs för användningen av systemet och att användarna är involverade. Som 

riskbegränsning föreslår Huang et al. (2004) att de anställda noggrant tränas innan systemet tas i 

bruk. Enligt Esteves & Pastor (1999) kan organisationer utveckla en change management metod för 

att förbereda människorna för det nya systemet. Alla projekten arbetade nära med change 

management för att minska de projektrisker som kunde uppstå på grund av personalens motstånd 

mot det nya systemet. Upplärning av anställda och utveckling av användarmanualer är några av de 

metoder som användes i de tre fallen som presenteras i denna studie, dessa åtgärder betecknades 

även som en positiv verkan för utfallet av projektet. 
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5.4	  Utfallet	  av	  ERP-‐projekt	  
DeLone & McLeans (2003) studie visar att det mest använda måttet för att kunna avgöra succé i 

ERP-projekt är slutanvändarens tillfredställelse. Variabler som kvalitén på information, system och 

tjänster betecknas som faktorer till att slutanvändaren anser ett ERP-projekt som tillfredställande. 

När vi frågade respondenterna vad den interna uppfattningen var av projektets utfall, fick vi nästan 

uteslutande samma slags svar av all respondenter. Ägarna och projektledningen ansågs vara nöjda 

eftersom de har skapat bättre informationsflöde och även för att de har lyckats dra ekonomiska 

fördelar av projektet. För användarna kunde det generellt inte sägas samma sak. De anställda var 

inte alltid nöjda med det nya systemet, och även om det fanns olika orsakar till denna åsikt påverkar 

det ändå helhetsbilden av projektets utfall. Med tiden kan däremot den generella uppfattningen 

ändras eftersom de anställda blev mer förtroliga med det nya systemet och kunde se nyttan med det. 

I Tax Tool-projektet anser vi inte att detta är fallet; projektledarens uppfattning av projektet var att 

det av organisationen klassificerades som lyckat, användarna å andra sidan var inte nöjda med 

utfallet av projektet, då det enbart hade medfört merarbete för dem. Därtill löper det nya systemet 

fortfarande parallellt med de andra befintliga systemen, istället för att som ledningen hade sagt, 

ersätta dessa.  

 

”Jag är missnöjd med att vi fortfarande har kvar det gamla systemet och att vi inte har tagit bort 

det tredje skatterapporteringssystemet som ledningen sa att vi skulle göra. Det blir merarbete för 

oss.” Intervju 2, Tax Tool, Person S. 

 

Vi kan därför ställa frågetecken vid om Tax Tool-projektet kan sägas vara lyckat. Då projektet 

nyligen avslutades, kan vi däremot inte säga något om hur uppfattningen kommer att ändras med 

tiden. 

 

Chen et. al (2009) anser att bland annat färdigheterna hos projektledningen och bra kommunikation 

inom projektgruppen är succéfaktorer i ERP-projekt. Bra kommunikation mellan projektledningen 

och personalen i organisationen betecknas även av Andersen & Haukom (2011) som en 

nödvändighet i komplexa ERP-projekt. I två av projekten som undersöktes ansågs 

kommunikationen fungera bra även om projekten var av internationell karaktär. SAP-projektet hade 

däremot kommunikationsproblem med leverantören av systemet därför att denna var utländsk och 

deras kulturer skilde sig mycket åt. Eventuellt hade de internationella projekten tillräckligt med 

kunskap om kommunikationsproblemen som kan uppstå när människor från olika länder väljer att 
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samarbeta. SAP-projektet hade stora utmaningar med kommunikationen mellan leverantören och 

organisationen, de bekräftade att detta orsakat stora problem, och att det kunde ha resulterat i totalt 

misslyckande om det inte hade hanterats på rätt sätt. Projektledningens roll i utfallet av projekten 

framhävdes som väldigt viktiga i SAP-projektet och Projekt Estland, där flexibilitet och förmågan 

att kunna reagera i rätt tid ansågs vara viktiga faktorer. I Tax Tool-projektet var de anställda 

däremot missnöjda med bland annat ledningens förmåga att vara flexibel och ledningens oförmåga 

att förmedla nyttan av det nya systemet. Alla tre projekten betecknas däremot av de flesta 

respondenterna som lyckade även om SAP-projektet kanske hade det kämpigare att komma fram till 

ett positivt slutresultat. 

 

Nah el al. (2011) menar att organisationer som har en stark kultur med gemensamma värderingar 

och mål, och som är öppna och mottagliga för förändringar, är en viktig faktor till att ett ERP-

projekt lyckas. För att uppnå denna enhetlighet arbetar många företag med change management, 

vilket även förstärktes av vår studie. Alla tre fallen använde någon form för change management för 

att skapa denna gemenskap och framförallt för att hjälpa de anställda och slutanvändarna i 

övergångsperioden. Vi kunde även urskilja att det inte fanns något mönster mellan de olika change 

management metoderna i organisationerna. Detta kan bero på de individuella problemen som 

uppstod i projekten snarare än att de inte använde sig av liknande metoder. 

 

Enligt Venugopal et al (2011) är det den översta ledningens uppgift att se till att ERP-projekt under 

hela projektets gång har tillgång till de resurser som behövs. I Projekt Estland höll inte budgeten 

och projektet gick över tiden. Projektledningen accepterade att om de inte skjuter till med den extra 

tid och kostnad som behövs kommer projektets kvalitet eventuellt att lida under detta. Även om 

projektet gick över tiden, och behövde extra betalningsmedel, ansåg dock respondenterna att detta 

inte var ett misslyckande, tvärtom betecknas projektet som väldigt lyckat. Motivationen för detta 

kom från en av respondenterna som beskrev det på ett väldigt intressant sätt: 

 

”Även om det under tiden anses som mindre positivt att gå över budget och att behöva öka denna, 

är detta faktorer som glöms bort med tiden. Om systemet fungerar som det ska och tillför den 

planerade nyttan kommer projektet i det långa loppet att anses som lyckat.” Intervju 1, Estland. 

Person M. 

 

Samma mönster sågs även i SAP-projektet, projektledningen var tvungen att lägga mer tid och 

resurser på vissa faser av projektet, för att på så sätt uppnå en så bra slutprodukt som möjligt. Peslak 
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(2006) har i sin studie kommit fram till att det från ett managementperspektiv är just 

kostnadsbudgeten som är den viktigaste att hålla i ett projekt. Vi kunde däremot inte urskilja denna 

faktor som den mest kritiska för utfallet av de EPR-projekt vi undersökte. Mycket viktigare ansågs, 

så som nämndes tidigare, systemet och den nyttan som den kan tillföra till organisationen. Vi såg att 

även The Iron Triangle, som anses som den mest dominerande metoden inom projekt management, 

synades vara väldigt svag just inom dessa ERP-projekt. Vi kan därför slå fast att ett projekt som går 

över budgeten eller tidsschemat inte per automatik betyder att den var misslyckad. 

 

För att avgöra om utfallet av ett ERP-projekt anses vara lyckat ska man enligt Cooke-Davies (2002) 

titta på om projektet har levererat förbättrade lösningar till organisationen. I Tax Tool-projektet var 

uppfattningen skild kring denna punkt beroende på vem vi frågade. Slutanvändarna såg få 

förbättringar med projektet och ansåg snarare att det nya systemet enbart skapade merarbete för 

dem. Ägarna å andra sidan fick ut ett bättre resultat än tidigare. Respondenterna i båda SAP-

projektet och Projekt Estland var enstämmiga i att projektet hade medfört förbättringar i en mängd 

olika mått.  

 

Författare så som Heravi & Ilbeigi (2012) och Cooke-Davies (2002) menar att det ska skiljas mellan 

project management success och project product success när man avgör utfallet av projekt. Detta 

betyder att projekt kan vara lyckat i en mening och samtidigt misslyckad i en annan. Project product 

success betyder enligt bland annat Yu et al. (2005) att den färdiga produkten levererar bättre 

lösningar och att alla intressenterna är tillfredsställda med produkten. Detta mått blev till största 

delen uppnått i de undersökta projekten – enbart Tax Tool-projektet har haft problem med att få 

användarna att förstå nyttan med det nya systemet. Då projektet färdigställdes och systemet nyligen 

togs i bruk, kan detta genom en mer frekvent användning och vidare utökat förståelse för systemet 

ändras drastiskt i framtiden. Project management success hänförs enligt Prabhakar (2008) till den 

traditionella The Iron Triangle; tid, kostnader och kvalitet. Enligt detta mått skulle ingen av 

projekten anses som lyckad då några hade problem att hålla budget, kvaliteten inte alltid 

överensstämde med vad som var önskat och alla gick över tiden. Enligt Atkinson (1999), Ebbeson 

& Hope (2013) och Chan & Chan (2004) bör The Iron Triangle enbart användas som en mall för att 

mäta visa punkter hos projekt, den bör inte utgöra själva utgångspunkten för att avgöra utfallet av 

projekt. Vi kunde, som nämndes tidigare, se denna tendens hos de tre projekt som vi undersökte. 

The Iron Triangle var inte väldigt dominerande när intervjuobjekten själva skulle avgöra utfallet av 

projektet.  
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5.5	  Koppling	  mellan	  risker,	  risk	  management	  och	  utfallet	  för	  ERP-‐projekt	  
Vi ser tydligt att båda risker och risk management har haft en betydande roll i alla fallen där varje 

projekt led av individuella utmaningar. Vissa problem kan redan i planeringsfasen upptäckas tack 

vara att projektledningen har erfarenheter i liknande projekt medan andra risker upptäckas först 

under projektets gång. Taylor (2005) har identifierat riskhantering som en av projektledningens 

viktigaste faktorer för att uppnå projektframgång i alla typer av projekt. Kappelman et al. (2006) 

tillägger att de flesta risker uppstår i tidiga faser av projekt och att de bör behandlas så fort som 

möjligt för att projektet ska uppnå framgång. 	  
 

Genom en riskanalys kan projekten få kännedom om vilka risker som troligen kommer uppstå i 

projektet och därmed snabbare kunna hantera dessa. Alla projekten har på olika sätt använt sig av 

riskanalysering för att få kännedom till de utmaningar som projektet eventuellt kommer att stöta på. 

De har därför stått bättre rustade när riskerna har uppstått.  

 

”Riskanalysen som blev genomförd inför projektet var mycket bra. Det var inget överraskande som 

kom in eller dök upp, man hade en god översikt över möjliga problem och riskerna blev 

identifierade i tid.” Intervju 1/2, SAP, Person H. 

 

Ett tydligt exempel på detta är den träning organisationerna använde sig av för att bland annat 

minska motståndet från slutanvändarna - denna metod användes i alla fallen. De risker som man vet 

kommer uppstå i projektet, kan redan i tidiga faser bedömas och åtgärdas. Projekt Estland använde 

sig utav en matris som delade upp riskerna i svårighetsgrad och sannolikhet. Utifrån denna kunna de 

vidare avgöra hur de skulle hantera de olika riskerna. Genom ett sådant arbete kan projektledningen 

lättare fördela sina resurser baserat på vilka risker som är de viktigaste. I SAP-projektet såg vi 

tydligt att en avvägning blev gjort vid valet av leverantör, priset den valda leverantören erbjöd var 

mycket lägre än konkurrenternas. Detta förde till att organisationen kanske valde en sämre 

leverantör med tanke på kvaliteten, men de var klara över att detta var en risk. I efterhand kan man 

dock säga att de inte förstod vikten av vilka konsekvenser detta val kunde få och att de på något sätt 

blev bländat av priset.  

 

I Tax Tool-projektet var projektledningen medveten om att resurserna troligen kom att vara ett 

problem då det var få som jobbade heltid med projektet. Även Projekt Estland identifierade 

resurserna som knappa. Tax Tool-projektet reagerade dock på resursproblemen för sent, det tog 

lång tid innan mer resurser tilldelades till projektet även om resursrisken redan var upptäckt. Projekt 

Estland identifierade i planeringsfasen språket som en risk eftersom leverantörerna kom från 
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Sverige medan projektledningen kom från Finland och projektet implementerades i Estland. Denna 

risk hanterades genom att först och främst tala ett gemensamt språk och den andra delen bestod i att 

all muntlig kommunikation dokumenterades och skickades ut skriftligt till alla involverade parter. 

Genom att projektledningen från början var medveten om att språket kunde utgöra en risk blev det 

tidigt åtgärdat och det skapade därför inget större problem i projektet. Andra risker upptäcktes först 

under projektets gång genom kontinuerliga riskanalyser i olika stadium av projektet. SAP-projektet 

identifierade resursproblemen mitt i projektet och fick då anställa flera personer för att ta itu med 

detta problem.  

 

Genom risk management får projektledningen även tillgång till rätt verktyg för att hantera de risker 

som uppstår. Projekt Estland hade till exempel ett systematiskt sätt att hantera alla risker som 

uppstod vilket bidrog till att alla risker kontrollerades i flera omgångar.  

 

”Projektets styrningsgrupp evaluerade riskerna genom de olika faserna av projektet och reagerade 

på de med nödvändiga handlingar. Styrningsgruppens medlemmar hade nog myndighet till att ta 

beslutningar om resurser och tidsschemat.” Intervju 3, Estland, Person C. 

 

Även SAP-projektet hade ett recept på hur risker som uppstod efterhand i projektet skulle hanteras. 

Detta för att senare kunna utläsa varifrån risken hade kommit och när den hade uppstått samt för att 

kontrollera vilka problem den hade medfört. Utan denna form för kontroll av riskerna skulle 

riskerna lätt kunnat eskalera, skapa ännu större problem eller ännu värre - sabotera hela projektet.  
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6.	  Slutsatser	  
// I detta kapitel kommer vi att sammanfatta analysen, samt besvara arbetets syfte och 

forskningsfrågor. Vi kommer även att diskutera studiens allmängiltighet samt ge rekommendationer 

på vidare forskning som kan fungera som en förlängning av denna studie.// 

 

I de globala mönstren påvisades att respondenterna i mönster 2 var en del av projektets ledning. De 

har tydligt bättre kunskap om risker och risk management än respondenterna i det första mönstret, 

och i det andra mönstret utlästes ett gemensamt mönster uppifrån och ner i matrisen. Andra 

mönstret representeras även av alla fallen som ingick i denna studie. Detta tillsammans med att 

fallen företräder de kriterier som vi beskrev under 3.4 Val av fall anser vi att en viss 

generaliserbarhet har uppnåtts. Den fortsatta diskussionen kommer därför att anses hålla en generell 

nivå även om den är framtagen från de specifika fallen som har undersökts i denna studie. 

 

För att besvara syftet och forskningsfrågorna kommer vi att nedan presentera frågorna. Därefter 

besvaras dem utifrån det data vi har samlat in och analyserat. 

 

Forskningsfråga nummer ett: Vilka risker uppstår i ERP-projekt? 

Genom analysen har vi sett att de vanligaste riskerna som upptäcktes i denna undersökning var:  

• Organisatoriska  

• inställning och hållningar till projektet 

• ovilja att ta till sig nya systemet 

• överbelastning av anställda 

• anställdas engagemang i andra projekt och arbetsuppgifter 

• Tekniska 

• fungerar systemet i enlighet med syftet 

• håller projektet tidsschemat och budgeten 

• systemtekniska problem 

• Avtalsmässiga 

• samarbetet med leverantören 

• kommunikation mellan olika intressenter  

• tailoring av ERP-systemet 

 

ERP-projekt stöter på väldigt många risker under sin livscykel. Utifrån studien kan vi 

rekommendera att varje projekt noggrant måste avväga och sedan prioritera vilka risker som utgör 
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störst fara för dem. ERP-projekt kräver ofta mer tillgångar än vad ledningen från början tilldelar 

dem. En bra åtgärd som kan hjälpa minska projektriskerna är att se till att projektet från början har 

tillgång till en stor mängd olika resurser som fort kan användas om det skulle behövas. 

 

Forskningsfråga nummer två: Hur påverkar risk management utfallet av ERP-projekt? 

Utifrån analysen har vi tydligt sett att risk management har hjälpt ERP-projekten i undersökningen 

med att uppnå sina mål. Projektledningen har genom risk management upptäckt problem och vidare 

använt sig av verktyg och riskmetoder för att hantera dessa. Riskerna har analyserats, begränsats, 

kontrollerats och eliminerats. Vi kan också säga att projekten utan användning av risk management 

skulle haft större problem med att åstadkomma sina syften, då riskerna i detta fall troligen hade 

orsakat ännu större problem än vad de verkligen gjorde. Risk management kan, om metoderna 

användas rätt, kunna påverka utfallet av ERP-projekt positivt.	  Det kan därför vara viktigt att 

engagera en projektledning som har erfarenheter från tidigare projekt, för att på så sätt säkerställa 

att risk management metoderna blir utnyttjad på bästa möjliga sätt. 

 

Under utformningen av studien och under studiens utveckling har vi tydligt kunnat se att risker och 

risk management är kritiska för utfallet av ERP-projekt. Att många projekt, särskild ERP-projekt, 

misslyckas var ett stort problem som diskuterades ingående i studiens inledning. Vi diskuterade 

även att de flesta projekt misslyckas på grund av de problem, utmaningar och risker som uppstår 

under projektets gång. I undersökningen har vi fått en tydlig förståelse för att risk management är 

något de allra flesta företag använder sig av under implementeringen av ERP-projekt därför att det i 

samband med denna typ av projekt uppstår så många olika risker. För att säkerställa att den risk 

management metod som används är optimal för organisationen, måste projektledningen utgå ifrån 

de processer som är generella för ERP-projekt och sedan optimera dessa genom att skräddarsy 

metoden för organisationens behov.	  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi ur studien har fått fram att risker och risk management har 

stor betydelse för utfallet av ERP-projekt. ERP-projekt är väldigt risk- och problemfyllda, och med 

sin komplexitet och risker som ERP-projekt omger sig av, är risk management en multifunktionell 

metod som hjälper ERP-projekt att fokusera på de områden som är viktiga. Den innefattar allt ifrån 

riskanalys, riskidentifiering, riskhantering och riskeliminering vilket ger en bred palett för hantering 

av både planerade men även oväntade problem. Med risk management kan en projektledning, med 

hjälp av sin och andras kunskap från tidigare projekt, redan i ett tidigt skede utarbeta en plan för att 

eliminera kommande risker, oavsett av vilken karaktär riskerna är. Utan kontroll över riskerna som 
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uppstår i ERP-projekt, skulle problemen kunna utgöra ännu mer skada och därmed även riskera att 

äventyra projektets utfall. 

 

För vidare forskning rekommenderar vi först och främst mer fokuserad forskning angående risk 

management och dess påverkan för utfallet i andra slags projekt än ERP-projekt för att få en ännu 

starkare bevisad kedja av generaliserbarhet i ämnet. Vi skulle även vilja rekommendera att vidare 

forskning görs för att hitta den bästa risk management metoden för just ERP-projekt. Detta kan 

göras genom att till exempel dela upp risk management i mindre processer och vidare forska på hur 

dessa till exempel påverkar varandra. 
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8.	  Bilagor	  
//I bilagan presenterar vi intervjuguiden som vi följde vid intervjuerna samt de transkriberade och 

översatta intervjuerna i sin helhet.// 

 

8.1	  Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  1	  
 

Formalia 

Företag 

Projekt 

Intervjuperson 

Arbetsuppgifter 

Hur länge har du varit anställd?  

Erfarenhet med andra projekt/liknande projekt? 

 

Generellt om projektet 

Varför genomförde organisationen ERP-projektet? Vilket syfte hade ERP-projektet? 

Hur involverad var projektledaren under projektets livscykel?  

Kan du beskriva implementeringsprocessen? / Hur var implementeringsprocessen? 

Vilka var de största utmaningarna under projektets gång? / Vilka motgångar upplevde ni? 

Vilka svårigheter hade ni under planeringsfasen? 

Vilka svårigheter hade ni under implementeringsfasen? 

Vilka svårigheter hade ni under slutfasen? 

Vad anser du borde gjorts annorlunda?  

Ansågs projektet lyckat av både projektledning och projekt ägare? 

Anser du projektet som lyckat? Misslyckat? Utveckla gärna. 

 

Tids management 

Vilka tidsramar sattes upp för projektet? Vem satte upp tidsramen? 

Hur ansåg du att tidsramen var? 

Lyckades ni att utföra projektet enligt den uppsatta tidsramen? Varför/varför inte? 

Behövde ni anpassa tidsplanen för projektet? Hur påverkade detta projektets utvärdering? 

Hur anser du att tidsproblem kunde ha undvikits? 
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Kostnads management 

Hur planerades budgeten för projektet? Vem planerade budgeten? 

Hur ansåg du att budgeten var? 

Lyckades ni att hålla er till den uppsatta budgeten? Varför/varför inte? 

Behövde ni ändra den från början uppsatta budgeten för projektet? Hur påverkade förändringarna 

projektets utvärdering? 

Hur anser du att budget problemen kunde ha undvikits? 

 

Kvalitets management 

Vilka var de uppsatta kvalitetskriterier för projektet? 

Levererade ni den önskade kvalitetsnivån till kunden? 

Är du nöjd med kvaliteten på det färdiga projektet? 

Ändrades kundernas behov under projektets gång? 

Hur påverkades kunden om ett mål inte uppfylldes? 

Hur anser du att ni kunde ha undvikit att kvaliteten försämrades? 

 

Risk management 

Använda ni en risk management strategi? Vilken? 

Kan du beskriva denna?  

Vilka risker hittade/identifierade ni i planeringsstadiet?  

Hur analyserade ni riskerna i planeringsstadiet? 

Hur försökte ni reducera riskerna i planeringsstadiet? 

Hur behandlades riskerna i planeringsstadiet? 

Uppstod det risker under projektets gång? Vilka? 

Hur hanterades riskerna under projektets gång? 

Hittade ni risker efter avslutat implementering? 

Vilka åtgärder träffades angående riskerna efter att systemet var implementerat? 

Hur påverkade detta utfallet av projektet? 

Fanns det risker som inte upptäcktes i tid? Hur påverkade detta projektets utfall? 

Vilka risk management strategier använde ni er av som inte fungerade som det skulle? 

Vad var orsaken/orsakerna till att strategierna inte fungerade? 

Hur tycker du risk management/riskbedömning påverkade projektets utfall? Vad anser du borde 

gjorts annorlunda? (Med tanka på risker som man borde upptäckt tidigare, åtgärdat på ett annat sätt, 

undvikit att uppstod…) 
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8.2	  Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  2	  
 

Formalia 

Organisation: 

Projekt: 

Intervjuobjekt: 

Intervju genomförd: 

Arbetsuppgifter: 

Anställd i organisationen: 

Erfarenhet med andra liknande projekt: 

 

- Vad var syftet med projektet? Vad har man önskat att uppnå? 

- Vem var leverantör av systemet? Hur var samarbetet mellan leverantören och 

organisationen? 

- Vilka är intressenterna i projektet? 

- Kan du beskriva implementeringsprocessen från start till slut? Hur arbetade man i de olika 

faserna? 

- Skulle systemet ersätta ett annat eller var det något helt nytt? 

- För vem gällde projektet? (Hela organisationen, flera länder, ett land..?) 

- Hur så tidplanen och budgeten ut? Höll man tidplanen och budgeten? Varför/varför inte? 

- Är du nöjd med kvaliteten på projektet? Vad har det nya systemet levererat jämfört med det 

tidigare? Har det blivit bättre? 

- Vad har du varit nöjd med i projektet? 

Vad har du varit mindre nöjd med? 

- Vet du hur de olika intressenterna ser på projektets utfall? 

- Vad anser du vara den interna uppfattningen av projektet? 

 

Risk Management 

- Känner du till om ni använde en risk management metod? 

- Kan du beskriva denna? 

- Hade man på förhand tänkt genom vilka centrala riskfaktorer som finns i denna typ av 

projekt? Hur hanterades dessa? 

- Vilka utmaningar identifierade ni på förhand? Vad gjorde ni för att tillgodose dessa? 

(Teknisk eller mot människor?) 

- Vilka utmaningar/problem dök upp under projektet? Vad var åtgärderna mot dessa? 
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- Var det några av de senare problem som du tyckte borde ha varit förutspådd? Vilka? Varför? 

- Upplevde du en nytta med risk management? Hur anser du att risk management påverkat 

utfallet av projektet? 

 

8.3	  Bilaga	  3:	  Intervju	  1;	  Projekt	  Tax	  Tool	  
 

Organisation 1 

Projekt: Tax Tool 

Intervju gjord 8.november via telefon 

Intervjuperson: Person O.M, arbetsuppgifter skatt, anställd i 5,5 år. 

-‐ Systemet är ett skatterapporteringsverktyg som även är ett skatteberäkningsverktyg. 

Systemet hjälper till i själva beräkningen av skatt samt rapporteringen. Syftet med projektet 

var tvådelad: det första är rapporteringen sett från toppen där huvudkontoret får alla enheter 

runtom till att rapportera in. De får direkt en enhetlig information från oss in till sig och kan 

lätt läsa ut informationen. Systemet ger organisationen relevant information och ger en 

möjlighet till övervakning. Ledningen ser direkt ”ned” till oss som använder systemet. Från 

Norges sida: vi möter verktyget från botten och rapporterar in. Vi möter många andra 

utmaningar än detta land, så som till exempel tekniska utmaningar. Vi känner de sakerna 

direkt på kroppen. Men ting går sig till efter hand, lösningen är aldrig klar när vi startar, den 

utvecklar sig undervägs. I slutändan blir man van med systemet, man har lärt av fel som har 

begåtts undervägs. Jag vill absolut säga att systemet har förbättrat sig sedan vi började 

använda det för en kort tid sedan. 

-‐ För organisationens del är det ett mycket fördelaktigt system. Det ger en gemensam 

plattform för alla länder – det är ett bättra sätt att jämföra. Alla rapporter ser ut likadant. Det 

är precis vad vi önskar, bättre kvalitet. Samtidigt ligger utmaningarna i att vi i 

utgångspunkten har haft ett bra skatteberäknings- och skatterapporteringssystem från 

tidigare. Norge har inte levererad sämst tal tidigare, men vi blir ändå tvungen in i det nya 

systemet samtidigt som vi fortfarande måste använde de gamla systemen. Det skapar 

frustration. Jag tycker inte att systemet fungerar särskild optimalt från användarsidan, det 

fungerar absolut inte så som det borde gjord. De vinsterna som vi har höstat här hos oss är 

mycket små om man jämför med den extra tiden vi lägger ned på det. Men systemet ska med 

tiden hela tiden förbättra sig. Det kommer bli bättre när vi har lärt oss systemet. Nu 

använder vi mycket extra onödig tid på detta system i en rapporteringsperiod som från 

tidigare är mycket hektisk. Det blir självklart bättre och bättre varje gång vi rapporterar, så 
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vi får på ett sätt försöka ”glömma” de frustrationer som uppstår. Vi vet att det ska bli bättre 

efter ett tag. Oavsett – efter ett tag när ting går så snabbt som de kan göra, så kommer vi 

fortfarande vara i en situation där det nya verktyget förbrukar mera tid än vi tjänar på det. 

Det blir en belastning för oss användare.  

-‐ Systemet bidrar med en liten ökad kvalitet även i Norge. Vi får en ny kontrollfunktion i 

organisationen, och jag vet att det är positivt. Kanske rapporterar den bättre än tidigare 

system? Den är i alla fall mer noggrann. 

-‐ Vi mötte systemet första gången i Krakow genom en tränings- och upplärningsaktivitet. 

Detta primära möte var väldigt intressant. Då det är ett helt nytt system var det spännande att 

sitta tillsammans med kollegas från andra länder som möter de samma utmaningar som du 

själv gör och kommer göra. Detta gav mig ett mycket bra lärande och var upplyftande. I 

Krakow fanns även representanter från Leverantör L i tillägg till representanter från 

organisationen sin IT-avdelning (Person L). Det är den enda kontakten jag har haft med 

Leverantör L, i Krakow, och även där hade inte vi som användare så mycket kontakt med 

dem. Men jag tror IT-avdelningen och person L har rätt mycket kontakt med leverantören. 

Mina kontakter är mer med Person L och organisationen, det är där jag vänder mig om jag 

behöver något. Jag har absolut inga indikationer på att samarbetet mellan organisationen och 

leverantören har varit dåligt. Jag tror Leverantör L har klarat anpassa sig efter 

organisationens behov på ett bra sätt.  

 

-‐ Projekt som denna organisation måste ofta i tidiga faser jobbat in båda internt och centralt. 

Efter ett tag involveras referensgrupper med olika länder, eventuellt används några 

pilotland. Vi har olika aktiviteter i de olika faserna, och man reglerar ut projektet i olika 

faser så man i slutändan har med alla land. Norge var inte med i någon tidig fas, men vi kom 

inte med sist heller. Vi kom in ungefär mitt i projektet skulle jag säga. Tyvärr kom vi in så 

pass sent att vi inte hade något val vad gällde lösningar eller någon påverkning på hur 

projektet skulle utföras. Vi fick allting färdig beslutad och bestämd. Det är typiskt för vår 

organisation, och säkert andra stora organisationer, att det är mycket som bestäms från ovan 

och som vi längre ned måste förhålla oss till. Det är så det är och det är så det måste vara. 

Det är svårt för mig att se fördelarna med projektet nu. Men samtidigt ser vi jo orsakerna till 

varför systemet blev införd. Vi hade ingen påverkningskraft överhuvudtaget på utfallet av 

projektet. Men i upplärningen blev konkreta synpunkter adresserat och övervägd. Samtidigt 

ser jag självklart att inte alla kan få vara med och påverka projektet, då kommer man aldrig 

någonstans.  
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-‐ Jag är i utgångspunkten osäker på om vi har följd den till början uppställda planen för 

projektet. Norge har hela tiden levererat det vi ska utifrån vår synpunkt och våra uppgifter. 

Vi har nästan varit lite före vill jag säga. Hela projektet har kan man säga glidit ut från de 

ursprungliga målen. Vi har levererat gott utifrån vad man kan förvänta. Det har tagit ca ett år 

för oss i Norge, och vi har kunnat använda systemet. Vi gick live i september 2013. 

-‐ Kvaliteten på beräkningen och rapporteringen av skatt har blivit väsentligt bättre efter 

implementeringen av det nya systemet än den var tidigare. I början var inte allt helt som det 

skulle, men alla elementära fel har nu rättats upp. Även användargränssnittet och 

funktionaliteten har blivit mycket bättre än vad den var från början. Kritiken mot projektet: 

det var tänkt att systemet skulle vara ett verktyg som skulle ersätta ett annat verktyg, men 

det har det inte visat sig att bli. Det ersätter inte något, det har istället blivit något extra som 

vi måste göra. Vi använder fortfarande samma modell som vi gjorde innan, och lägger de 

talen vi får ut in i det nya systemet. Det är mer extra arbete. Jag ser även att det är svårt att 

ersätta det gamla, och jag tror aldrig det nya systemet klarar av att ta över för det gamla, det 

kommer fortsatta bli extra belastning för oss i en vardag som redan är mycket hektisk. Men 

vi kan och måste göra det bästa ut av det, vi måste försöka optimera processerna.  

 

-‐ Vi har haft rätt många tekniska problem i projektet och problemen har undervägs blivit 

adresserat. Jag har även haft lite svårt för den grundläggande tankegången kring processen 

som har urartad sig. När man tillför någonting nytt i en organisation bör detta tillpassas det 

gamla, så att man kan undvika dubbelt arbete och dubbel belastning. Nu rapporterar vi på 

gammalt sätt samtidigt som vi måste göra detta nya i tillägg. Systemet borde ha varit bättre 

på att nyttiggöra informationen, det nya systemet gör så att användarna inte behöver 

dubbelrapportera. Att dra fördelar av synergier är, vad jag ser, den största potentialen 

framöver. Projektledningen borde även varit bättre på att se totalen tidigare, att se helheten. 

-‐ Den interna uppfattningen av projektet är väl att det är ännu ett typiskt projekt för 

organisationen. Här i Norge ler vi och flinar lite av och med det. Det ses på som ännu en sak 

som vi måste förhålla oss till, som inte ger oss något nytt. Att skratta åt det är väl ett sätt att 

lufta den frustration som uppstår. Men självklart klarar vi att dra det positiva ut av 

situationen. Då vi inte har haft någon påverkningskraft, och inte har det nu heller, har vi 

inget val och måste göra det bästa ut av det. Vi försöker i alla fall att göra det bästa ut av det. 

Detta är ännu ett exempel på de klassiska fällor som ett stort projekt i en stor organisation så 

som vår går i. Det upprepar sig ofta, och är kanske inte till att undvika. Det samma gäller ju 

när länderna inom organisationen pratar sig i mellan. Vi möter på precis de samma 
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synpunkterna där. Att projekt, så som detta, ofta tar med sig mer arbete och kostnader än 

vinster och nytta. Men vi måste inte glömma bort den vinsten som organisationen får 

ovanifrån och ned. Den ser ju inte vi, varje land isolerat. Men den är tillstäda och den kan 

kanske försvara att alla länderna ska använda extra timmar på detta. Om det ger extra fokus 

och extra nytta på toppen. 

-‐ I en stor organisation som denna blir ting bestämt centralt. Det är så man måste göra, det går 

inte att involvera alla anställda innan beslut tas. I stora organisationer finns det även 

kulturskillnader mellan de olika länderna som måste tas hänsyn till. Det finns även många 

starka personligheter runt om kring i alla länder som påverkar. En klassisk fälla är t ex att vi 

upplever att vinsten på toppen är det som har drevet beslutningen ut i praxis och att vinsten 

klassisk är alltför liten om man jämför med det merarbete som alla vi andra här ute får. 

Ledningen är kanske inte bra nog på att se totaliteten och att berätta för oss hur det ligger 

till. Men jag vet inte om det är tillfälle här. Jag hoppas och tror väl kanske att systemet ger 

vinster till organisationen. Även om vi nu använder flera timmar än innan på samma jobb. 

Vi användare måste då bli duktigare på att optimera alla andra processer och jobba smartare. 

-‐ Jag har inga problem med att se projektets tankar och intensioner, dessa har blivit väldigt 

tydligt kommunicerat från ledning. Vi förstår orsaken till projektet. Men missnöjdheten går 

mer på om den tekniska lösningen är den bästa och om det inte skulle finnas bättre 

alternativ. Det ligger som en fråga hos mig. Vi har i Norge inte varit med i projektgruppen 

från början och därför manglar vi information om vilka omdömen som blev gjord runt olika 

alternativ. Jag tycker det hade varit en fördel om vi hade varit med tidigare i projektet. 

Ledningen i organisationen väljer ut vem som ska med när – alla är inte med i beslutsfasen i 

alla projekt. Personligt hade jag önskat att vi var med tidigare, båda med tanke på tiden och 

alla beslutningar som tas undervägs som vi inte får vara med i.  

 

Risk Management 

-‐ Detta är ett stort projekt i organisationens sammanhang, men ett lite nischprojekt i f h till 

skatt. Det är inte så många som använder systemet, men det är ett oerhört viktigt system som 

har fått högsta prioritet. Projektet har varit mycket viktigt. Alla projekt i organisationen har 

sina klara strukturer på hur ting ska göras där även risk management ingår. Vi har garanterat 

följd alla rätningslinjer som gäller i projektledning och risk management, även om jag inte 

vet hur denna process har skett. 

-‐ Självklart dyker det upp problem och utfordringar undervägs i projektets gång. Det händer i 

alla projekt. Just vilka som har uppstått vet jag inte. Men det har varit många utmaningar på 
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det tekniska planet. Vi har haft problem med kapaciteten – data från alla land mot interna 

servrar som inte har klarat av att ta emot det och det har varit stora problem med för dåliga 

linjer. Systemet tar även för lång tid, det går mycket bortkastat tid att sitta och vänta medan 

systemet jobbar. Detta har förbättrat sig mycket nu. När vi gick live fungerade det mesta 

väldig bra. Man förväntar sig att problem uppstår undervägs, men de är oförutsett i den mån 

att man inte vet vart de dyker upp. 

-‐ Gällande supporttelefon och ”superanvändare” hade vi en mycket liten grupp i Norge som vi 

kunde använda som hjälp. Det är tyvärr väldigt få personer i varje land som arbetar med det 

nya systemet, så det finns inte så mycket kunnigt personal. Vi har dock en så kallad 

”buddy”-funktion och även en fadderordning. Sverige, som kom in i projektet innan oss, 

fungerar som våra faddrar. De som gör det samma som oss i Sverige är vår primärkontakt. 

De ska i utgångspunkten kunna lite mer än oss om systemet och fungerar på så sätt som 

lärare för oss. Men denna funktion är begränsad, de sitter inte med det tekniska. Om vi har 

problem undervägs ska vi först höra med Sverige, i alla fall när det gäller användardelen. 

Sedan kan vi få hjälp av tax tool-support och Person L med det tekniska. Jag har personer att 

vända mig till om jag får problem och om det är något jag undrar över. Vi har en tät och flat 

struktur i organisationen, och det är lätt att få prata med projektledningen. Så på det sättet 

kan man säga att projektet fungerar oerhört bra till att vara ett så stort internationellt projekt.  

 

8.4	  Bilaga	  4:	  Intervju	  2;	  Projekt	  Tax	  Tool	  
 

Genomförd 5.november 2013 på besök hos organisationen i Oslo, Norge. 

Intervjuperson: Person S, Tax manager 

Arbetsuppgifter: skatterapportering, skatterådgivning, skatteutfyllning 

Person S har varit med på att införa ett annat ERP-system i en tidigare organisation.  

 

-‐ Syftet med projektet var att få en enklare och mer helhetlig skatterapportering, en mer 

noggrann rapportering i alla länder som ingår i organisationen. Jag har hela tiden varit rädd 

för att projektet kom till att medföra mer i stället för mindre rapportering, och har inte på 

något sätt varit överbevisad om att detta system skulle klara att överta för de gamla 

systemen som vi använder. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att nya system täcker en 

liten del av de gamla systemen och samtidigt tillför en viss del med något nytt, men att man 

samtidigt måste behålla det gamla ändå. Det har visat sig även i detta fall att det nya 

systemet har vissa funktioner som det gamla inte har och visa versa.  
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Jag var skeptisk till om vi kom till att få till projektet därför att man i organisationen har så 

många skilda verksamheter som alla bedrivs så olika. Att vi i tillägg är verksamma i så 

många olika länder försvårar processen ytterligare. Skatterapporteringen skattebedömningen 

i hela organisationen är en mycket avancerad process. Det är svårt att rapportera allting 

likadant. Det kan vara att de ”på toppen” får lika ting ut, men vi sätter inte lika ting in. 

Därför tror jag inte att den information som kommer ut stämmer överens med den 

information vi sätter in. I realiteten är det inte det samma… 

-‐ Systemet används varje kvartal i den interna rapporteringen. Jag har använd det som ”dry-

run” (törrträning) en gång, i ”realtime” som en extra rapportering en gång och på riktigt en 

gång. Det har även visat sig att de två rapporteringssystemen eller ”toolen” som vi tidigare 

har använd varje kvartal fortfarande existerar och måste fyllas in och levereras samtidigt. 

Det är nu tre rapporteringar som ska fyllas ut, signeras och levereras – och de visar ungefär 

samma sak. Det har blivit dubbel jobb för oss och systemet har dragit med sig mycket extra 

merarbete. De säger att den ena av de två gamla systemen ska försvinna för oss 

förhållandevis fort, men vi har inte fått något datum än, och att den andra ska vara borta 

inom två år. För att detta ska ske måste det nya systemet utvecklas och utvidgas ytterligare 

för att den ska klara omfatta de två andra. Det nya systemet ger dock en mer noggrann 

information – i alla fall för oss som har ett välfungerade och gott utbyggd revisionssystem – 

jag ser att rapporteringen blir mer noggrann och finmaskig. Skattetallen kan nu knyttas till 

varje position så informationen man kan läsa ut av systemet blir mycket mer noggrann. 

-‐ Leverantör L var leverantör av projektet. Vi på skatteavdelningen här hade inget direkt 

samarbete med dem, vi var bara mottagare av systemet. Systemet blev införd på globalt nivå 

i organisationen. Jag tror att system manager (person L) hade ett tät samarbete med 

leverantören. Vi fick ingen direkt information från dem, men den globala projektgruppen, 

projektleder, teknisk personell och andra utvalda kanske hade det genom piloten..? 

-‐ Vi hade en intensiv träningsperiod där vi var tre dagar i Krakow. En kontaktperson från 

Leverantör L (han var inte så aktiv här) var närvarande, samt teknisk support och ”buddies” 

– de länder som var i pilot – var där. Jag lärde mig ganska mycket under dessa dagar, men 

upplärningen hade ett lite för mycket teknisk fokus för mig. Det tekniska är något som jag i 

utgångspunkten inte kan och som inte är en del av mina arbetsuppgifter. Alla gjorde samma 

sak. (Kanske skulle gruppen ha fördelats bättre, delats upp ytterligare med utgångspunkt i 

vad de jobbade med?) Jag borde i utgångspunkten inte ha varit med i Krakow. Men min 

kollega Person O.M. tror jag fick mycket igen för dessa dagar. Skattefunktionen i Norge är 
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uppdelat och skatteberäkningen sker i SAS (Shared Accounting Services) där det juridiska 

ligger ovanpå detta. Jag har det överordnade ansvaret för det juridiska.  

-‐ Själva implementeringsprocessen bestod bland annat av många internationella ”calls” där vi 

ringde in centralt i organisationen och genomgick presentationer på PowerPoint. Vi var tre 

dagar i Krakow på träningsläger samt hade ”dryruns” med uppdiktade uppgifter. Vi fick 

presenterad olika fall att jobba med i det nya systemet och försökte få det att funka. Vi var 

tvungna att ”mappa” så de gamla SAS-koderna skulle bli länkat till just detta 

skatterapporteringssystem. Vi hade ganska många gemensamma aktiviteter i organisationen, 

vilket var något jag använde mig av under träningen. Vi fick utdelad projektplanen för att få 

överblick över vad som skulle ske när samt vem som skulle göra vad. I tillägg fick vi en så 

kallad ”flow chart” som visade flödet i projektet. Den var bra att ha, men om man inte har 

förstått något i utgångspunkten så hjälper den dig inte att fatta något ändå. Alla 

presentationerna från ”callsen” ligger på en egen länk i intranätet som vi kan använda oss av 

när som helst om vi behöver. Vi loggar in med användarnamn och passord, och kan hela 

tiden gå tillbaka för att se hur systemet fungerar. Det ligger även en introduktionsvideo där 

vilket jag har använd mig av ganska mycket och som jag tycker fungerar bra. Den förklarar 

varje skärmbild man måste genom i systemet och tar dig genom processen steg för steg. 

-‐ Alla de som är ”reviewers” och ”signoffs” (skattedirektörer) eller den översta ansvariga för 

skatt i varje land är intressenter i projektet. Vi rapporterar per land i organisationen, några 

kanske per region. Jag rapporterar för Norge. Systemet fungerar enbart för de länderna som 

använder SAP, vilket inte alla länder inom organisationen gör. I Norge ligger 

skatteberäkningarna i SAS, andra kanske har det direkt i skatteavdelningen. Andra 

intressenter är de som har ansvaret för skatteberäkning, översta ansvarig för 

skatterapportering samt CEO som ska signera under för om tallen i systemet är de riktiga. 

Detta gäller även på globalt nivå. Det kan vara att systemet gör det lättare för CEO, de får 

inte signerat om inte jag har gjort mitt jobb. 

-‐ Projektet gällde för ”leagal entities” (juridiska enheter) i alla organisationens länder i 

världen vilka har SAP. Det var inte i alla länder som systemet gick att implementera, utan att 

jag kan förklara orsakerna till detta. Systemet tog inte höjde för alla de faktiska och juridiska 

förhållandena i de olika länderna, vi är beroende av att systemet tar för sig juridiken. Alla 

länder har sina egna skatteregler. Hur man t ex ska behandla utlandsintäkt är mycket olika 

mellan olika länder, det är väldigt komplicerad. Leverantör L hade inte designat programmet 

bra nog för oss, de klarade inte av att ta tag i alla eventualiteter som uppstod av faktisk och 

juridisk art. 
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-‐ Projektet gick nästan enligt planerna, projektet var klart ett kvartal senare än beräknat. 

(2.kvartal 2013 à 3.kvartal 2013). Jag vet inte varför vi blev ett kvartal försenade, kanske 

på grund av så kallade ”bugs” i systemet? Fråga Person L. Jag vet inget om budgeten, bara 

att budgeten i regel fördelas mellan de olika användarländerna, och att varje land måste ta 

sin del. 

-‐ Tax tool rapporterar mer noggrant än tidigare system, men det är fortfarande vi användare 

som sätter in allt. Outputen kan man säga är på en mer detaljerad nivå än tidigare. 

-‐ Från min sida är skärmbilderna man får upp i systemet lite mer översiktligt än tidigare, men 

i detta system man måste genomgå flera steg undervägs. Innan hade vi ”tax reconsilasation” 

(vilket är skattetalen på olika poster), ”diffured tax asset” (utsatt skattefördel; vi har något 

idag vilket vi vet kommer ge oss mindre skatt i framtiden) och ”diffured tax liabilties” 

(skatteförpliktelse). Alltså – tre scheman att fylla i. Nu har dessa scheman blivit mycket mer 

avancerade att fylla ut och även mindre översiktliga. Man får inte se allt samtidigt och måste 

trycka flera gånger för att få fram informationen. (Användarvänlighet.) Jag vet även att det 

finns några ”bugs” kvar i systemet som inte ännu är rättat upp. 

 

-‐ Jämfört med det gamla systemet anser jag inte detta system att vara bättre från min sida. Det 

är inte mera användarvänligt eller snabbare. Det var från början meningen att det skulle bli 

enklare for oss. Det är nu lika besvärligt och omständligt som tidigare och kanske även 

svårare, på grund av att det är mer avancerad. Jag var ny i organisationen för två år sedan 

och var då självklart tvungen att sätta mig in i allt möjligt annat som var nytt, och det blev 

därför extra svårt för mig med detta system i tillägg. För det gamla systemet var jag tvunget 

att laga min egen tax manager manual, hur systemet fungerade steg för steg, för att klara av 

att göra det på bästa möjliga sätt. Denna manual finns i alla fall med i det nya J 

-‐ Jag är missnöjd med att vi fortfarande har kvar det gamla systemet och att vi inte har tagit 

bort det tredje skatterapporteringssystemet som ledningen sa att vi skulle göra. Innan hade vi 

två system, nu har vi tre. Därmed blir det mer arbete för oss. På grund av att vi är noterade 

på börsen i USA måste vi göra en så kallad SOX-rapportering vilket betyder att vi ska 

rapportera osäkra skattepositioner (uncertain tax position) i noter och inte direkt i 

redovisningen. Detta tycker jag borde varit en del av tax tool-systemet, det är bara onödigt 

att ha det i tillägg. Det borde inte ha försvårat något i systemet. En annan grej är att jo flera 

system man använder på jobbet desto flera användarnamn och lösenord behövs. Det är inte 

alltid självförklarande hur man väljer och byter lösenord och försvårar mycket för var och 

en. Det är frustrerande att smågrejer som detta ska påverka så mycket, men det är klart man 
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blir frustrerad. Skatteapportering görs ganska sällan, bara varje kvartal, så man lär sig aldrig 

systemen på riktigt.  

-‐ Angående hur de olika intressenterna ser på projektets utfall tror jag det är lite olika 

beroende av vilken position de har. Ingen av användarna har fått erfarenhet med att detta 

system sparar dem för tid – det är jag säker på. Men det är inte vi användare som har behov 

av de talen som systemet tar fram – det är det de högre upp som har. För min del har jag inte 

ännu upplevt att ha användning för detta system, något jag har med de gamla systemen. Men 

tax-tool systemet är nödvändigt för att kunna sända rapporten till ”sign-off”. Det är för tidigt 

att säga något om utfallet av projektet då systemet så nyligen blev införd. Men jag kan inte 

säga att de ger mig något mer – de talen som jag behöver i mitt arbete finns inte i det nya 

systemet.  

-‐ Den interna uppfattningen av systemet är väl ”jaja, om det är det här de vill att vi ska göra 

och bruka tid på så får vi väl göra det…” Att rapportera varje kvartal är en del av mitt jobb, 

så det är inget problem, utan frågan är mera hur vi ska göra det. Det finns lite frustration i 

hur projektet blev såld in hos oss – det blev såld in på fel premisser, något ledningen borde 

ha vetat om. De har nog troligen fått feedback på det också. Vi förstår att man har behov för 

enhetliga rapporter, vi förstår att det blir ett extraarbete för oss… Det är så det är, och det är 

okej. Men – det blev sålt in som någonting som vi brukarna hade användning för – vilket är 

fel. Vi blev på ett sätt förda bakom ljuset, något som jag tycker var ganska onödigt. 

 

Risk Management 

-‐ Jag tror att det med ”buddies” var en form för risk management strategi. Men jag vet inte om 

det var en genomtänkt strategi – troligen var det. Är upplärning en form för risk 

management? Det hade vi i så fall. De försökte sälja in projektet till oss på falska premisser, 

men vi gör ju som vi blir tillsagda. Det var absolut ingen bojkott eller fara för projektet på 

grund av missnöjda anställda. På grund av att projektet var förankrad så högt uppe i 

organisationen och att projektet omfattade hela organisationen globalt, var det ett stort fokus 

på att det skulle lyckas. Projektledaren var mycket duktig – hon får verkligen genomförd det 

hon ska. Men hon var inte särskild lyhörd för problem som hon själva inte ser och som vi 

berättade för henne. Men hon genomförde absolut projektet, hon fick en output, men 

projektet kanske sker och genomförs på ett sätt som inte är helt bra. Vidare tror jag inte 

outputen riktigt visar vad man tror den ska rapportera. Det är viktigt att lyssna på de som 

använder systemet – om de menar att de inte får fört in det de ska i systemet är det svårt för 

andra att läsa ut det de vill av systemet. 
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-‐ Det som har visat sig att vara ett problem är hur ett sådant system som ska omfatta så många 

olika skattesystem och så många olika former av business – hur detta ska klara att undvika 

fel? Jag tror inte projektledaren såg omfånget av projektet, de trodde nog att det skulle 

kunna lösas. Leverantör L har levererat liknande skattesystem till två olika organisationer 

tidigare. En hotellkedja i Storbritannien som hade ett regelverk och en typ av verksamhet, 

samt en global koncern med verksamhet i olika länder som företog all typ av 

skatterapportering på huvudkontoret i London. Vi i denna organisation har lokal 

rapportering, olika typer av business och olika räkenskaps- och skattesystem som tax tool-

systemet ska omfatta. Vårat system är skräddarsydd (tailor-made) till oss för att det ska klara 

att ta över tre olika parametrar plus alla de olika situationerna som uppstår p g a de olika 

kombinationerna av parametrarna. Leverantör L hade inte gjort ett så stort projekt innan, de 

hade aldrig varit med om något liknande, och det problemet syns i systemet. Jag kan inte 

förstå att detta är kostnyttande (kostnaden jämfört med nyttan) för oss, men det är ju inte jag 

som sitter med facit och kalkylatorn där. Men man borde kanske ha undersökt andra 

leverantörer? Jag har ingen aning om detta gjordes och på vilka grundlag man valde ut 

Leverantör L som leverantör av projektet.  

-‐ Vi har haft vissa problem med oupptäckta ”bugs” underi projektet. Men på ”review”- och 

”signoff”-sidan har det gått okej. Hade ledningen varit mer öppna om vad projektet 

verkligen skulle leverera och därmed också varit mer öppna för feedback från oss 

användare, kunna mycket ha varit gjort bättre helt från början. Och jag tror även våra inspel, 

önskningar och förväntningar hade varit möjligt och genomförbart.  

-‐ Det fixas stadigt på systemet för att förbättra det. Det är en löpande process. Jag vet inte om 

detta var något de hade förutspådd att de skulle göra i så stor grad. Men med tanke på att det 

är så många land involverat är egentligen ett under att det gick överhuvudtaget. 

-‐ Risk Management: ”buddy-plan”, jämn uppföljning undervägs (kontroll från ledningen på 

olika faser och i olika länder – att alla har gjort det de ska göra till en viss tidpunkt) och 

”face to face”-interaktion i Krakow i tre dagar plus egen supportmail där man kan sända in 

frågor om man står fast eller har några funderingar. Men det är ändå ett sårbart system. Hos 

oss här i Norge är det bara en person som kan utföra systemet. Jag vet inte hur det är i andra 

land, i Krakow var vi ungefär 20 stycken tillsamman, som alla skulle vara användare av 

systemet.  

-‐ Problemen med IT-system är ofta att de är så otroligt många. Det tar tid att lära upp när nya 

system införas och när det kommer nyanställda. Alla är sårbara för ändringar, båda systemen 

och människorna. Frustrationen (särskild bland nyanställda) är stor, det tar lång tid att lära 
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sig allt. Säkerhetsmässigt så har vi allt för många användarnamn och passord. Alla ska bytas 

efter en viss tid (dock aldrig samtidigt), man klarar aldrig att komma ihåg alla och blir 

tvungen att skriva ner de för att minnas (vilket inte är bra). Användargränssnittet är för svårt, 

varför ska systemen vara så komplicerat? Jag tycker det är konstigt att de system som vi 

använder dagligen inte är mera självförklarande. De bästa IT-människorna hamnar i 

spelbolag och nätbutiker etc. därför att de som köper in dessa system ser en omedelbar 

effekt om de kommer med en dålig IT-lösning. I en organisation som denna ser man inte det 

lika tydligt. Vi är anställda och gör som vi får besked om, och vi får vår lön. Men att 

använda stora delar av arbetstiden för högt utbildade/bra betalda anställda på saker som inte 

är svårt i sig själv (svårt bara för att det inte är självförklarande, man gör det inte så ofta, det 

tar lång tid oberoende av vad du kan) – är bortkastad och går utöver andra ting. Själva 

plottningen i systemen kan på ett sätt göras av vem som helst…  

 

8.5	  Bilaga	  5:	  Intervju	  3;	  Projekt	  Tax	  Tool	  
 

Organisation 1, Projekt Tax Tool. 

Person F – IS Projekt Manager.  

Telefon intervju den 8 november 2013. 

Jobbade med projektet i ca 1,5 år, den startade februari år 2000 och jobbar idag som Projekt 

manager för ett annat projekt. 

Tax tool = ett projekt som skulle ge en gemensam plattform för organisationens alla kontor i 

världen. Den var för skatte syften och att informationen skulle kunna vandra från ner till upp på ett 

enklare sätt. 

Ytterligare beskrivning av projektet fick vi via mail; 

För skatteverktyget projektet, är en sammanfattning av projektet på följande sätt: 

Lösnings Fördelar 

De viktigaste fördelarna med denna lösning är: 

- Minskning av ansträngning som krävs för datainsamling, beräkning och validering 

- Minskning av fel (jämfört med den klassiska MS Excel-metod) 

- Minskning av tidspress för rapportering 

Tekniska fördelar: 

- Obligatorisk användning av balans strategi 

- Byte av cirka 200-250 nyckelkontroller inklusive tillhörande processdokumentation för SOX 

ändamål med 2-3 globalt hållna nyckelkontroller 
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- Tätare integration mellan skatterapportering med lokala system (OSA, Hyperion) och funktioner 

(Tax-funktion, SAS, IS) 

Kvalitet fördelar: 

- Riktigheten av aktuell och uppskjuten skatt redovisning 

- Mer tid för kvalitetsgranskning och övervakning 

Person F var väldigt involverad i alla IS-frågor men i övrigt var han enbart delvist involverad, detta 

från utvecklingsstadiet till projektets färdigställning. Person F började jobba med projektet efter att 

projektet redan hade startat, den var redan igång 1 år. Då var planering och organisationen av 

arbetet redan färdig. 

Eftersom Person F började jobba med projektet när den redan hade startat ansåg han att det inte 

fanns mycket utrymme för honom att vara delaktig i alla delar av projektet a) det var försent för att 

b) alla beslut hade redan tagits. 

I detta projekt ansåg Person F att det största problemet, förutom att projektet gick över tiden med ca 

9månader till 1 år och att budgeten överskreds med ca 50%, var av mer personliga skäl; Han kom 

inte så bra överens med den kvinnliga PM eftersom han ansåg att hon saknade de kvalifikationer 

som en bra PM skall ha. 

• Att kunna organisera 

• Framåttänkande -> dvs att kunna planera 

• Personlighet -> karismatisk personlighet 

 

Organisationen använder sig generellt av The Gate Model -> vilken Person F beskriver som en sorts 

risk management verktyg. 

• Varje steg skall vara säkert och man ska med hjälp av detta kunna vara medveten om 

faktorerna. 

• PM måste kontrollera riskerna och måste fylla kriterierna uppsatta för projektet. 

• Risk management bestod att projektet reviderades varje månad -> riskerna skall identifieras 

och sedan presenteras för kommittén för att sedan kunna åtgärdas. 

De största riskerna som Person F identifierade i detta projekt men som han även har sett vara ett 

problem i de flesta projekten är personal problem. Förutom att han ansåg att PM inte var lämplig i 

sin roll ansåg han att det var svårt att hitta rätt personal även för andra roller i projektet. De sökte 

alltid efter relevant personal till projektet. A) det var svårt att hitta rätt personal B) Även om 

personen var rätt för jobbet kunde det vara så att de inte var tillgängliga för den tiden som projektet 

pågick. 
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Överraskande problem var att: en server började krascha (regelmässigt), vilket det absolut inte får 

göra i ett ERP-projekt. Även om det gjordes regelmässiga tester av systemet under projektets gång 

gjordes det enbart deltester och aldrig i sin helhet. Det var detta som orsakade att felet inte 

upptäcktes i tid och fanns i systemet när den togs i bruk. Detta gav en negativ känsla för projektet 

men Person F vill ändå påpeka att projektet i sig inte ansågs vara misslyckat. 

• Eftersom projekt generellt aldrig blir som man har planerat med anseende på tid och budget 

ansågs detta inte orsaka projekt misslyckande 

• Efter en viss tid glöms faktorer som kan åtgärdas eftersom slutprodukten levererar det den 

ska. Eftersom det är en service som levereras och inte en produkt blir det bedömt på ett 

annat sätt. 

En annan risk som Person F ansåg påverka projektet var att PM inte engagerade en extern PM 

tidigare i projektet. Den externa PM som engagerades var enbart delvis delaktig tills man insåg att 

den behövs heltid vilket ledde till väldigt stora förseningar och att kostnaderna steg över förväntan. 

Här ville Person F tillägga information med ett senare mail: 

“A comment to what I discussed on Friday - despite the organizatinal and personal issues related to 

the project manager that I mentioned, by her onboarding an external project manager, many things 

became more efficient in the project. This is an example of a risk mitigation process....” Översatt: 

En kommentar till det jag diskurea de på fredag – Till trotts de organisatoriska och personal 

problemen relaterade till projekt ledaren som jag nämnde, genom att hon tog in en extern projekt 

manager, blev många saker mer effektiva för projektet. Det här är ett exempel på risk lindrings 

process. 

 

Person F använder sig mindre av ett specifikt verktyg angående risk management, utan det går mer 

ut på att: 

• Identifiera riskerna 

• Göra en sannolikhets matrix 

• Presentera till kommitteen för åtgärd 

Som PM måste många saker anpassas under projektets gång, men det kan vara svårt för en PM att 

veta exakta effekter av en förändring, vilket betyder att det är svårt att veta exakt hur mycket som 

ska ändras för att få den önskade effekten. I vissa fall är det svårt att veta om det överhuvudtaget 

kommer att ge påvisbara förändringar för projektet. 

Som PM anser Person F att man ska vara proaktiv och på detta sätt arbetar han i sitt projekt. Det 

gäller att upptäcka riskerna i tid och inte när de redan har skett d v s en framtidsprognos av 
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eventuella risker. Det är viktigt att identifiera riskerna och agera därefter annars behöver man inte 

vara PM -> reaktiv (kris management) är inget för en bra PM. 

 

8.6	  Bilaga	  6:	  Intervju	  4;	  Projekt	  Tax	  Tool	  
 

Organsation 1, Projekt: tax tool 

Intervjuperson L, system manager. 

Intervju gjord via flera mail fram och tillbaka 6.11.2013 - 18.11.2013 samt via en chatfunktion som 

används i organisationens intranät den 7.11.2013.   

-‐ Syftet med projektet var att välja ut rätt programleverantör och att genomföra 

implementeringen av den globala skatteverktygslösningen, Tax Tool. Vi önskade att 

standardisera och automatisera beräkningsprocessen av aktuell och uppskjuten skatt.  

-‐ Tax Tool processen kan delas in i två delar, där skatteberäkningen är funktionalitet A 

och ”review” och ”sign-off” är funktionalitet B. Varje kvartal ska 

systemadministratör öppna systemet för den nya perioden. Därefter ska SAS-

länderna (share accounting centers) beräkna och rapportera sina skatter. Vidare ska 

alla länderna granska och signera på sina rapporterade skatter.  

-‐ Projektet har inte blivit fullt operativt ännu. Applikationen utvecklas stadig och 

konstant. Huvudfördelarna hittills är:  

1. Reduktion i ansträngningen som behövs för att samla, beräkna och godkänna 

data. 

2. Reduktion i fel (om man jämför med det klassiska MS Excel-tillvägagångssättet). 

3. Reduktion i tidspressen gällande rapporteringen 

4. Noggrannheten gällande aktuell (current) och förutbetald (deffered) skatt. 

-‐ Gällande mindre lyckade objekt, kan man från den tekniska sidan se att systemet inte 

är fullt kompatibelt med båda äldre och den sista versionen av Internet Explorer. 

Systemet kräver också att .Net framework 4.0 är installerad på användarens PC för 

att kunna användas, vilket inte är så okomplicerad att få till i alla land. Många 

användare har inte möjligheten att utföra någon form för installation på sin PC, så 

den lokala IT-avdelningen måste involveras i varje enkelt fall.  

-‐ Affärsmässigt är det svårt att möta alla länders krav eftersom varje land har sina egna 

rättsliga begränsningar och specialfall som skattelättnader etc., vilket inte är relevant 

i andra länder och behandlas annorlunda där. Att förbereda .txt-filer med lokal ERP-

data är också tidskrävande och data är väldig sensitiv för formatering.   
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-‐ Implementeringsprocessen har pågått i ungefär två år. Under denna tid har vi haft 

organiserade veckovisa ”calls” mellan Leverantör L och organisationen, där vi har 

diskuterat och pratat om de objekt som behövde utvecklats. Vi har även haft två eller 

tre ”User Acceptance Tests” (UAT A och UAT B) där huvudländerna deltog i att 

testa produkten. 

-‐ Implementeringen var delad in i fyra faser; Rollout 0 (2 länder + HQ), Rollout 1 (6 

länder), Rollout 2 (16 länder) och Rollout 3 (15 länder). Ordentliga och lämpliga 

träningar blev organiserat för alla dessa länder och i alla faser. Upplärningen 

föregick både i Zürich och i Krakow. 

-‐ Innan systemet var klart hade vi flera ”re-runs” som föregick undervägs i 

avslutningen av projektet. Länderna blev då frågat om att använda tax-tool verktyget 

innan den officiella tidsfristen för att se om det fungerade tillsammans med tidigare 

system. 

-‐ Alla länder rapporterar feedback, frågor, problem och kommentarer via en support 

mailbox som blev skapad särskild för detta projekt. 

-‐ Varje kvartal har vi organiserat en ”workshop” där kärnteam från organisationen har 

besökt leverantören. Under ”workshopen” har man diskuterat problem och planer om 

förbättringar.  

 

8.7	  Bilaga	  7:	  Intervju	  1	  och	  2;	  Projekt	  SAP	  
 

Organisation 1 

Projekt: Implementeringen av SAP 

Intervju gjord 6.november på besök hos Organisation 1, Oslo, Norge 

Intervjuperson: Person H – assurance and internal control manager, 9 år som anställd. Person JK – 

ledare av ekonomicentret i Norge, shared accounting services, 8 år som anställd.  

Båda jobbar mycket med projekt internt, allt inom organisationen är projektbaserad. Det var inte 

något okänd med detta projekt. 

-‐ Det överordnade målet med projektet var att standardisera och harmonisera. Slå ihop sju 

ekonomisystem till ett och samla hela Norge under ett och samma ekonomisystem. Vi 

började i 2007, STEKO blev igångsatt i 2008.  

Steg ett: Det började med ett projekt, där man önskade att flytta alla avdelningar in i det ena 

ekonomisystemet. Det fungerade som ett ”gammalt” IT-projekt: samla delarna, lägga in allt i 

det nya – kopiera det gamla in i det nya. Detta blev gjort för att göra det enklast möjligt och 
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för att slippa göra så mycket konfigurering. I steg ett kom det diskussioner om krav och 

förväntningar till användarna – användarna önskade flera förbättringar för att kunna använda 

systemet till något mer än innan. De ville utveckla systemet ytterligare.  

Steg två: att samla allt på en ny och bättre plattform. Användarna ville ha mera och bättre 

funktionalitet. Användarna fick genom lösningen. Vi fick några tidsfrister från ledningen i 

Schweiz, men p g a vissa begränsningar fick vi inte till den önskade nya funktionaliteten. 

Det finns självklart vissa nya förbättringar i den nya lösningen, men tyvärr på inget sätt det 

man önskade sig.  

-‐ Projektet anses som väldigt vällyckat. Några av orsakerna till detta var att tidsfristen som 

först blev satt blev flyttad. Man såg att denna första tidsfrist inte skulle räcka, och ändrade 

på det. Succén var beroende av utsatta tidsfrister – ledningen var flexibel. Hade man utgått 

från den ursprungliga tidsfristen skulle projektet på inget sätt varit klart i tid och många hade 

troligen sett på projektet som misslyckat. På grund av att vi hade existerande 

ekonomisystem som fungerade bra från tidigare och undervägs i projektet kunde vi fastställa 

projektet. 9 månader tidigare än den sista tidsfristen blev satt gick vi ”on air” – alltså innan 

vi lovade! Det var många förseningar undervägs, men vi lyckades med det sista ”final” 

godkännande, den höll vi. Tyvärr är det vissa grejer som inte kom med i systemet och som 

vi fortfarande jobbar med. Det är vi inte så nöjda med eller stolta över. Det finns vissa 

förbättringar som kan göras med tanke på funktionaliteten.  

-‐ Att laga det perfekta system är fruktansvärt kostsamt, det kostar hur mycket som helst och 

tar jättelång tid (kanske tio år?). Vi använde mindre pengar och mindre tid och fick ett 

nästan perfekt system. Det att vi fick bestämma tidsfristen gick vi från ett 80 % till ett 93 % 

vällyckat system. Det första året gick dock mer till att rätta upp fel – vi tog inte till oss vad 

vi var tvungna att ge upp för att hålla tidsfristerna.  

-‐ En kritisk fas i projektet var ”blueprintfasen” – functional specification – hur projektet ska 

bli. Denna fas kan man verkligen inte lägga nog tid på och är mycket kritisk. Det tog vi inte 

till oss så mycket som vi borde ha gjort, vi använda ganska mycket tid här, men inte i 

närheten av så mycket som vi borde. 

 

-‐ Utmaningar i projektet: IT ska fixa tekniska lösningar för de behov som användarna har. I 

ett SAP-projekt finns alla moduler – vad de (leverantören) kan och vad vi (organisationen) 

behöver – och då blir det självklart kompromisser undervägs. Vi använda utländska 

leverantörer, IT-konsulter. Här kom det in många kulturella faktorer och svårigheter - 

mellan oss och utlandet är det ett stort kulturellt gap i förhållanden till förståelse och 
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kompetens. Från min ståndpunkt (Person J) var detta den största utmaningen. Det var 

mycket som inte blev 100 %, på grund av kommunikationen med leverantören och de 

kulturella utmaningarna. Leverantören borde varit duktigare och kommunicerat bättre vad 

de skulle leverera. Leverantören behövde otroligt noggranna förklaringar på hur systemet 

skulle vara, det är vi inte van med från tidigare. Vi ser nu att de borde ha fått färdiga delar 

från oss som de bara skulle plotta in och laga ett system utav. Vi fick inga 

rekommendationer från dem, samarbetet fungerade rätt så dåligt och skapade många 

problem. 

-‐ Businessavdelningen (en av avdelningarna i organisation 1 som ingick i SAP-projektet) tog 

aldrig inöver sig hur mycket tid och resurser som projektet krävde för att få ett bra resultat. 

Business blev inte involverat bra nog. De hade för mycket annat att göra samtidigt som 

projektet pågick, alla ”vanliga” arbetsuppgifter ska självklart göras undervägs. Vi hade 

problem med planläggning och testfasen. KOMMUNIKATION i projektet var ett ganska 

stort problem. Var man inte med på testningen, fick man inte in användare som kunde 

projektet. Upplärning och användardokumentation var problem och användarna hade inte 

tid/tog sig inte tid att vara med för att lära – inlärningskurvan var brant.  

Räkenskapsavdelningen gick bäst in i projektet, de förstod hur viktigt det nya systemet var 

(är kritiskt för hela projektet) och hur viktigt det var att de engagerade sig. Hela teamet blev 

tidigt involverat. De blev ”tvungna” med på testningen och hade hela tiden en klar 

förväntning om vart de skulle. Detta gjorde det även enklare senare – de var klara över 

vilket mål de hade och vart de skulle befinna sig i slutändan av projektet. Då blir det även 

lättare att komma dit. 

Många anställda visste inte vad man önskade uppnå med projektet – vart man ville, vad 

poängen var. Det är viktigt att ha ett klart scope för projekt och att alla kan ta del av detta! 

Person J tillhör de som tidigare hade jobbat med SAP 4:7, och han vet om att negativiteten 

var stor m t p SAP från början. Många var negativt inställda till att införa något nytt – igen. 

Det var helt klart en rädsla för det nya och för manglande kunskap.  

-‐ Ledarna var väldigt duktiga på att vara positiva – de fick med sig många. Men de kan bara 

kommunicera så och så långt om inte resten av gruppen är med och stödjer upp under. 

Ledargruppen var bra och positiv. Men vi hade vissa problem med involvering på lägre nivå, 

och förlorade nog rätt mycket på att inte få med alla. Det gick inte så långt att vi 

misslycktes, men vi haltade ett bra tag… 
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-‐ Komplexiteten i projektet är enorm! Det var helt klart en utmaning. Projektet omfattade fem 

avdelningar i organisationen och var av den grund så stort och komplext att varje 

bås/avdelning tänkte för sig: MM varulager, inköp; PP produktion och projekt; SD/SC 

försäljning och service; FICO räkenskap; HR personell. Alla avdelningarna lagade goda 

lösningar var för sig, men lösningarna blev inte kommunicerade på tvärs i organisationen. 

STORT PROBLEM! Hela projektet höll på att gå under innan detta upptäcktes, systemets 

lösningar för de individuella avdelningarna skulle inte gå att kombinera på tvärs av 

organisationen. Det var nästan så vi snubblade, men vi såg som tur är vad som höll på att 

hända och tog tidigt affär. RISK MANAGEMENT. Vi jobbade då mera på kryss och tvärs i 

organisationen, genom och tillsammans med de olika avdelningarna, vi samarbetade.  

-‐ All information som alla andra avdelningar sätter in i systemet ska ut i räkenskapsdelen. 

Mycket kom fel in, vilket var kritiskt och kunde ha haft fatala följder. Vi hade från början en 

”silo-tankegång”. Det var bara de på FICO som såg detta problem, och de sa ifrån så vi fick 

fixat till det. Det skapade merarbete undervägs men vi fick det ordnat. Då vi fixade detta 

stora problem gick projektet ifrån att vara 50 % till att bli 90 % ett vällyckat projekt. 

Komplexiteten gjorde att vi var tvungna att välja mellan olika lösningar, så vi kom aldrig 

fram till 100 procent lyckande overall.  

-‐ Efter projektet var ”färdigt” har vi utvecklat systemet mycket. Men det finns fortfarande 

vissa huvudområden som inte är fixat. Vi har inte haft någon produktionsstans eller fel i våra 

olika projekt, och SAP-projektet har till alla föremål lyckats fullt ut. Det är verkligen en 

succéhistoria.  Vi körde BIG BANG – alla avdelningar gick ”on air” fullt ut samtidigt i 

Norge. Vi hade bara en pilot som gick ut tre månader tidigare. Detta är mycket ovanligt, 

ganska speciellt och unikt gällande denna typ av projekt! Organisationen som helhet var 

mycket körda och slitna efter detta. Vi drog bandet helt ut och verkligen så långt det gick. 

Det var vissa som mötte väggen, blev sjuka och fick sjukskrivning. Det var verkligen ett 

tufft projekt för hela organisationen och vi gick några ”höga böljar”. Hade vi utsatt 

tidsfristen igen och fixat till projektet ännu mer så systemet blev ännu bättre, hade 

kostnaderna undervägs med all sannolikhet övergått nyttan. Vi behövde verkligen bli klara 

med projektet och slå ett streck över det – folk var så slitna! Efter att vi gick live var vi som 

tur är tillbaka igen – och denna gång bättre än innan.  

 

-‐ Leverantören var en utländsk IT-organisation. De kom in genom ett ramavtal med 

organisationen. Det blev sänt ut erbjudande till flera leverantörer, men valet föll på dessa 

efter en helhetsvärdering av pris och vad man trodde var kvalitet. I efterhand ser man helt 
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klart att valet av leverantör berodde mycket mer pris än kvalitet. Men skillnaden i priset 

mellan denna leverantör och övriga leverantörer var fruktansvärt stor, så vi förstår gott 

varför denna blev vald. Det kan dock vara att detta projekt har blivit mycket dyrare i 

efterhand (övriga kostnader-posten) än vad det skulle ha blivit med en annan leverantör. Vi 

hade leverantörerna här ”on site” i organisationen länge. De var här och var tillgängliga, 

men de kände inte systemet bra nog för att verkligen vara någon hjälp för oss. De kunde inte 

hjälpa oss med de problem vi hade och uppstod i projektet. Vi gick för en ny version av 

SAP, en version som var en relativt färsk. Det var inte mycket kompetens som fanns runt 

bruken av denna och om funktionaliteten överhuvudtaget under projektet. Det fanns inte 

några människor att fråga! Det fattades experter på området, något som kom mycket tydligt 

fram undervägs. Vissa personer som kunde mer än andra blev viktiga nyckelpersoner för 

oss, de var viktiga och vi använde oss av dem mycket. Det är en skärningspunkt mellan 

process och system – man måste förstå båda delarna. Vi saknade folk som förstod detta, det 

var allt för få som förstod helheten. Leverantörerna var ingen hjälp ”on site” 

överhuvudtaget...  

Andra leverantörer hade troligen klart att läsa oss bättre, och förstå våra utmaningar och vad 

vi ville ha. Men det fungerade inte på samma sätt som vi är van med i landet leverantören 

kom ifrån. Kulturen påverkade mycket mellan tekniken och användarna. Mycket tid gick 

med till och bort på kommunikationen. Vi hade för stort lösningsfokus. Blueprinten var gjort 

bra nog, men leverantören fick oss inte dit vi ville m h a denna. Vi tror att en annan 

leverantör hade fått oss i mål tidigare och bättre.  Det gick med mycket tid på 

kommunikation och utformningen av detaljer för att styra den kulturella utfordringen. Vi 

förstod inte kulturskillnaden innan blueprintfasen var färdig och blueprinten färdigställt. 

Leverantören förstod inte blueprinten och kunde inte enbart m h a den fixa systemet för oss. 

Under projektets gång tror vi nog det hade det lönt sig att ha en mer lokal leverantör. Men 

skulle vi välja igen hade vi nog vald samma leverantör – prisen var mycket avvikande från 

övriga erbjudanden som vi fick. Vi hade dock specificerat bättre och fått in mer support från 

andra håll för att på så sätt få in mer teknisk förståelse. Vi borde haft en större diskussion 

mellan process och system, det hade vi för lite av, och diskussionen som blev gjord blev 

genomförd för sent. Vi fick några SAP-experter som efter ett tag hjälpte oss och var support 

för vår organisation och det tekniska i projektet, men detta var efter blueprintfasen och kom 

på banan lite för sent. 
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-‐ Deadlines är viktiga båda med tanke på organisationen och användarna. I ett projekt jobbar 

man mycket, det finns mycket osäkerhet. Det blev en väldig boost för hela organisationen 

när vi gick live och det samtidigt gick så bra! Vi gick ”on air” och vi klarade det galant! 

Faktorer till framgång: Förarbeten till projektet var mycket bra, undervägs tog vi de viktiga 

valen, vi reducerade scopen och upptäckte den stora fatale felen med att alla avdelningarna 

jobbade för sig och vi fick fixat till det.  

-‐ En fördel vi hade var att vi utgick ifrån och började med ett projektteam. Detta gjorde att vi 

fick in mycket kompetent projektledning i projektet. Projektledningen såg till att fånga upp 

riskerna som alltid uppstår undervägs i projekt. Vi fick även in flera resurser på 

projektledning undervägs i projektet när vi såg omfånget och komplexiteten av det. 

Någonting vi kan lära från denna fas: att se omfånget tidigare och stöka om på resurserna! 

 

-‐ Då projektet var klart var det väldigt skönt att ha ett nytt system. 

-‐ Vi lärde otroligt mycket genom projektets gång. Vi som var väldigt involverade i 

implementeringsprocessen är fortfarande ”superanvändare”. Vi används mest i 

organisationen idag runt förståelsen av SAP och ger råd och hjälper andra som har 

funderingar eller när det uppstår problem. Det är också vi ”superanvändarna” som är 

förkämpare att få på plats de sista 7-10 % som saknas för att ha ett perfekt system.  

-‐ Vi har vissa svårigheter nu med att identifiera flera ”superanvändare”. Vi är beroende av 

dessa för att systemet ska fungera så optimalt som möjligt i organisationen. Vissa 

”superanvändare” har själva vald att vara det, de har en önskan om att medla vidare sin 

kunskap. Om organisationen inte har eller hittar någon som passar till ställningen så måste 

organisationen välja ut vem som ska få vara det. Det är vanligt att den anställda får detta på 

toppen av sin reella ställning. Utfordringen ligger i att få dessa personer till att ta uppgiften 

som ”superanvändare” allvarligt. Det är många som inte har någon extra kunskap om SAP 

och som inte känner någon relation till ställningen och som därför helst inte vill vara en 

”superanvändare”. De får bara besked från ledningen om att de har utsetts och att de måste 

ställa upp. Vissa kan inte mer om systemet än andra användare, men blir ”superanvändare” 

för att delar av organisationen känner att de måste ha det. Problemet ligger i intressen för 

SAP – vi behöver människor som verkligen bränner för systemet, som är intresserade och 

som kan och vill och som är duktiga på att lära upp andra. Vissa har inte den ballasten som 

behövs i organisationen eller är den auktoriteten som behövs för att förmedla uppgifterna 

och för att driva med upplärning. Man måste ha lite pondus i systemet vilket inte alla har 

eller – lika viktigt – känner att de har. ”Superanvändarna” är viktiga för att upptäcka och 
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fånga upp ting som har gått fel i projektet och vidare under användningen av systemet. Det 

är kritiskt för en organisation att ha sådana som är goda på systemet och som jobbar tät med 

organisationen för att få rättat upp fel. Det finns för många som bara låter ting skura och gå, 

vi är beroende av att någon rättar upp.  

 

-‐ Change management var till stor del en kritisk del i SAP-projektet. Vi hade kontroll på vilka 

ändringar som gjordes undervägs (emergency change – felrättning) och vi följde för varje 

ändring en fastlagt process innan det blev rättad i systemet. Change management biten måste 

fungera i projekt! Vi var mycket noggranna på att ha klockren rutiner på denna biten med 

strikta skiljelinjer och de rätta människorna involverade. Rutinerna gällde båda innan och 

efter vi gick live. Det ska sägas att det var extra viktigt efter ”big bang”. De kritiska 

situationerna/nödfallen skulle följe en given fastlagd procedur. Detta gjordes även för att 

kunna spåra felen i efterhand. Vi upptäckte många konstiga situationer löpande undervägs i 

processen, och det var därför i efterhand viktigt att se om detta var en ursprungliga fel eller 

om de berodde på något som blev gjord undervägs i projektet. Vi fick på detta sätt 

möjligheten att ta reda på om felen som uppstod i projektet var ursprungliga fel beroende på 

systemet eller om det var fel som hade uppstått på grund av mänsklig svikt undervägs. 

Dokumentationen av projektet var en stor pågående process. Allt det tekniska vi gjorde 

dokumenterades i detalj, och det gjordes ganska bra. En kritisk faktor för tiden efter 

projektet är att dokumentationen är gjord så bra att den kan plockas upp i efterhand och att 

man kan läsa ut och se vilka funderingar, omdömen och värderingar som blev gjort 

undervägs och hur ting flyter. Det är en stor fördel att kunna läsa ut ”varför vi gjorde som vi 

gjorde”. Användardokumentation är mycket viktigt och kan aldrig bli gjort för noggrant 

eller för bra. Upplärning av användare ska inte hellre tas lätt på. Projektgruppen la upp 

upplärningen på ett bra och lätt sätt. Tyvärr hade inte eller tog sig inte businessavdelningen 

tid att vara med på detta. Projektledningen gjorde allt de kunde för att övertyga om 

viktigheten av detta men businessavdelningen tog för lätt på det. De var tvungna att göra alla 

sina andra arbetsuppgifter som vanligt och hade inte tid att ta tag i projektet. De hade för 

mycket annat att göra och fick därför göra avvägningar hela tiden.  

-‐ Projektet var mycket lärorikt och spännande – det var så fruktansvärt stort och omfattande. 

Vi var båda i början överbevisade om att det skulle vara stort och komplext, men vi var inte 

mentalt förberedda på den verkliga storleken av det. Det blev en stor sak! 

-‐ De som har fått mest ut av projektet är de som har involverat sig mest. Projektet är det 

största någonsin i organisationen, men produktionsavdelningen var de som involverade sig 
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mest och som därför fick mest igen. De förlorade sina gamla systemer vilket troligen var en 

bidragsfaktor till den stora involveringen. De var smarta genom att ta involvering och 

incitament i projektet och fick därmed formad det lite som de ville. Andra avdelningar 

använde aldrig nog resurser in för att få det som de ville, och då fick de det inte som de ville 

heller. Särskild projektavdelningen tänkte inte innan på vad de ville förbättra med projektet, 

och det kan man tydligt se nu. Viktiga tankar vid implementeringar är således: Vart ska du? 

Vart vill du? Vad är scopet? Vad är blueprinten? 

-‐ Budgeten för projektet blev överhällt.  

 

Risk Management 

-‐ IT-projekt och andra projekt – det är ingen skillnad gällande risk management. Man måste 

titta på vart man är och ta affär när man glider ut. Det är oerhört viktigt att ta affär tidigt! 

Det är en stor utmaning i många projekt. Projektledarna och projektgruppen måste ha 

kontroll på framdriften och hur man använder resurserna. Utsättning är kostsamt – jag är 

mycket glad vi kom i mål när vi gjorde.  

-‐ Systemet gick live och det fungerade. Ekonomisystemet är fundamentalt inom 

organisationen. I efterhand ser vi att det är en hel del funktionalitet som ingen berättade om 

för oss, som vi skulle ha gjort annorlunda tidigare. Men det är svårt att se det undervägs i 

projektet, innan man kommer i gång med själva användningen av systemet. Men det 

viktigaste är att systemet fungerar! Nu är det mer automatisering som vi jobbar med, att göra 

det enklare för användaren. Vi har strömlinjeformade processer. Riskanalysen som blev 

genomförd inför projektet var mycket bra. Det var inget överraskande som kom in eller dök 

upp, man hade en god översikt över möjliga problem och riskerna blev identifierade i tid.  

-‐ Alla problem som uppstod hade vi på blocket innan de kom. Men det är självklart stor 

skillnad på teori och praxis. Vi visste att vi var tvungna att ha en god scope och en god 

blueprint, och dessa jobbat vi därför hårt med. Vi hade en fullgod riskanalys där vi klarade 

av att involvera alla deltagare i projektet. Vi gjorde goda analyser och analyserna blev även 

genomfört flera gånger. Men att ta inöver sig problemen som uppstår undervägs i vardagen 

är en utmaning. Vi visste om alla risker, men var inte helt i stånd till att hantera de på 

förhand, vilket ledde till några svårigheter undervägs.  

-‐ Projektet lyckades, vi gick live när vi skulle. Men vi klarade inte av att komma upp till 

hundra procent nöjdhet inom alla områden. Vi styrde riskerna – under riskanalysen kom alla 

punkter upp, men vi har kanske inte klart att följa analysen helt ut. Efter blueprinten förstod 
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vi allvaret och vi tog tak efter detta. Vi visste om riskerna, men det tog lite för lång tid innan 

vi kom i gång, men vi klarade av det. J 

-‐ Om vi inte hade jobbat med riskerna hade vi aldrig klarat att gå ”on air” när vi gjorde. Alla 

risker blev analyserad och hanterat, i alla fall efter ett tag. 

-‐ Vi fick aldrig riskerna ned på noll, men vi fick de ned (från 10 till kanske 3-4). Det är inte 

realistiskt att få alla risker ned på noll. Organisationen har många projekt som pågår och 

många efterprojekt, där det i varje projekt finns många risker. Man kan inte få alla riskerna 

bort, men det är viktigt att de blir hanterbara.  

-‐ Även om vi visste hur viktiga scopen och blueprintfasen var, var dessa punkter några av de 

riskerna vi inte hanterade bra nog. Vi borde ha använd mer tid på detta i början av projektet, 

i startfasen. Den uppsatta tidsplanen för blueprinten blev heller inte följd, vi var tvungna att 

undervägs omdisponera tiden. Vi kände där och då att vi hade gjort ett bra jobb i 

planeringsfasen och med blueprinten, men vi borde ha använd mer tid på att kvalitetssäkra 

dessa delar i efterhand. 

-‐ Med tanke på kompetens och förståelse – så kan man säga att vi glapp lite. När ett projekt 

blir så stort och komplext… man tror man har kontroll på riskerna, men det är svårt att se 

allt som finns där ute. Fördelarna med projektet har dock varit helt enorma. Processer och 

rutiner för hela organisationen i Norge, allt har standardiserats. Allt har blivit mycket 

enklare och mer effektivt, systemet har visat sig att vara mycket kostnadsbesparande. Vi har 

fått ett mycket bättre system! 

-‐ Vi har i projektet samlad sex eller sju ekonomisystem under ett. Vi har sett fördelarna vid 

projektet mycket snabbt. Efter enbart sex månader såg vi stora förbättringar i organisationen 

och folk är nöjda. Vi har mer kontroll på bland annat vem som kan använda systemen, det är 

enklare att sätta gränser och kontrollera. Säkerheten nu är mycket bättre, det är som en helt 

annan värld. 

-‐ Under projektets gång ser vi att vi kunde ha varit tuffare på att ta beslut, att skära genom och 

säga ”detta är så vi ska göra det”. Vi borde ha varit lite tuffare, och visat och sagt ”så här ska 

det göras”. Vi var ganska tuffa, men vi kunde helt klart ha varit mycket tuffare. Det är 

viktigt att man törs ta beslut! 

-‐ Projektledningen rapporterar till STEKO. Projektgruppen borde ha varit tuffare. De hade 

mandat till att ta beslut, men de hade ett behov för att ha med oss andra i organisationen 

innan de tog besluten. En projektgrupp kan inte ta för många överordnade beslut utan att det 

skapar problem, men det hade varit mycket enklare om de hade gjort det. Det var en 

avvägning som blev gjort undervägs i projektet, man måste ge för att kunna ta! 
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-‐ Vi vill gärna få vara med om ett liknande projekt igen J 

 

8.8	  Bilaga	  8:	  Intervju	  3;	  Projekt	  SAP	  
 

Organisation 1 

Projekt SAP 

Intervju gjord 29.november via telefon. 

Intervjuperson: Person K.B. en av projektledarna, anställd sedan 2006. 

Arbetstitel: ledare av ERP-centret i Norge. 

Har lång erfarenhet från liknande projekt i andra organisationer. 

 

-‐ Syftet med projektet var att integrera flera ERP-system till att bli ett. För HR var det att 

harmonisera den ekonomiprocessen och att få en samlad supportcenter. Det samma gällde 

för SAS. Innan projektet var dessa avdelningar decentraliserad, nu är det centraliserad. Det 

var huvudsyftet. 

-‐ Samarbetet mellan leverantören och organisationen fungerade helt okej. Vi hade flera olika 

leverantörer inne undervägs i projektet. Då huvudleverantören av systemet var utländsk 

uppstod det självklart utmaningar med tanke på våra olika kulturer. 

-‐ Vi hade från början en ursprunglig projektplan som inte blev hållit. Detta på grund av att vi 

gjorde en stor ändring i projektet, vi ändrade på scopet. Då blev det gjord en ny tidplan som 

vi klarade av att hålla. I andra projektplanen hade vi lagt till en pilot, piloten pågick i tre 

månader innan resten av organisationen kom. Vi hade en utgångspunkt och den initiala 

planen blev inte överhällt. Med projektplan två mötte vi tidsschemat så som planerat. 

-‐ Det bästa i projektet var att hela toppledningen var med i styrelsegruppen. Vi hade verkligen 

förankringen, och det var nyckelpersoner med i hela processen som var inne och backade 

upp oss. Detta blev även gjort för att kvalitetssäkra projektet. Projektet var färdigt i 2009, 

det är länge siden. Vi var även beroende av alla människorna som deltog i projektet, alla 

som jobbar hos oss är viktiga att ha med sig. Projektet blev även förstärkt med ytterligare 

resurser undervägs. Vi hade testledning, training och upplärning. Vi fick hela tiden 

förstärkningar genom ökade resurser.  

-‐ Missnöje: vi kunde säkert ha uppdagat behovet för att ändra scopet tidigare, vi borde ha 

gjort omplaneringen tidigare än vi gjorde. Vi kunde även ha bemannat upp tidigare och med 

flera personer. Även detta med kulturskillnaden mellan oss och leverantören borde ha lagts 

mera tid på. Det tog rätt lång tid innan vi båda förstod varandra – det gick åt båda håll. 
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Processen kunde även den ha blivit jobbat bättre med. Vi hade goda genomgångar på SAS 

och HR, men vi borde jobbat mer med detta i andra avdelningar, särskild med tanke på 

logistiken. Vi har nu jobbat med detta i efterhand. Alla avdelningarna/divisionerna gjorde 

sakerna på sitt eget sätt. 

-‐ Fem år efter projektet är alla väldig nöjda med projektet. Men det gjorde ont undervägs. 

Båda med tanke på arbetsbördan och att man är tvungen att ändra sig efter det nya systemet. 

Varje persons vardag förändras. Vi försökte få genom det samma projektet några år tidigare, 

men då var inte organisationen klar för det. Motståndet var för stort till att vi kom i gång. 

Skillnaden denna gång var att hela ledningsgruppen nu satt i styrningsgruppen för projektet. 

Vi hade backning från översta ledningen. Längre ned i organisationen, hos båda 

mellanledare och andra på lägre nivå, var det vissa som inte var lika nöjda. Men det är så det 

är i ERP-projekt. 

-‐ I ledningsgruppen och styrningsgruppen jobbade vi med risker in mot projektet. Vi hade 

återkommande diskussioner med båda grupperna. Jag kommer inte ihåg vilka risker som 

diskuterades, men de blev identifierat och upptäckt undervägs medan projektet pågick. Att 

originalplanen inte fungerade var den största risken som uppkom i projektet. Den var 

tvungen att omplaneras. Även resurserna stod för en stor risk. Vi behöver jobba mer med 

interna resurser, det är lätt att hyra in konsulenter, men de ger inte alltid samma nytta. 

-‐ Risker uppstår alltid i samband med projekt, och de uppstår alltid från dag ett. Efter hand 

som man jobbar med projektet blir det löpande uppdaterat. Omplaneringen var en stor 

utmanins som vi inte hade förutsett. Det är lätt att säga i efterhand att man borde ha upptäckt 

den tidigare… 

-‐ Detta ERP-system levererar mycket bättre kvalitet om man jämför med tidigare system. 

Resultat var vällyckat. När vi summerade projektet efter det var avslutad var alla nöjda. 

-‐ Till nästa gång bör vi jobba med att få in flera heltidsresurser. De interna resurserna är ett 

klassiskt exempel på en risk management verktyg som måste fungera. De bör vara 

tillgängliga på heltid, inte deltid. Det är viktigt sett från organisationens sida. 

-‐ Kommunikation inom projektet kunde ha varit ännu bättre. I alla fall för att nå ut till ledarna 

på mellannivå. Vi hade toppledarna med oss, men det var för lite stöd nedåt i organisationen. 

Om vi hade fått med oss mellanledarna kunde ting ha blivit enklare. Kommunikationen med 

utländska leverantören var även den extremt krävande.  

-‐ Projektgruppen fungerade bra, men vi skulle gärna haft flera heltidsresurser. 

-‐ Vi jobbar fortfarande tät med leverantören av projektet och har nu lärt känna varandra. 

Kommunikationen fungerar mycket bättre nu än den gjorde i början. Det är viktigt med tät 
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dialog, och vi har lärt att det är en god idé att dubbelkolla så vi vet att vi har förstått 

varandra. 

8.9	  Bilaga	  9:	  Intervju	  1;	  Projekt	  Estland	  
 

Organisation 2, omsätter årligen 250 miljoner Euro, grundades 55 år sedan och har ca 1600 

personer anställda i 20 olika länder. Huvudkontoret ligger i Finland. 

Projekt: Finansiellt projekt som ska ge ett gemensamt system i alla länder som företaget är verksam 

i, detta ska ge enhetligt informationsflöde länderna emellan. 

Intervjuobjekt: Person J 

Intervju genomförd: 27.11.2013  

Arbetsuppgifter: Projekt manager 

Anställd i organisationen: från 2004-2012, När han blev pappa valde han att flytta till sin flickvän 

och dotter i ett annat land och var därför tvungen att säga upp sig hos detta företag. Pappa 

Erfarenhet med andra liknande projekt: Innan han började på företaget hade han inte jobbat som PM 

men innan detta projekt hade han jobbat med flera andra ERP implementeringar. 

 

Detta är ett ERP-projekt som togs fram för att skapa en global affärsenhet som kan användas på en 

internationell miljö. Huvudsyftet var att alla länder skulle ha samma system att arbeta med istället 

för landspecifika ERP-system, vilket skapar ett bättre informationsflöde länderna emellan men även 

för att utveckla det gamla IT systemet som inte längre var helt kompatibel med den nya modellen. 

Projektet startade år 2003 och är ännu inte helt slutförd. Företaget har delat upp helhetsprojektet, att 

implementera ERP system i alla länder, till flera mindre projekt. De har startats och avslutas i olika 

tidsintervaller, Implementeringen har ännu inte skett i alla länder och därför räknas hela projektet 

som ofärdigt även om flera projekt inom projektet redan har avslutats. Detta fall kommer att rikta 

sig in specifikt på implementeringen av ERP-systemet i Estland 

 

Organisation 2s allmänna metod: 

-‐ Leverantörerna har egna processer för att köra projekt. Organisation 2 litar på att 

leverantören vet vad de gör och att de är experter på ERP implementering. 

-‐ Det används mindre konsulter och mer egen personal, konsulterna används mer som 

ett stöd för att Organisationen själva ska ansätta och att kunskaperna om ERP-

systemet ska föras över till den egna personalen och därmed stannar också 

kunskapen i företaget. 
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-‐ När projektet är slutfört behåller Organisation 2 personalen som jobbade med 

projektet, det är viktigt för Organisationen att behålla kunskapen. Det anställs heller 

inga sommarjobbare för projekt i företaget och det handlar allting om samma sak, att 

behålla kunskapen som har insamlats genom projektet. 

-‐ Oftast är deadlinen i ERP projekt fixat och inte så flexibla, the Iron Triangle är 

standard för organisationen att jobba med. The Iron triangle är oftast som en 

kedjereaktion, om man går över tiden, kostar det mer för företaget om man vill hålla 

den kvalitetsnivån som var planerad 

-‐ Organisationen använder sig ofta av bakåt planering, vilket innebär att det har t ex en 

deadline och sedan räknar de bakåt för hur länge varje arbetssteg kommer att kosta i 

tid. Detta anser Person J att minskar riskerna. 

-‐ Planering av projekt är a och o, ofta börjar riskmanagement med egna erfarenheter 

som standard, därför är det viktigt att vara rutinerad och ha en viss erfarenhet av 

projekt. 

-‐ I ERP-projekt är de 6 första månader lite mer vilsna. 

-‐ Manualerna för systemen skrivs oftast före projektet har avlutats, ca 6 månader innan 

avslut. Eftersom det efter implementeringen (när man redan börjat använda 

programmet) är försent att utforma en manual och lära upp användarna. 

-‐ Riskmanagement handlar i ERP-projekt mycket om att förstå hur långt man kan 

hålla systemet standard mot att vad som behöver skräddarsys för att den ska fungera 

så bra som möjligt för företaget. 

-‐ Generellt gäller det att sätta upp realistiska mål för projektet istället för euforiska mål 

som inte är möjliga att uppnå. 

-‐ Ofta byts systemen ut för att de är gamla eller att processen var för komplicerad. 

ERP kan användas för att göra processerna rakare, det är viktigt att veta hur man ska 

hantera förändringar när det är många byten. 

-‐ Under ett projekt är det viktigt att hålla sig till de planerade förändringar och att inte 

ta på sig för många förändringar på en gång. Annars kan det leda till konflikter 

mellan projekten. 

-‐ Tailoring - Kostar väldigt mycket, därför är det ytterst viktigt att göra en bedömning 

över om nyttan är mer än kostnaderna annars kan man fort komma i en nedåtgående 

spiral som förstör projektets chanser att lyckas. 

-‐ Det är riskabelt att göra projekt med en lång livscykel eftersom tekniken som man 

köper in kan vara delvis gammal när projektet är färdigt, det är däremot även viktigt 
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att inte ta in den senaste tekniken eftersom de oftast är oprövade. Oprövade system 

kan ha många problem som ännu inte upptäckt vilket ökar riskerna till att projektet 

skulle kunna misslyckats.  

-‐ Om ett system är beprövat och fungerar ligger problemet oftast hos användarna av 

systemet, antingen i ointresse att lära sig nytt eller av okunskap om systemet. 

-‐ Riskmanagement kan man se på såhär. Det är en lista på de saker som ännu inte har 

tagits itu med: Om riskerna ignoreras kräver det mer tid och arbete att fixa till dem 

när de har blivit kritiska. 

 

Leverantören av ERP systemet är ett Svenskt företag som vi kan kalla för leverantören som är ett 

aktieföretag. Detta företag har sina egna konsulter som hjälper till att implementera och utveckla 

systemet för företaget som köper tjänster. Detta ger ett närmare och personligare samarbete mellan 

organisation 2 och leverantören. Konsulterna har oftast jobbat ganska länge för företaget vilket ger 

en mogen arbetsgrupp med mycket kunskap om produkten och industrin. Företagen var jämnstora 

vilket gav ett jämställt samarbete istället för att ett av företagen ”den större” dikterar hur det ska gå. 

 

Intressenterna i projektet är leverantör, företaget som implementerar och ”kunderna” av 

Organisation 2 som i slutändan påverkas av Organisation 2s prestationer samt ägarna. 

 

Systemet skulle ersätta ett äldre system, nu är nya systemet i gång. De körs inte längre parallellt 

med varandra. 

 

Projektet gällde för hela organisationen i alla länder men eftersom projektet delades upp i mindre 

delprojekt räknades detta fall som vi undersöker som ett enskilt projekt och skulle enbart 

implementeras för hela organisationen i just detta land (Estland) 

 

Tidplan: projektplan till go live tog ca 11 månader,  

Budgeten; ca 400 000-500 000 Euro 

Budgeten hölls ganska bra, deadlinen sköts upp med en månad i Estland för att hinna göra 

klart det som var kritisk för att projektet skulle avslutats med god kvalitet. Det var rísk 

management mapping som visade att det kunde ge problem om den inte förlängdes, därför 

valde man att förlänga för att inte riskera kvaliteten av projektet, leverans problem. 

Projektmetoden gav möjlighet att håla tidsplanen; mest skedde detta med att man hade riktig 

personal med erfarenhet. 
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Allt som allt är Person J nöjd med kvalitén på projektet, eftersom det med riskmangement mapping 

upptäcktes att det eventuell behövdes längre tid för att uppnå den nivå av kvalitet som man ville ha 

och även gav den extra tiden för projektet upprätthålldes kvalitén av projektet. Det är alltid möjligt 

att gå in och säga att det kunde ha blivit bättre si eller så, vissa saker kan förändras andra inte. Det 

viktigaste gällande kvalitet är att det interna folket är generellt insatta i de processer som är 

internationella. Eftersom ERP systemet nu tillämpas på en internationell nivå kommer varje 

förändring d v s change management att ta väldigt mycket längre tid att genomföra.  

 

Både Organistion 2, des ägare och leverantören är alla i stora drag nöjda med utfallet av projektet i 

stora delar på grund av att budgeten hölls ganska bra och tidplanen hade inga störa förseningar.  

 

Den interna uppfattningen av projektet är att viss är nöjda medan andra inte, beroende på vem som 

är betraktaren. Ägarna är nöjda eftersom de tjänar pengar, IT är nöjda eftersom de har 

implementerat färdigt, säljarna kanske inte är så nöjda om de inte har den rätta kunskapen eller 

inställning till att lära sig nytt angående programmet. I stort sett är folk mer positivt lagda än 

negativt. 

 

Organisationen har ett systematiskt sätt att analysera om det finns risker i projektet. De använder sig 

av ”Management and Steering”; Projektledarna är huvudansvarig för analyserna, de träffades varje 

vecka. Steering teamet är den delen av processen som tar besluten för vilka risker som är relevanta 

och mappar hur troligt är det att detta ska hända och hur stor är risken om det händer.  

 

Det var viktigt att på förhand för organisation 2 att tänka igenom vilka centrala riskfaktorer det 

fanns i projektet. Mycket gjordes genom erfarenhet av personalen, pga. det kan de uppskatta om rätt 

estimat har gjorts eller om arbetsbördan är riktig. För detta projekt tog man i åtanke att Estland 

(2006) kanske skulle ta över Euro som valuta år 2007, och för att eliminera risken att behöva 

anpassa hela systemet igen tog man Euro redan nu som grund. 

 

De största utmaningarna som upptäcktes i förhand för detta projekt ansågs vara: 

1. Euro (se ovan) 

2. Resurserna; har vi tillräckligt resurser? 

3. Språkkunskaper; Pratar vi alla samma språk, kan vi kommunicera med varandra; eftersom flera 

av deltagarna inte pratade estniska. 
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4. Project manager; har han tillräckligt med tid, involverad i flera projekt. 

 

De mappades och genom en niofältsmatrix utvärderades probability (sannolikhet) and criticalness 

(hur kritiska riskerna är). De största riskerna hamnade först på listan, det beskrevs vem som skulle 

och vad som skulle göras för att förminska riskerna i dessa punkter. Processen är densamma oavsett 

i vilken fas av projektet som man befann sig i, det är enbart riskerna som förändrades. 

 

För att undvika vissa risker eller förminska riskerna som inte kunde elimineras kunde Person J och 

hans team redan ha utvecklat både en plan A, B och C beroende på vad som kunde hända samt att 

de även hade en backup plan på hur man kunde gå till det gamla systemet om allting skulle gå fel 

med projektet. 

 

De största utmaningarna som upptäcktes medan projekt var aktiv: 

Att ”Speed of IFS”, snabbheten av användandet var lite för sent, funkade inte optimalt för systemet. 

Hastigheten behövde ökas av Företag S. Tester gjordes för att se om systemet var kompatibelt med 

hastigheten men enbart på enskilda användare inte på t ex 200 användare eftersom detta inte är 

ekonomiskt försvarbart.  

 

Processen var densamma oavsett vilken del av projektet, men riskerna förändrades med tidens gång. 

Därför utfördes denna ”blueprint mappingen” för att se utvecklingen 

 

Utan riskmanagement hade vi kanske inte kommit fram till problemen i tid, och man kan informera 

och påverka ledningen innan det är försent. Problemen som kanske inte kan lösas kan man i alla fall 

påverka och därmed förminska skadorna som de kan åstadkomma om de är fria utan kontroll. 

 

Utan riskmanagement hade vi inte tagit en månads förlängning, vilket skulle leda till tidsproblem 

och folk skulle ha haft problem att utföra allt arbete i tid, jobba övertid och eventuellt göra fel pga. 

utbrändhet eller när koncentrationen tryter av utmattning.  

 

	  

8.10	  Bilaga	  10:	  Intervju	  2;	  Projekt	  Estland	  
 

Intervjuperson: Person M, IT manager. 

Var medlem i projektgruppen under området teknologi och produktion. 
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Erfarenhet med liknande projekt: Var med på implementeringen av ett annat ERP-system i samma 

företag i 2001. 

 

- Syftet med projektet var att implementera samma version av ERP-system i Estland, som 

organisationen använder i övriga länder. 

- Leverantör I var leverantören av systemet. Organisation 2 hade tidigare med samma 

leverantör gjort ”rollouts” av systemet med samma process och lösningar i andra länder, och 

de skulle även göra det samma här. 

- Projektgruppen var en kombination av tre parter: leverantörens konsulenter från Finland, 

viktiga personer från organisationen som hade varit involverat i tidigare ERP-projekt inom 

organisationen, och anställda vid organisationens kontor i Estland. Nyckelpersonerna i de tre 

parterna blev uppkallad till olika moduler (processområder) så som kundservice och logistik, 

upphandling, produktion, finans etc. Projektets styrgrupp blev utvald genom ett samarbete 

mellan organisationens lokala CEO, ICT manager, den lokala ERP-projektledaren och 

ledaren för Organisation 2s ERP-lösningar. 

- I implementeringsprocessen använde vi oss av en standard metod för ERP-implementering. 

Planen i början var att genomföra en ”rollout” av de lösningar som hade utvecklats i tidigare 

ERP-implementeringar i Finland, men under kartläggningsfasen (”mapping phase”) 

framgick det att denna standardmetod för ”rollouts” inte kunde utnyttjas till 100 procent 

inom den Estländska produktionsenheten. Organisation 2 hade ett flertal lösningar man 

kunde använda, vilket inte omfattades av det nya ERP-systemet. Detta betydde att vi fick 

använda mer tid i kartläggnings- och etableringsfasen. 

- ERP-implementeringsmetoden innehåller följande steg: 

1. Inledande fas av planering och resurstilldelning, 

2. Kartläggningsfas för träning och beskrivandet av lösningar. Denna fas änder upp med ett 

dokument av lösningsdefinitioner. 

3. Etableringsfas; lösningar byggas upp i full skala för att testa omgivningen. Träningar 

fortsätter. Denna fas änder upp med en ”Application Solution Test”, där alla nya processer 

testas i organisationen.  

4. Implementeringsfas; databasen för produktion byggs upp och en detaljerad plan för att 

”go-live” förberedas.  

5. ”Go-live”-fas; det nya systemet tas i användning, alla oklara ämnen är lösta och projektet 

avslutas. 
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- Det nya ERP-systemet skulle ersätta organisationens gamla ERP-system. 

- Projektet omfattade Organisation 2s företag i Estland; den lokala försäljningsdelen och den 

tillverkande delen. Moduler som inköp, lager och logistik, kundservice, finans och 

produktion skulle verkställas och involveras i projektet. 

- Projektet bokades om (”rescheduled") från en 6 månaders ”rollout” till en 9 månaders full 

implementeringsprocess på grund av att lokala lösningar var tvungen att implementeras 

ytterligare till systemet. Projektbudgeten var på kring 250 000 Euro hölls. 

- Kvaliteten på projektet: Projektet var framgångsrikt och en succé. Det nya systemet är 

bättre, har flera möjligheter och är mera robust. 

- Då systemet implementerades var systemet inte av den senaste lösningen. Men vi använder 

samma system som andra enheter nu, och det är en stor fördel för oss alla. 

- Ägarna är nöjda med projektets resultat. 

- I projekt finns det alltid motstånd från slutanvändarna. Det gamla systemet är välkänd, och 

det nya systemet höstar därför mycket kritik. Men detta försvinner när användarna hittar 

lösningar och nya möjligheter i det nya systemet. Det är viktigt att involvera den lokala 

projektgruppen för att lösa problem som uppstår. På detta sätt kan vi bryta motståndet.  

- Projektets styrgrupp evaluerade och utvärderade riskerna genom projektets olika faser och 

reagerade på dem med de insatser som behövdes. De blev åtgärdade. Styrningsgruppens 

medlemmar hade tillräckligt med myndighet till att ta beslutningar gällande resurser och 

tidsplanen. 

- Styrningsgrupper anordnade möter i alla projektets faser. Även extra möten ägde rum, om 

man såg att det var nödvändigt. Vi hade totalt 13 möter under projektets gång gällande 

riskerna och risk management. Projektrelaterade risker blev uppsamlad och evaluerad i 

kategorierna Allvarlighetsgrad/Svårighetsgrad (”Severity”) och Sannolikhet (”Probability”). 

Ansvarig personal för varje risk blev utnämnd, och denna skulle vidta åtgärder mot riskerna. 

Riskernas status blev uppföljd i nästa möte.  

- Projektgruppen hade veckovisa möter, där alla lösa tråder blev diskuterade. Några av dessa 

”lösa tråder” eller ämnen blev identifierad som risker av projektledaren, och sänd vidare till 

styrningsgruppen. 

- Huvudriskerna var relaterade till resurserna och personerna som var involverad.  

1. Projektledaren hade även andra arbetsuppgifter att hantera undervägs. Handlingar: 

prioriteringar, delegation och god planering användes för att hantera problemen. Vi 

utnämnde även backup personal för nyckelanvändarna.  

2. Några personer lämnade företaget undervägs i projektet. Handlingar: uppträning av nya 
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personer, utnämna mentorer till de nyanställda. 

3. Språket blev markerad och belyst som en risk – på grund av det var tre parter involverad: 

estländsk, finsk och engelska blev alla använd i kommunikationen. Handlingar: 

dokumentera möter som fördelades till involverade personer, veckovisa rapporter. 

4. Flyttning (”migration”) av data från det gamla systemet till det nya blev även adresserat 

som ett kritiskt problem. Organisationen bestämde sig för att hantera detta problem själv för 

första gång. Tidigare hade leverantörens konsulenter tagit detta jobb. Handlingar: fullskalig 

testning av flyttningen (”migrationen”) blev utförd. 

5. Träning för slutanvändarna blev listad som en risk. De hade inte bra nog kunskap. 

Handlingar: Slutanvändarna tränades av medlemmarna i den lokala projektgruppen. God 

planering, tillräckligt med resurser och självstudier blev använd. 

- Flera ämnen/delar/problem (”topics”) blev hanterad med Risk management. 

Styrningsgruppen reagerade lämpligt, tillfredsställande och i tid. RM var en av 

nyckelfaktorerna till att vi upplevda framgångsrika resultat. Det var även viktigt att vi hade 

personer med tillräcklig auktoritet och myndighet i styrningsgruppen. 

 

8.11	  Bilaga	  11:	  Intervju	  3;	  Projekt	  Estland	  
 

Genomförd: 11.12.2013 

Person C, projektledare och ”logistics manager”. 

Erfarenhet med andra liknande projekt: implementering av ett annat ERP-system i en annan 

organisation år 2002. 

 

- Syftet med projektet var att implementera det samma ERP-systemet i Estland som 

organisationen använder i övriga länder. 

- Leverantör I var leverantören av systemet. Vi använde även en annan underleverantör från 

Estland. Organisationen hade lanserat det samma systemet i andra länder och nu var det 

Estlands tur att implementera den samma processen och de samma lösningarna. 

- Projektgruppen bestod av 3 delar: konsulter från Leverantör I, organisationens support team 

som bestod av folk involverat i tidigare ERP-projekt och lokala medarbetare från vår 

organisation i Estland. Nyckelpersoner från dessa 3 delarna blev utnämnd till olika moduler 

(processområder) som kundservice och logistik, upphandling, produktion, finans. Projektets 

styrningsgrupp blev utnämnd från den lokala VD, IKT-direktören, den lokala projektledaren 
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från leverantören, ERP-manager, leverantörens projektledare och leverantörens 

rådgivningsdirektör.  

- Standard ERP-implementeringsmetod blev använd. Planen var att det skulle fungera som en 

roll-out, men efter blueprintfasen eller ”mapping phase” utvecklades det några nya moduler 

av lösningen som bara blev utvecklat för användning i Estland. Detta betydde att vi fick 

använda mer tid i att bygga lösningen. 

- ERP-implementeringsmetoden innehåller följande steg: 

1. Inledande fas för planering och resurstilldelning. 

2. Kartläggningsfas för träning och beskrivning av lösningar. Denna fas änder med ett 

dokument som definierar lösningen. 

3. Etableringsfas: där lösningen byggas upp i full skala för att testa omgivningen. Träningen 

vill fortsätta. Denna fas änder i en Application Solution Test där alla processerna i den nya 

lösningen testas. 

4. Implementeringsfasen: där produktionens databas byggas upp och en detaljerad Go-Live 

plan förberedas.  

5. Go-Live fas: där det nya systemet tas i användning, alla öppna ämnen lösas och projektet 

avslutats. 

- Den nya lösningen ersätter det gamla ERP-systemet. 

- Projektet omfattade organisationens delar i Estland. Lokala försäljningsföretaget, 

tillverkningsföretag, och moduler som inköp, inventering och logistik, kundservice, finans, 

produktion och PDM. 

- Projektet planerades om från en 6 månaders rollout till en 9 månaders full implementering. 

Förseningen kom av att lokala lösningar var tvungen att läggas till.  Projektbudgeten var på 

ca 300 000 Euro, och detta blev hållit.  

- Det var ett framgångsrikt projekt. Det nya systemet matcher de nya verksamhetsbehoven 

bättre, det är mera robust och det har global support och stöd istället för att vara beroende av 

en leverantör.  

- Nöjd: Alla organisationens produktionsdelar och de flesta försäljningsdelarna använder nu 

det samma systemet. Benchmarkingen och ”best practise” möjligheterna är enorma. Några 

gånger kan behoven hos den lokala utvecklingen lida på grund av den globala 

giltighetskontrollen (validity check) något som betyder att de inte är implementerad.  

- Ägarna har varit nöjda med resultaten från projektet. 

- I början finns det alltid motstånd från slutanvändarna. Det gamla systemet är välkänd och 

mycket kritik placeras mot det nya systemet. Men motståndet kommer försvinna när 
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användarna finner lösningar och nya möjligheter i det nya systemet. Det är viktigt att 

involvera lokala projektteam för att lösa problem. På detta sätt kan man bryta motståndet. 

Risk Management 

- Projektets styrningsgrupp evaluerade riskerna genom de olika faserna av projektet och 

reagerade på de med nödvändiga handlingar. Styrningsgruppens medlemmar hade nog 

myndighet till att ta beslutningar om resurser och tidsschemat. 

- Styrningsgruppen hade möten i alla faserna av projektet. Även extra möten ägde rum om det 

behövdes. Totalt 13 möten skedde under projektet. Projektrelaterade risker blev insamlad 

och evaluerad under kategorierna svårighetsgrad och sannolikhet. Ansvariga personer blev 

utnämnda för att hantera riskerna och riskernas status blev följd upp i nästa möte.  

- Projektteamet hade veckovisa möten där alla öppna ämnen/lösa tråder diskuterades. Några 

ämnen från dessa möten blev identifierade som risker av projektledarna som gav de vidare 

till styrningsgruppen. 

- I denna typ av projekt kan huvudriskerna ofta relateras till människor och vilken framgång 

man har haft i kartläggningsfasen. I detta projekt hade alla medlemmarna andra 

arbetsuppgifter samtidigt som projektet pågick vilket ibland gjorde det svårt att klara av 

tiden. Detta är orsaken till att planering och delegering av några av arbetsuppgifterna till 

andra personer är kritiska framgångsfaktorer.  

På grund av att projektet involverade flera nationaliteter blev även språket ett problem. För 

att hantera detta blev dokumenterade möten hållit där anteckningar distribuerades till 

personer som var involverat. Vi hade veckovisa rapporter.  

Flyttning av data från det gamla systemet till det nya blev även listad som kritiska problem. 

Organisationen bestämde sig för att hantera flyttningen av data från det gamla systemet till 

det nya systemet själva för första gång. Tidigare hade leverantören av ERP-systemet gjort 

jobbet. Vi testade hur flyttningsprocessen blev utformat för att hantera detta problem.  

Träningen av slutanvändarna var även det listad som en risk. De hade inte nog kunskap. 

Hantering: Slutanvändarna blev tränad av den lokala projektgruppens medlemmar. God 

planering, tillräckligt med resurser och självstudie blev använd. 

- Flera ämnen blev hanterat med RM. Styrningsgruppen reagerade lämpligt, tillfredsställande 

och i tid. Det var en av nyckelfaktorerna till att vi uppnådde så framgångsrika resultat. Det 

var viktigt att ha personer med tillräckligt myndighet i styrningsgruppen.  

 


