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FÖRORD 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår högskoleingenjörsexamen vid 

Högskolan i Gävle och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Vi vill börja med att tacka det kinesiska företaget och samtliga respondenter (som valt 

att vara helt anonymt) för att ha givit oss möjligheten till att utföra vårt 

examensarbete. Vi vill tacka professor Zhang Bin som med sitt stora egangemang för 

vårt arbete hjälpt oss initialt med företagskontakten. Ett extra stort tack vill vi rikta till 

Huang Mengyin som trots sitt fullspäckade schema ställde upp som tolk. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Muhammad Abid och examinator Ming Zhao för 

vägledning och stöttning under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka SIDA 

vars stipendium genom Linnaeus-Palme utbytesprogram sponsrat vår resa och 

möjliggjort ett examensarbete i Kina.   

  



ABSTRACT 

Due to globalization corporations have been forced, regardless line of business and 

geographical position, to differentiate themselves from their competitors and act upon 

new conditions. These conditions cause increased stress on internal functions because 

while corporations reduce costs, they must also increase profitability and meet 

customer demands. Corporations should consider the possibilities of streamlining 

internal functions. One possible way to do that is to select the right ERP-system. 

 

The purpose of this thesis is to identify the most crucial factors in the selection of 

ERP systems in manufacturing companies in China, and the problems regarding the 

practice and implementation. The purpose also includes designing a framework that 

facilitates decision-making regarding ERP-systems for manufacturing companies in 

China. 

 

The purpose is achieved throughout observations of Company A's ERP department 

and semi-structured interviews with four employees. Collected data is combined with 

the theory in order to be analysed and illustrate the similarities with prior research. 

 

The results show many similarities with the theory. Indications suggest that the 

decisive factor in the selection of ERP systems has been to, China as a country 

advocating the advancement in technology. There is confusion and problems 

surrounding the use of the system due to it being mismatched, despite ten years after 

implementation, the ERP-system is still not fully operational in all of the company's 

functions. Furthermore, on the basis of the studied company result it is possible to 

imply that there is a lack of communication both vertically and horizontally. 

 

The conclusions of this thesis are, that the selection of ERP systems has not been 

carefully thought out. The main characteristics have been identified as basic 

functions. Because the ERP-system is mismatched it still has not met the requirements 

of Company A. Education and training from the ERP-supplier is fundamental for the 

ERP-system's final performance. A self-designed framework has been designed to 

facilitate decision-making concerning the selection of ERP-system. 

 

Keywords: ERP-system in China, AHP, Framework for selection of ERP-system  



SAMMANFATTNING 

Globaliseringen har tvingat företag, oavsett bransch och geografisk position, till att 

differentiera sig från sina konkurrenter och agera efter nya förutsättningar. Dessa 

förutsättningar medför ökad påfrestning på interna funktioner eftersom samtidigt som 

företagen reducerar kostnader, måste de även öka lönsamheten och tillgodose kundens 

behov. Företag bör ta ställning till huruvida effektiviseringen av interna funktioner 

bör gå till. Ett sätt att göra detta på är att välja rätt ERP-system. 

 

Syftet med detta arbete är att identifiera de mest avgörande faktorerna vid valet av 

ERP-system hos tillverkade företag i Kina samt problematiken kring användandet och 

implementeringen. I syftet ingår också att utforma ett ramverk som underlättar 

beslutsfattandet kring ERP-system för tillverkande företag i Kina.  

 

Arbetets syfte uppfylls genom observationer på företag A’s ERP-avdelning och 

semistrukturerade intervjuer med fyra anställda. Insamlad data sammankopplas med 

teorin för att på så vis analyseras och belysa likheter med tidigare forskning.  

 

Resultatet påvisar många likheter med teorin. Indikationer tyder på att den avgörande 

faktorn för valet av ERP-system har varit att Kina som land förespråkar avancemang 

inom teknologi. Det råder förvirring och problem kring användandet av systemet då 

det är missanpassat, detta trots tio år efter implementering, är ERP-systemet 

fortfarande inte är fullt operativt i företagets alla funktioner. Vidare utifrån det 

studerade företagets resultat går det att tyda att det råder bristande kommunikation 

både vertikalt och horisontellt.  

 

Slutsatserna av detta arbete är att valet av ERP-system inte varit noga genomtänkt. De 

viktigaste egenskaperna har identifierats som basala funktioner. På grund av att ERP-

systemet är missanpassat har systemets passform ej mött de behov som företag A 

kräver.  Utbildning och träning från ERP-leverantören är essentiellt för ERP-

systemets slutgiltiga prestation i företaget. Ett egendesignat ramverket har 

konstruerats för att underlätta beslutsfattandet kring valet av ERP-system. 

 

Nyckelord: ERP-system i Kina, AHP, Ramverk för selektion av ERP-system 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING.............................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ....................................................................................................... 1 

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING AV FÖRETAG A ................................................ 2 

1.3 INFOR GLOBAL SOLUTIONS ......................................................................... 2 

1.4 PROBLEMFORMULERING .............................................................................. 3 

2. SYFTE ....................................................................................................................... 4 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................... 4 

2.2 AVGRÄNSNING ................................................................................................ 4 

3. METOD ..................................................................................................................... 5 

3.1 METODVAL ....................................................................................................... 5 

3.2 LITTERATURSTUDIE ....................................................................................... 5 

3.3 FALLSTUDIE ..................................................................................................... 6 

3.4 INDUKTIVT ARBETSSÄTT ............................................................................. 7 

3.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ................................................................. 7 

3.6 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER ........................................................ 8 

3.7 URVAL AV RESPONDENTER UTIFRÅN KRITERIUM OCH 

SNÖBOLLSURVAL ................................................................................................. 9 

3.8 OBSERVATIONER ............................................................................................ 9 

3.9 RELIABILITET ................................................................................................. 10 

3.10 VALIDITET .................................................................................................... 12 

3.11 GENERALISERBARHET .............................................................................. 13 

3.12 METODKRITIK .............................................................................................. 13 

4. TEORETISK REFERENSRAM .............................................................................. 15 

4.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ................................................................. 15 

4.2 IT OCH INFORMATIONSUTBYTE ............................................................... 15 

4.3 KOMMUNIKATION OCH IT-SYSTEM ......................................................... 17 

4.4 FORMELL OCH INFORMELL KOMMUNIKATION ................................... 18 

4.5 LEDARSKAP .................................................................................................... 19 



4.6 LEDARE OCH KOMMUNIKATION .............................................................. 19 

4.7 EXPLICIT OCH IMPLICIT KUNSKAP .......................................................... 20 

4.8 SECI-MODELLEN KONVERTERING AV EXPLICIT OCH IMPLICIT 

KUNSKAP ............................................................................................................... 21 

4.9 ERP-SYSTEM ................................................................................................... 22 

4.10 IMPLEMENTATION AV ERP-SYSTEM I KINA ........................................ 23 

4.11 PROBLEMATIKEN KRING VÄSTERLÄNDSKT EP SYSTEM I KINA ... 24 

4.12 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VAL AV ERP-SYSTEM ............................ 24 

4.13 ANALYTIC HIERARCHY PROCESS .......................................................... 26 

4.13.1 VEKTORBERÄKNING FÖR KRITERIEVIKTNING ........................... 27 

4.13.2 MATRISBERÄKNING FÖR ALTERNATIVENS POÄNG .................. 28 

4.13.3 RANKNING AV ALTERNATIV ............................................................ 29 

4.13.4 KONSISTENSKONTROLL..................................................................... 29 

4.14 UTBILDNING OCH ANVÄNDARE AV ERP-SYSTEM I KINA................ 30 

4.15 MISSANPASSAT ERP-SYSTEM .................................................................. 31 

4.16 RISKFAKTORER MED ERP-SYSTEM I KINA ........................................... 33 

4.17 STÄNDIG FÖRBÄTTRING ........................................................................... 34 

4.18 PLAN DO CHECK ACT ................................................................................. 34 

4.19 NUVARANDE TILLSTÅND OCH MÅLTILLSTÅND ................................ 35 

5. RESULTAT ............................................................................................................. 37 

5.1 OBSERVERADE HÄNDELSEFÖRLOPP ....................................................... 37 

5.2 IMPLEMENTERING AV ERP-SYSTEM ........................................................ 38 

5.3 PROBLEM KRING ERP-SYSTEMET ............................................................. 39 

5.4 ANVÄNDANDE OCH ERP-SYSTEMETS EGENSKAPER .......................... 40 

5.5 UTBILDNING AV ERP-ANVÄNDARE ......................................................... 41 

6. ANALYS ................................................................................................................. 42 

6.1 VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGAST ATT ERP-SYSTEM INNEHAR? 42 

6.2 VILKA KONSEKVENSER MEDFÖR ETT MISSANPASSAT ERP-

SYSTEM? ................................................................................................................ 43 



6.3 VILKEN UTBILDNING BÖR PERSONAL FÅ VID ANVÄNDANDET AV 

ERP-SYSTEM? ....................................................................................................... 46 

6.4 RAMVERK FÖR VAL AV ERP-SYSTEM ..................................................... 48 

7. DISKUSSION .......................................................................................................... 52 

7.1 ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH BRISTER .......................................... 52 

7.2 MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER ..................................................... 53 

7.3 TYDLIGARE LEDARSKAP ............................................................................ 53 

7.4 KONTINUERLIG TRÄNING OCH UTBILDNING FRÅN ERP-

LEVERANTÖREN.................................................................................................. 53 

7.5 STÄNDIGT FÖRBÄTTRA ............................................................................... 54 

7.6 SPRID KUNSKAP PÅ RÄTT SÄTT ................................................................ 54 

8. SLUTSATS .............................................................................................................. 55 

9. REFERENSLISTA .................................................................................................. 57 

BILAGOR .................................................................................................................... 63 

BILAGA 1 VANLIGASTE RISKERNA MED ERP-SYSTEM ............................. 63 

BILAGA 2 HUR PDCA KAN ANVÄNDAS ......................................................... 65 

BILAGA 3: INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENT PÅ ENGELSKA.... 66 

BILAGA 4: INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENT PÅ KINESISKA.... 67 

BILAGA 5: INTERVJUFRÅGOR PÅ ENGELSKA .............................................. 68 

BILAGA 6: INTERVJUFRÅGOR PÅ KINESISKA .............................................. 69 

 

  



FIGURFÖRTECKNING 

FIGUR 1. SAMBANDET MELLAN VALIDITET OCH RELIABILITET ............... 11 

FIGUR 2. FORMALITETEN I OLIKA KOMMUNIKATIONSSÄTT ...................... 18 

FIGUR 3. SECI-MODELLEN..................................................................................... 21 

FIGUR 4. SAMBANDET MELLAN ALTERNATIV OCH KRITERIE ................... 26 

FIGUR 5. STRATEGISK HANTERING AV MISSANPASSAT ERP-SYSTEM .... 32 

FIGUR 6. VIKTEN AV ATT STANDARDISERA ARBETET ................................. 35 

FIGUR 7. PDCA-CYKLER MOT MÅLTILLSTÅNDET .......................................... 35 

FIGUR 8. EGENDESIGNAT RAMVERK FÖR SELEKTION AV ERP-SYSTEM. 48 

 

TABELLFÖRTECKNING 

TABELL 1. SKALA FÖR KRITERIERS RELATIVA BETYDELSE ...................... 27 

TABELL 2. RANDOM INDEX (RI) .......................................................................... 30 

  

file:///C:/Users/Pontus/Downloads/Examensarbete%203.2.docx%23_Toc452107336
file:///C:/Users/Pontus/Downloads/Examensarbete%203.2.docx%23_Toc452107337
file:///C:/Users/Pontus/Downloads/Examensarbete%203.2.docx%23_Toc452107339
file:///C:/Users/Pontus/Downloads/Examensarbete%203.2.docx%23_Toc452107340
file:///C:/Users/Pontus/Downloads/Examensarbete%203.2.docx%23_Toc452107343


1 

 

1. INLEDNING 

Detta kapitel innehåller arbetets bakgrund, företagsbeskrivning och information 

om det ERP-system som fallföretaget använder, som vi valt att benämna företag A. 

1.1 BAKGRUND  

Hur effektiviseras integrationen mellan företagets funktioner? Detta är en fråga alla 

företag bör ta ställning till. Globaliseringen har medfört ökad konkurrens bland 

företag världen över, denna hårda konkurrens har tvingat företag till att differentiera 

sig från konkurrenterna och agera efter nya förutsättningar (Christopher, 2011). 

Företag bör samtidigt som de reducerar sina kostnader, skära ner på ledtider, öka 

lönsamheten och lyssna till kundens behov. Dessa förutsättningar innebär att bättre 

integration mellan företagets olika funktioner blir en nödvändighet. Högre krav ställs 

på företag som vill förbättra sina material-, ekonomi- och informationsflöden då dessa 

flöden är essentiella för moderna företag (Wei et al., 2005). Ett sätt att förbättra detta 

är att fråga sig; Hur effektiviserar vi integrationen mellan dessa funktioner?  

 

För denna avsikt finns Enterprise resource planning (ERP) system, ett affärssystem 

med olika moduler som användas för att binda samman informationsflöden mellan 

olika funktioner i företaget. Med detta affärssystem kan företagets tillgångar och 

resursbehov visualiseras i realtid från råmaterial till färdig produkt. Det 

sammanbundna informationsflödet möjliggör utveckling och implementering av 

flexibla supply chains. Vilket medför fördelar i form av minskade kostnader, 

variansreducering av ledtider från leverantörer och underlättar strategisk planering 

(He, 2014). Det är därför väldigt viktigt vid val av ERP-system att beslut baseras på 

rätt sätt innan implementationsprocessen initieras. Eftersom det i slutändan berör hela 

företagets prestationsförmåga (Wei et al., 2005). Fördelarna tidigare nämnda är 

lukrativa för dagens företag och har resulterat i en hög efterfråga på ERP-system i 

Kina enligt Peng och Nunes (2009).  

 

Den kinesiska IT-marknaden är världens tredje största, i täten finns U.S.A. följt av 

Japan. Även om den globala efterfrågan på IT är på väg neråt, så går den kinesiska 

marknaden åt motsatt håll och växer, den förväntades omsätta tre miljarder dollar år 

2007 från en miljard dollar år 2002. I och med denna snabba tillväxttakt och att Kina 

anslutit sig till World Trade Organisation så finns det flertal internationella 
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leverantörer av ERP-system som mer en gärna vill ta sig an den kinesiska marknaden 

(Martinsons, 2004). Tidigare studier visar enligt He (2004) att implementeringen av 

ERP-system är en avgörande faktor som skiljer framgångsrika företag från 

konkurrenterna. 

 

I dagsläget överväger företag A att byta ut sitt ERP-system. Genom att utföra 

observationer samt intervjuer på företag A vill företaget få en uppdaterad problembild 

av det nuvarande ERP-systemet och möjliga förbättringsförslag kring hur de skulle ha 

gått tillväga vid valet av system. Vi kommer i detta arbete få möjligheten till att 

studera företagets ERP-avdelning i deras tillverkningsanläggning i Zhuhai City samt 

utforska hur ERP-system fungerar och används i Kina. Därefter kommer vi ge förslag 

till möjliga förbättringsåtgärder och utifrån en befintlig modell utveckla ett ramverk 

specifikt riktat till hur tillverkande företag i Kina bör gå tillväga vid valet av ERP-

system. 

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING AV FÖRETAG A 

Företag A ltd grundades år 2003 och är ett helägt dotterbolag av det statligt ägda 

företaget B, inc of Zhuhai. Företaget designar, erbjuder service, producerar och säljer 

produkter inom segmentet specialiserad elektronik. Produkternas främsta 

användningsområde är luftkonditionering, hissdörrar, elektriska fläktar, tvättmaskiner 

och diverse tillbehör till bilindustrin. I dagsläget har företaget tre stora 

produktionsanläggningar i Zhuhai City, Hefei City och Chongqing City med totalt 

5,000 anställda. Företaget tillverkar tolv olika kategorier av elektroniska produkter 

och varje produkt tillverkas i 20 olika serier med mer än 450 olika standarder och 

designer. År 2016 förväntas försäljningen uppgå till 25 miljarder produkter. 

(Respondent R1) 

1.3 INFOR GLOBAL SOLUTIONS  

Företag A använder sig av ERP-leverantören Infor Global Solutions som är världens 

tredje största leverantör av Enterprise Resource Planning system och Costumer 

Relationship Management system. Infor Global Solutions grundades 2002 i Malvern 

Pennsylvenia, USA och erbjuder IT-lösningar i form av affärspaket till flertal 

specialistområden som bil-, tillverkande-, kemikalie-, hög teknologiskt elektronik- 

och verktygsindustri. Med över 10,000 anställda, 1,700 partners och operativt i 41 

länder tillhandahåller företaget utbildning och support i 20 olika språk. (Infor, 2016)  
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1.4 PROBLEMFORMULERING 

Det kinesiska näringslivet har under en längre tid förlitat sig på fördelar som låga 

lönekostnader, en stor inhemsk marknad och har därför blivit en stor attraktion för 

omvärlden. Vilket har medfört möjlighet till kunskapsutveckling, teknikutveckling, 

handel och ledarskap. Trots dessa utvecklingsmöjligheter står tillverkande företag i 

Kina inför en utmaning när det kommer till implementering av ERP-system (Ge och 

Voß, 2009). Implementationen av ett IT-system som ERP anses enligt Gargeya och 

Brady (2005) vara ett svårt projekt för företag oavsett nationalitet, bransch och 

storlek. Implementationen är dessutom associerat med höga kostnader enligt 

Davenport (1998). Dock lyckas västerländska företag avsevärt bättre än kinesiska 

företag som endast har en lyckad implementationsandel på tio procent. En tidigare 

observation gjord 1998 bland kinesiska företag, visade att nio av tio använder en ERP 

leverantör vars ursprung härstammar från väst (Zhang et al., 2003).  

 

Utifrån en omfattande litteraturgenomgång har vi konstaterat att en stor del av tidigare 

studier endast berör avgörande faktorer för en lyckad eller misslyckad 

implementering av ERP-system. Dessa studier inriktar sig dessutom ofta till 

västvärlden. Kina skiljer sig från västvärlden på olika vis, (Liang et al., 2004; Soh et 

al., 2000; Zhang et al., 2003) menar på att kulturella-, ekonomiska- och rättsliga 

skillnader föreligger mellan väst och öst. Få studier lägger vikt och djup i hur 

tillverkande företag i Kina väljer ERP-system samt vilka faktorer som är avgörande 

att systemet innehar. Det finns ett gap av empirisk forskning kring flera områden av 

ERP-system i olika länder menar Ge och Voß (2009). Med hänsyn till detta faktum 

anser vi att ett empiriskt bidrag är nödvändigt till hur tillverkande företag i Kina 

reflekterar kring ERP-systemets egenskaper, användning, vilka konsekvenser ett 

missanpassat ERP-system medför samt att vi utvecklar ett specialanpassat ramverk 

för tillverkande företag i Kina.  
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2. SYFTE 

Syftet med arbetet är att identifiera de mest avgörande faktorerna vid valet av ERP-

system hos tillverkade företag i Kina samt problematiken kring användandet och 

implementeringen. I syftet ingår också att utforma ett ramverk som underlättar 

beslutsfattandet kring ERP-system för tillverkande företag i Kina. 

 2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Vilka egenskaper är viktigast att ERP-systemet innehar? 

 Vilka konsekvenser medför ett missanpassat ERP-system? 

 Vilken utbildning bör personalen få vid användandet av ERP-systemet? 

 

2.2 AVGRÄNSNING 

För att eliminera misstolkning av ordet ”tillverkande företag” så har vi valt att 

definiera begreppet som följande: Företag som antingen tillverkar delar, komponenter 

eller förädlar råmaterial till färdiga varor. Med hänsyn till vår definition, kommer vi 

genomföra arbetet på tillverkande företag i Kina i deras ERP-avdelning för 

tillverkning. En ytterligare parameter som avgränsar arbetet är tid, därför har vi valt 

att endast utföra arbete på ett företag.  
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3. METOD 

Detta kapitel innehåller redogörelser för val av metod för att uppnå arbetets syfte. 

Arbetet är utformat av induktiv ansats där syftet ska uppnås genom att skapa ett 

ramverk av teori och därefter sammankoppla detta med den insamlade data. 

3.1 METODVAL 

Valet av metod grundades på en omfattande litteraturstudie av vetenskapliga skrifter 

och metoderna ansågs vara de mest lämpliga för att besvara arbetets syfte. Arbetets 

huvudämne är ERP-system och handlar till stor del om mänskliga handlingar och 

kräver djup förståelse (Sun et al., 2005). Därför föll det som ett naturligt val att 

använda kvalitativa metoder som intervjuer och observationer för att inhämta 

primärdata. 

 

3.2 LITTERATURSTUDIE 

Vid utförandet av en litteraturstudie är det viktigt att inhämta och studera vad som 

sagts i tidigare vetenskapliga skrifter. Litteraturstudien ska på ett omfattande vis 

förklara ämnet och därefter smalnas av till det problem som undersökts. 

Litteraturstudien ska ge insikt till varför problemet är intressant, exempelvis genom 

att belysa eventuella informationsgap och ofullständig information som kan behöva 

utökas. Fördelen med litteraturstudier är att det kan underlätta vid valet av metod, då 

det upplyser om vad tidigare forskare använt för metoder och deras resultat. Utifrån 

detta kan en bedömning ske huruvida liknande metoder ska användas eller bör 

undvikas. Med en kritisk granskning av tidigare studier kan problem som tidigare 

uppstått tas i beaktning. (Cooper och Schindler, 2013) 

 

Vi fick en bra grund för arbetets ämne genom att studera vetenskapliga skrifter kring 

ERP-system, dess funktioner, användningsområden samt fördelar och nackdelar. De 

vetenskapliga skrifterna gav insikt och kunskap om vad tidigare studier behandlat 

kring ERP-system. Ett tydligt mönster som framkom av skrifterna var att ERP-system 

inte haft samma framgång världen över. Detta gav upphov till vårt intresse för att 

vidare studera problemet. I samband med vår vistelse till Kina såg vi detta som ett 

utmärkt tillfälle för att lyckas specificera en problemformulering. Vidare analyserades 

vad liknande studier med liknande problem kommit fram till, och utefter det 

utformades vårt arbete. 
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Arbetets litteraturstudie har sammanställts av relevanta vetenskapliga skrifter, 

elektroniska källor och E-böcker. Skrifterna har inhämtats från Google Scholar, 

Discovery sökportal på Högskolan i Gävle och Emerald insight. Vi har valt att 

bedöma skrifternas trovärdighet och tillförlitlighet utifrån vem författaren är, när 

publiceringen skedde och vem som publicerade den. Vid användandet av äldre källor 

har det gjorts en bedömning av huruvida källans ämne påverkas av tiden. Om en äldre 

källa har valts att presenteras även fast den bedömts påverkas av tiden så har vi 

ytterligare försökt att belysa källans ålder. 

 

3.3 FALLSTUDIE  

En fallstudie är forskningsmetod som används för att undersöka olika perspektiv kring 

ett specifikt ämne, en situation eller process i exempelvis ett företag. Metoden 

kännetecknas av att intervjuer, observationer och insamlad information kombineras 

med tidigare forskning. Information kan inhämtas på flertal vis, exempelvis i företag 

genom årsredovisningar, observationer, intervjuer och tidskrifter (Cooper och 

Schindler, 2013). Olika forskare beskriver en fallstudie på olika vis, dock finns det 

gemensamma karaktärsdrag för fallstudier. En fallstudie innebär en intensiv och 

djupgående studie för ett specifikt fall, användandet av flera olika metoder för 

datainsamling och att företeelsen studeras i sitt sammanhang (Ritchie och Lewis, 

2003).  

 

Ritchie och Lewis (2003) redogör sin definition av karakteristika drag för en 

fallstudie som ”multiplicity of perspectives which are rooted in a specific context” 

(s.52). Ritchie och Lewis (2003) betonar att flera perspektiv kan både ses som flera 

metodval eller personer med olika syn på kontexten. Om fallstudien innefattar 

aspekter som kräver olika personers åsikt på det som undersöks ska urvalet av dessa 

ske på ett sådant vis att det är relevant för arbetet. En fallstudie med flera olika 

perspektiv kan ge en detaljerad förståelse kring situationen, dock finns det risk för 

stora urval och därför kan en avvägning mellan djup och bredd vara nödvändigt 

(Ritchie och Lewis, 2003).  

 

I detta arbete har vi valt att använda oss av två kvalitativa metoder, observationer och 

intervjuer. Metoderna skapar möjligheten för oss att bilda en djupare förståelse och se 
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företaget ur olika perspektiv, en objektiv bild av deras arbetsrutiner samt en subjektiv 

bild från personalens syn på systemet. 

 

3.4 INDUKTIVT ARBETSSÄTT  

Induktivt arbetssätt bygger på att slutsatser dras utifrån ett känt faktum med avsikt att 

förklara bakomliggande orsaker. Ett induktivt arbetssätt ska vara utformat så att 

slutsatserna förklarar faktumet och att det finns ett samband då faktumet stödjer 

slutsatserna. Slutsatserna kan grundas på erfarenhet men bör fortfarande endast 

betraktas som möjliga hypoteser. Det kan även finnas fler än en förklaring till 

orsaken, därför bör inte den ena utesluta den andra. För att styrka en förklaring måste 

det finnas flera indikationer som tyder på samma sak (Cooper och Schindler, 2013). I 

detta arbete har vi tillämpat ett induktivt arbetssätt då vi utgått från teorin om ERP-

system och tillämpat detta på empirin för att dra relevanta slutsatser. 

 

3.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER  

Vi har under arbetets gång följt vetenskapsrådets guide om forskningsetiska 

principerna. Principerna innehåller fyra krav som innefattar ett flertal regler. Kraven 

beskrivs som; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera de personer som berörs av 

arbetet i förhand. Av informationen ska det framgå att medverkandet är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär att samtliga som medverkar har 

själva valt att delta i arbetet. Detta innefattar också hänseenden till hur länge de själva 

vill medverka och under vilka villkor. Konfidentialitetskravet betyder att all 

information som berör personer i arbetet ska hållas så pass säkert att det är omöjligt 

för någon utomstående att ta del av. Särskilt information som möjliggör identifikation 

av personerna och känsligt material. Nyttjandekravet innebär att den inhämtade 

informationen om personerna som medverkar endast kommer användas för arbetets 

syfte. (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

Vi har kontinuerligt följt samtliga krav genom att exempelvis i förväg skickat ut 

informationsbrev (se bilaga 3 och 4), där vi informerat alla potentiella respondenter 



8 

 

om vårt syfte med arbetet och deras deltagande. Vi har respekterat respondenternas 

och företags A’s konfidentialitet och anonymitet av dokument, namn och känsliga 

uppgifter.  

3.6 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Vid utformningen av intervjufrågor är det viktigt att det sker på ett sådant vis att så 

mycket information som möjligt kan inhämtas i relevans till studiens syfte. Det 

betyder att frågorna bör vara öppna, neutrala, lätt att begripa och mottagliga. För att 

intervjuerna ska generera information av hög kvalitet är det fördelaktigt att bygga upp 

ett förtroende hos respondenten, vilket lättast uppnås genom att starta med frågor av 

lättare typ för att sedan övergå till mer avancerade frågor. För att respondenten ska 

känna sig trygg och ge ett så ärligt svar som möjligt är det viktigt att informanterna 

innan intervjun informerar om studiens syfte och om de etiska principerna (Gill et al. 

2008).  

 

Enligt en tidigare studie gjord 1986 av Romney et al., nämns antalet respondenter som 

krävs för att kunna inhämta högkvalitativ information utifrån en kvalitativ metod som 

intervjuer. Denna studie påvisade att det var tillräckligt med fyra respondenter, kravet 

var att dessa besitter hög kompetens inom ämnet. (Guest et al., 2008) 

 

Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat sätt med relevant personal i 

företag A med hänsyn till de forskningsetiska principerna. Semistrukturerade 

intervjuer innebär enligt Harris och Brown (2010) öppna frågor som uppmuntrar till 

mer detaljerad information och ger möjlighet för respondenten att klargöra åsikter (se 

bilaga 5 och 6). Relevant personal innefattar chefer från olika hierarkiska nivåer samt 

medarbetare som arbetar med ERP systemet, allt för att få ett bredare perspektiv och 

ett pålitligare resultat. Samtliga har varit väl införstådda med det egna ERP-systemet. 

Intervjuerna utfördes i företags A egna lokaler och varje enskild respondent blev 

individuellt intervjuad med hjälp av certifierad tolk. Alla intervjuer har spelats in 

digitalt och därefter transkriberats. Avsikten med intervjuerna var att införskaffa 

primär data. 
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3.7 URVAL AV RESPONDENTER UTIFRÅN KRITERIUM OCH SNÖBOLLSURVAL 

Att genomföra intervjuer är en tidskrävande process, speciellt vid användandet av 

tolk. Med hänsyn till detta har vi valt att begränsa oss till fyra intervjuer då det ansågs 

rimligt och genomförbart. Vi har i detta arbete baserat valet av respondenter utifrån 

ett kriterieurval som vid intervjutillfällena utvecklades till ett snöbollsurval. 

 

Snöbollsurval kan exempelvis genomföras genom att den redan intervjuade 

respondenten får rekommendera nästa respondent. Den här typen av urval anses 

användbar när urvalsunderlaget är litet. Dock finns det en tydlig risk med 

snöbollsurval, eftersom urvalet baseras på rekommendationer från tidigare intervjuer 

så kan mångfalden av svaren påverkas då personer som rekommenderas sannolikt är 

likasinnade. (Ritchie & Lewis, 2003) 

 

Kriterierna för urvalet av respondenter i arbetet fastställdes i förväg. Respondenterna 

skulle bestå av både chefer och medarbetare som var väl insatta i ERP-systemet då 

dessa ansågs vara de mest lämpade att föra företags A’s talan inom ämnet. 

Respondenterna skulle dessutom ha minst ett år av erfarenhet av ERP-systemet. Vår 

kontaktperson som även var respondent, blev informerad om kriterierna i förväg för 

att efter avslutad intervju kunna rekommendera nästa respondent. Följaktligen fick 

andre respondent sedan rekommendera nästa person utifrån kriterierna. Denna 

urvalsmetod ansåg vi som lämpligast då vi inte har tid, kontakter eller befogenhet till 

att söka upp företagets anställda på egen hand. 

3.8 OBSERVATIONER  

Observationer utförs genom att i realtid med egna ögon studera händelseförlopp. En 

observation genomförs på avstånd med fokus på att anteckna signifikanta 

händelseförlopp och tillhörande konversationer (Strauss och Corbin, 2008). Ofta 

används observationer som komplement till intervjuer för att utöka förståelsen för 

olika beteenden och händelser i sitt naturliga tillstånd (Ritchie och Lewis, 2003).  

 

Observationer kan med fördel genomföras innan intervjun, då det blir möjligt att i 

efterhand ifrågasätta beteendemönster och handlingar. En fördel med detta är att det 

ger möjligheten till att kontrollera att det som sägs faktiskt sker. Fördelen är också att 

viss kunskap lättare uttrycks och förklaras genom utförande än verbal förmedling. 

Risker med observationer kan vara att hastiga slutsatser dras, deltagarna som 
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observeras måste få möjlighet till att förklara bakomliggande orsaker. Observationer 

av icke-verbala beteenden är extra lätt att misstolka om det föreligger kulturella 

skillnader. Det är då extra viktigt att ta reda på vad de icke-verbala beteende innebär. 

(Strauss och Corbin, 2008) 

 

Under observationerna valde vi att fokusera på hur personalen använde ERP-

systemet, vilka problem som uppstod och hur problemen hanterades. Observationer 

genomfördes med tolk för att utöka vår förståelse, undvika missförstånd och i realtid 

kunna ställa frågor kring det vi observerade. Utan tolk hade vi endast kunnat 

observera icke-verbala beteenden som i vår situation i inte hade genererat rätt typ av 

information. På grund av de språkbarriärer som råder och systemets komplexitet 

ansågs tolk vara nödvändigt för att bilda korrekt uppfattning om situationen. 

Observationerna pågick i tre timmar där vi cirkulerade mellan arbetarna för att ställa 

frågor och oberoende av varandra notera intressanta iakttagelser under deras dagliga 

arbete med ERP-systemet. Noteringarna diskuterades och sammanställdes efteråt för 

att jämföra varandras iakttagelser. Efter observationen intervjuades personerna som vi 

studerat under dagen. 

3.9 RELIABILITET 

Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativa metoder, men har såväl 

applicerats på kvalitativa metoder. Det föreligger skillnader mellan hur reliabilitet och 

validitet mäts i kvalitativa metoder gentemot kvantitativa metoder. Trots skillnader i 

mätning föreligger liknande definitioner. (Ritchie och Lewis, 2003) 

 

Reliabilitet och validitet kan ses som en måltavla där reliabilitet beskriver förmågan 

att upprepa med snarlika resultat och validitet beskriver hur väl det som önskas mätas 

faktiskt mäts (se figur 1). Reliabiliteten i kvalitativa metoder grundas på två aspekter, 

den ena är försäkran om kvalitet på den insamlade data och dess tolkning. Den andra 

innefattar att det finns information kring hur processen har gått till (Ritchie och 

Lewis, 2003). Då arbetet enbart består av kvalitativa metoder har endast den 

kvalitativa appliceringen beskrivits.  
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Ritchie och Lewis (2003) beskriver fem punkter som bör tas i beaktning då 

reliabiliteten i arbetet utvärderas. 

 

 Urvalselektion – Hur representativt var urvalet för hela populationen?  

 Fallstudie - Utfördes arbetet på ett sådant vis att respondenterna hade 

möjlighet till att förtydliga sina åsikter? 

 Analys – Skedde analyser på ett omfattande och systematiskt sätt, påvisar flera 

källor samma bedömning? 

 Tolkning – Finns belägg för hur tolkningarna av data genomförts? 

 Utrymme för olika perspektiv – Tillät utformningen att olika perspektiv kunde 

bedömas på ett likvärdigt vis? 

 

Arbetet har utifrån Ritchie och Lewis (2003) punkter för reliabilitet diskuterats. Vi 

anser urvalet vara representativt för hela populationen då fyra av tio användare 

intervjuades. Respondenterna hade möjlighet till att förtydliga sina åsikter under 

intervjuerna då den sista intervjufrågan utformats med syfte att lyfta fram 

respondentens ytterligare framföranden. I arbetet har vi systematiskt givit samma 

frågor till alla respondenter för att försäkra oss om att de olika respondenterna svarat 

på samma sak. Dock fungerar det inte alltid i praktiken då frågor tolkas olika, då 

svaren sedan tolkats av oss anser vi det tvetydigt ifall flera källor verkligen påvisat 
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Figur 1. Sambandet mellan validitet och reliabilitet. Källa: Cooper och 

Schindler, 2013, s.259 
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samma sak. För att ge en bild av hur vi gör våra tolkningar, valde vi att presentera 

citat från transkriberingen. Slutligen vill vi påpeka att den rådande språkbarriären 

tvivelöst påverkat arbetet från olika perspektiv och begränsat vår syn. Intervjuerna 

gav mer data samt mer information än observationerna. Summerat skulle vi bedöma 

arbetets reliabilitet som hög. 

3.10 VALIDITET 

Validiteten i kvalitativ metod ska besvara hur väl arbetet återspeglas utifrån den valda 

populationen. Användandet av metoder, analyser och tolkningar anses därför viktigt 

att granska (Ritchie och Lewis, 2003). 

 

Ritchie och Lewis (2003) beskriver fem punkter för hur validiteten med en kvalitativ 

metod kan utvärderas.   

 

 Urvalets tillförlitlighet – Innehåller urvalet några kända metodfel, togs då detta 

i beaktning när urvalet skedde? 

 Besvarades frågorna – Kunde respondenterna fullt ut uttrycka sina åsikter med 

tanke på omgivningen och kvaliteten på frågorna?  

 Identifikation – Har problemet identifierats och kategoriserats så att det 

reflekterar meningen och att syftet med studien besvarats?  

 Tolkning – Finns det en tillräcklig med bevis till det som undersökts? 

 Visualisera – Återspeglas resultatet på ett korrekt sätt utifrån primärdata och 

tillåts läsaren ta del av vilka analytiska tolkningar som gjorts? 

 

Nedan följer utvärderingen av validiteten i vårt arbete utifrån punkterna Ritchie och 

Lewis (2003) nämner. Arbetet har inte innehållit några kända metodfel utifrån vår 

kännedom. Intervjuerna genomfördes med personal med relevans till det studerande 

ämnet och skedde anonymt i en lokal fristående från övrig personal. Därför anser vi 

att omgivningen inte påverkat svaren på frågorna. Vissa svar under intervjuerna har 

dock uttryckts osammanhängande och irrelevant till frågans utformning. Det tyder vi 

som att frågorna antingen översatts på fel vis, tolkats fel, eller att frågorna inte varit 

tillräckligt tydliga på grund av att personalen var stressad av att behöva jobba övertid. 

Meningen och syftet med studien har uppfyllts till viss del, en mer djupgående studie 

med tid på företaget hade behövts för att ytterligare bekräfta slutsatserna. Dock finns 

både transkribering och ljudinspelning för att stärka resultatet utifrån intervjuerna. Vi 
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vill dock påpeka att resultatet kan innehålla undermedvetna tolkningar utifrån 

observationer som upplevts och därmed inte framgår i primärdata. Att tolk användes 

för översätta kan även medfört ett visst bortfall av information trots att vi använt oss 

av en certifierad tolk. Utifrån vår bedömning anses validiteten för arbetet som 

medelhög.    

3.11 GENERALISERBARHET 

Generaliserbarheten av ett arbete avser hur väl resultatet och data som inhämtats kan 

appliceras generellt i en större population, utanför de urval eller den kontext som 

mätningarna ursprungligen gjordes i. (Cooper och Schindler 2013)  

 

Vi anser att vårt resultat och slutsatser kan användas av andra tillverkande företag i 

Kina, åtminstone det ramverk vi utformat då vi anser att det är applicerbart för vilken 

tillverkande industri som helst i Kina.  

 

3.12 METODKRITIK 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en certifierad tolk. Då tolken inte har 

relevant bakgrundskunskap till ämnet kan det ha medfört att viktig information inte 

har översatts på rätt vis. Intervjuerna bestod som tidigare beskrivet av öppna frågor 

och gav i vissa fall följd av väldigt långa svar som kan ha inneburit att viktig 

information fallit bort under tolkningen. Observationerna på företaget pågick under 

endast tre timmar, under dessa tre timmar arbetade personalen övertid och var 

stressade. Därför kan det diskuteras huruvida vår bild stämmer överens med arbetet 

under normala förhållanden. Informationen vi inhämtat och använt oss av är främst 

vetenskapliga skrifter på engelska. Trots att risken är liten, vill vi påpeka att viss 

information kan ha misstolkats och översatts på fel sätt i arbetet. Våra tankar kring 

artiklarnas innehåll och slutsatser kan också omedvetet ha påverkats i vårt sökande 

efter lämpligt material.  

 

En nackdel med analys av kvalitativ data är enligt Harris och Brown (2010) att det är 

lätt hänt att forskaren omedvetet influerar slutsatserna till att passa syftet med arbetet. 

Richman et al., (1999) menar på att det finns, trots garanti av anonymitet en risk för 

att respondenten inte vågar svara utifrån egna åsikter utan svarar utifrån vad som är 

socialt acceptabelt. 
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Om det finns ett starkt personligt intresse för det specifika ämne som undersöks så 

kan resultatet komma att påverkas. Detta är extra vanligt bland studenter och forskare. 

Våra åsikter och intressen styr oss mer än vi tror. Vad vi ser, hör och kommer ihåg 

utformas utifrån våra intressen kring ämnet. Det är därför viktigt att under intervjun 

vara medveten om detta. (Voss et al., 2002) 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras teori, vilket ger stöd åt arbetes resultat och analys. 

4.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Logistik och tankesättet bakom Supply chain management har funnits i årtionden. 

Redan vid byggandet av de egyptiska pyramiderna användes principerna bakom 

dagens tankesätt, flödet av material och information som ska uppnås för att tillgodose 

kundernas behov. Trots logistikens betydelse så tog det år innan företag insåg hur 

viktig logistik är för affärsverksamhet. Logistik handlar om att skapa ett effektivt 

flöde för företagets information och produkter. För att åstadkomma detta på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt måste företagets olika funktioner bindas samman. 

Leverantörer, processer, kunder och företaget måste koordineras till en 

sammanhängande kedja. (Christopher, 2011) 

 

Denna sammanhängande kedja kallas Supply chain management och definieras som;  

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers 

and customers in order to deliver superior customer value at less cost to the 

Supply chain as a whole.“ – Christopher, 2011, s.3. 

 

En effektiv logistik och supply chain management är essentiellt för dagens företag 

och kan ge en överlägsen konkurrenskraft gentemot konkurrenterna. Konkurrenskraft 

grundar sig på företagets egenskaper som pålitlighet, flexibilitet och förmåga att 

agera. Dessa egenskaper möjliggör att kundens behov tillgodoses till lägsta möjliga 

kostnad. Målet med Supply chain management är att anpassa leverans efter behov. 

Dagens oförutsägbara efterfrågan har gjort detta till en svår uppgift för företag, då det 

kräver samspel i hela Supply chainen. Högre krav ställs därför på kommunikation, 

integration och transparens mellan företagets olika funktioner. IT-teknologi gör det 

möjligt att dela information mellan de olika funktionerna och skapar därför goda 

förutsättningar för kommunikation, integration och transparens. (Christopher, 2011) 

4.2 IT OCH INFORMATIONSUTBYTE  

IT-teknologin spelar idag en allt väsentligare roll i företags Supply chain utifrån flera 

perspektiv. Exempelvis outsourcas större delar av verksamheten, detta ställer högre 

krav på samarbetet mellan kedjans funktioner som i sin tur ställer höga krav på 

precision och timing av information.  Fördelar av IT finns särskilt i hur information 
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sprids och hur det underlättar kommunikation (Prajogo och Ohlager, 2011; Yu, 2015). 

Några nyckelaspekter som nämns av Prajogo och Ohlager (2011) är att IT-integrering 

möjliggör större volymer av informationsutbyte och hantering av speciellt komplex 

information på ett effektivt sätt till företagets interna funktioner, leverantörer och 

kunder. Företagets leverantörer ges även möjligheten till att ta del av information i 

realtid, vilket kan förbättra prognostieringen i hela kedjan. Information i realtid 

hjälper även företagets leverantörer att planera sina leveranser bättre och påfyllnad av 

lager kan ske effektivare (Prajogo och Olhager, 2011). 

 

Externt och internt informationsutbyte anses vara en viktig pusselbit för bättre 

integration i supply chainen, det möjliggör ett närmre samarbete med leverantörer och 

kunder. Ett stadigt samarbete skapar möjlighet till att fungera som en enad enhet och 

medför ökad flexibilitet, förmåga att agera samt minskar risken för fel prognostisering 

av efterfrågan (Prajogo och Olhager, 2011; Yu, 2015). Efterfrågan kan då lättare 

tillgodoses och därav skapar företaget mervärde för kunden. Ur kundens perspektiv 

innebär kedjans informationsutbyte i slutändan lägre priser som resultat av företagets 

lägre kostnader och snabbare leveranser som följd av kortare ledtider. Företaget 

gynnas i form av nöjdare kunder, ökad försäljning och förbättringar i distributionen 

(Prajogo och Olhager, 2011). 

   

Informationen vid informationsutbyte ska förutom att innefatta kvantitet av material 

och produkter också förmedla strategisk information i kedjan. Strategisk information 

innefattar produktionsstrategi, finansiella transaktioner och marknadsföring (Prajogo 

och Olhager, 2011; Klein och Rai, 2009). Informationsutbyte mellan parterna i kedjan 

ska ske frekvent med kvalitet och i kvantitet och ställer därmed krav på att både den 

tekniska ”hårda sidan” och den sociala ”mjuka sidan” fungerar samt att en balans 

mellan dessa råder. Den ena sidan kan inte kompensera för brister i den andra. Utan 

balansen kan inte företag förvänta sig att ta del av alla de fördelar som integrerad 

information innebär (Prajogo och Olhager 2011). Enligt Prajogo och Olhager, 2011 

och Yu, 2015) menar på att obalans är vanligt förekommande, ofta förväntar sig 

företag att den hårda sidan ska generera de resultaten företaget väntat sig. Trots att det 

ofta råder osäkerhet kring vilka problem företag förväntar sig av olika IT-lösningar, 

har det blivit allt vanligare med inköp av IT-teknologi. Investeringar i IT innebär ofta 

stora kostnader och risker för företag måste beslutsfattarna först identifiera företagets 

behov och investera därefter (Yu, 2015). 
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Implementering av IT-teknologi som ERP har varit till stor betydelse för hantering av 

information-, material- och finansiella flöden. IT-baserad teknologi innebär inte per 

automatik förbättringar för affärsverksamheten. Dessutom är integration av dessa 

system kostsamt och innebär risker för företag.  Med detta i åtanke är det viktigt att 

strategiskt planera inköpet av IT-integrationssystem (Yu, 2015; Zhang, 2013). Att 

använda ett oberoende eller inkompatibelt informationssystem tenderar att leda till 

fler fel och ökad komplexitet i kommunikation mellan olika funktioner (Xue et al., 

2004) 

4.3 KOMMUNIKATION OCH IT-SYSTEM 

Enligt van Houten (1992) är kommunikation i tillverkande företag inte enbart en 

digital överföring av textmeddelanden, utan innebär även social interaktion mellan 

människor inom företaget. Att med hjälp av IT-system kommunicera med människor i 

den egna funktionen samt parallellt kommunicera med andra avdelningar anstränger 

företagets interna kommunikation. Oftast har IT-systemet dessutom specialdesignats 

eller allmänt anpassats för en funktion i företaget, vilket kan försämra 

informationsinhämtningen för andra avdelningar i företaget. Själva konceptet att 

fördela ut arbetsuppgifter i olika funktioner har ökat effektiviteten i den individuella 

funktionen i företagen eftersom det har resulterat i specialisering av varje avdelning. 

Men genom att separera företaget in i olika funktioner med olika komplexa 

arbetsuppgifter blir konsekvensen att dessa utvecklar egna mål och förbiser det 

fullständiga målet för hela företaget. Samarbete mellan dessa funktioner stimuleras 

genom att varje avdelning kommunicerar och informerar de andra funktionerna så fort 

som möjligt (van Houten, 1992).  

 

Varje företag har en formell process där information och beslut hanteras och därefter 

genomförs. Konsekvenserna av att driva funktioner parallellt innebär ett större 

informationsflöde som kan resultera i överbelastning för olika avdelningar. För att 

undvika detta krävs det IT-system som på ett effektivt sätt underlättar 

informationsutbytet mellan funktionerna. (van Houten, 1992)  
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4.4 FORMELL OCH INFORMELL KOMMUNIKATION 

God kommunikation är ett måste mellan människor från olika hierarkiska nivåer samt 

interna funktioner i ett företag om de ska på ett bra sätt ska kunna utföra tjänster eller 

produktion inom sitt område. Kommunikation bör ske formellt och informellt. 

Formell kommunikation kan förklaras som officiell kommunikation inom företaget 

mellan olika hierarkiska nivåer och sker ofta som envägskommunikation i skriven 

form. Informell kommunikation sker spontant, interaktivt och är 

tvåvägskommunikation mellan olika funktioner i företaget (Kraut et al., 1990). För en 

mer ingående förklaring kring formell och informell kommunikation (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som exempel till formell och informell kommunikation nämns enligt Kraut et al., 

(1990) att förbestämda konversationer mellan främmande grupper i företag och att 

dessa människor dessutom kommer från olika hierarkiska nivåer som formell 

kommunikation. Medan informell kommunikation kan exemplifieras som en 

konversation mellan grupper med olika uppgifter av olika komplexa strukturer vilket 

kräver mer genomtänkta lösningar. Under dessa omständigheter krävs mer direkt 

kommunikation med andra gruppmedlemmar och koordinationen av dessa aktiviteter 

sker mer spontant. Informell kommunikation spelar dessutom en avgörande roll för 

individer i företaget då arbetet och sociala relationer förbättras. Det har även påvisats 

att det kan ta längre tid att lösa uppgifter om enbart formell kommunikation används. 

Genom informell kommunikation skapas gemenskap, förståelse och underlättar 

arbetet (Kraut et al., 1990).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formell kommunikation Informell kommunikation 

· Förbestämt	
· Förbestämda deltagare	
· Deltagarna har utvalda roller	
· Förbestämd agenda 	
· Envägskommunikation	
· Bristande information	
· Formellt språk	

· Sker	spontant	
· Spontant	deltagande	
· Ej	bestämda	roller	
· Ej	förbestämd	agenda	
· Interaktivt	
· Informationsrikt	
· Informellt	språk	

Figur 2. Formaliteten i olika kommunikationssätt. Källa: Kraut et al., 1990, s.5. 
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4.5 LEDARSKAP 

Att leda är att visa vägen mot ett bestämt mål (Rother, 2010). Ledarskap handlar om 

att hantera förändring och att aktivt delta i problemlösning, vilket har blivit allt 

viktigare de senaste åren då konkurrensen blivit allt mer påtaglig. För att uppnå de 

bestämda målen krävs det att ledare motiverar och inspirerar människor till att 

fortsätta i rätt riktning. Utvecklingen går framåt och det som tidigare var nyckeln till 

framgång är idag inte tillräckligt. Stora tekniska förändringar blir mer och mer 

nödvändigt för företags överlevnad. Mer förändring kräver mer ledarskap vilket ökar 

vikten av starka ledare (Kotter, 2001). 

 

”It must be considered that there is nothing more difficult to carry out, nor 

more doubtful of success, nor more dangerous to handle, than to initiate new 

order of things” – Niccolo Machiavelli, the prince, 1940, s 21. 

 

Ledare utvecklar visioner om framtiden, frambringar strategier och kommunicerar 

budskap som krävs för att nå förändring. Tanken är att människorna på arbetsplatsen 

ska känna ett personligt ansvarstagande för förändringsarbete och därefter vilja bidra 

till förbättringsarbetet. Dock är det få förändringar inom företag som är helt 

framgångsrika eller kompletta misslyckanden. De flesta förändringsarbeten tar längre 

tid än vad som beräknats och kräver resurser i form av tid, pengar och starkt 

ledarskap. Därför sker det ofta att företag ger upp i att initiera eller fortsätta med ett 

förändringsarbete då de fruktar att de inte har tillräckligt med resurser i from av tid, 

ledarskap och kunskap för att lyckas. (Kotter och Schlesinger, 2008)  

4.6 LEDARE OCH KOMMUNIKATION 

Inom företag brukar kommunikation oftast se ut som företagsstrukturen det vill säga 

den sker vertikalt både uppifrån och ner samt nerifrån och upp. Men även horisontellt 

inom de olika nivåerna (Kraut et al., 1990). Vertikal kommunikation i företaget 

angående företagsstrategier och visioner uppmuntrar personalen till att delta i 

beslutsfattande och bidrar till att personalen känner en högre grad av samhörighet 

med företaget (van den Hooff och Ridder, 2004;Kotter och Schlesinger, 2008;Bartels 

et al., 2010). van den Hooff och Ridder (2004) menar på att då personalen känner en 

hög grad av samhörighet till företaget så är personalen mer villig till att förbättra 

företagets funktioner och prestation. Ett bra kommunikationsklimat gynnar 

kunskapsutbytet och beskrivs som vertikal kommunikation, horisontell 
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kommunikation, öppenhet, vertikala informationsflöden och tillförlitlighet i 

informationen (van den Hooff och Ridder, 2004). 

Johansson (2003) refererar i sin doktorsavhandling till en tidigare studie gjord 1995 

av Anders Källström som intervjuat ledare som haft problem med att kommunicera ut 

budskap i företaget. Problem som identifierats var att budskapets 

genomträngningsförmåga oftast inte var hög och endast genomträngde en eller två 

nivåer i företaget. Detta berodde främst på hur individen uppfattade det hela och vad 

som ansågs vara relevant att föra vidare. En ytterligare orsak var vilket 

kommunikationsverktyg ledarna använde. Samtliga ledare som deltog i intervjuerna 

kännetecknade god kommunikation som enkel, uthållig och konsistent och detta 

uppnås genom att ledare steg för steg för en dialog med personal där de långsamt men 

säkert bygger upp tanken bakom budskapet hos dessa (Johansson, 2003).  

4.7 EXPLICIT OCH IMPLICIT KUNSKAP 

Enligt (Nonaka et al., 2000; Smith, 2001) är kunskap dynamiskt då det sker i sociala 

sammanhang och skapas av social interaktion mellan människor. Kunskap är också 

kontextspecifikt då det beror på tidpunkt och sammanhanget det nämns i. Utan att 

använda det i något specifik sammanhang blir det inte längre kunskap utan 

information (Nonaka et al., 2000). Enligt (Herschel et al., 2001; Smith, 2001; Nonaka 

et al., 2000) finns det två typer av kunskap, explicit och implicit kunskap.  

 

Explicit kunskap formuleras i skriven form och kan exemplifieras som akademisk 

kunskap, specifikationer, manualer eller lagring av data. Explicit kunskap är lätt att 

bearbeta, lagra och enkelt att sprida. Upphovet av explicit kunskap kommer oftast 

från etablerat arbete i ett specifikt område och skrivits ner därefter. Som kontrast till 

explicit kunskap är implicit kunskap subjektiv, svårt att skriva ner då det är personliga 

värderingar baserat på rutiner, känslor och ideal. Det är dessutom svårt att 

kommunicera ut implicit kunskap då det i en analog process kräver förståelse i flera 

dimensioner för att påvisas. (Nonaka et al., 2000) 
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4.8 SECI-MODELLEN KONVERTERING AV EXPLICIT OCH IMPLICIT KUNSKAP 

Företag förmedlar ny kunskap genom ett samspel mellan explicit och implicit 

kunskap och på så vis skapas ny kunskap (Nonaka et al., 2000). Detta kallas 

kunskapskonvertering då det går från implicit till explicit kunskap och vise versa. 

Enligt Nonaka et al., (2000) sker detta i fyra faser med SECI-modellen (se figur 3). 

Noterbart med modellen är att processen inte ska ses som cirkulär med en början och 

ett slut, utan som en spiral som fortsätter ändlöst. Dessa två kunskapstyper förstärks 

av spiralen och resultatet blir att nya spiraler av kunskap skapas (Nonaka et al., 2000). 

 

 

Figur 3. SECI-modellen. Källa: Nonaka et al., 2000,s.12 

 

Socialisering är fasen där ny implicit kunskaps sprids genom lärdom. Detta sker 

exempelvis när en mentor lär aspiranten praktisk erfarenhet, eller i informella 

sammanträden där ideal, rutiner och känslor spontant kan spridas. På så vis skapas ny 

implicit kunskap och förståelse. Socialiseringen sker också utanför arbetsplatsen, 

företag för flitigt dialoger med kunder och leverantörer vilket resulterar i att implicit 

kunskap erhålls utanför företagets gränser. (Nonaka et al., 2000) 

 

Externalisering fasen innebär att kunskap artikuleras från implicit till explicit 

kunskap. Genom att i denna fas samla in den inhämtade implicita kunskapen bildas en 

bas av kunskap som därefter kan formaliseras och spridas vidare mellan individer. 

Som exempel av externalisering nämns kunders implicita kunskap av tidigare 

produkter, denna kunskap kan användas som en bas till nya framtida produkter. 

(Nonaka et al., 2000) 

 

Kombination är fasen där en kombination av resultatet från externaliseringen binds 

samman. Därefter konverteras den nya kunskapen och delas upp i flera systematiska 
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uppsättningar av explicit kunskap som sedan sprids vidare inom hela företaget. Detta 

möjliggörs exempelvis genom att använda sig av den nya basen av kunskap från 

externaliseringen, så att nya arbetssätt eller rutiner skapas. (Nonaka et al., 2000) 

 

Internalisering är fasen där de nya uppsättningarna av explicit kunskap konverteras 

till implicit kunskap, därefter ska kunskapen adapteras och integreras med 

personalens arbetssätt. När personalen påvisat förståelse och använt den nya 

kunskapen har företagets kunskapsbredd på så vis ökat. Konsekvensen av detta blir att 

modellen börjar om och nya kunskapsspiraler utformas via socialisering med andra 

individer. 

4.9 ERP-SYSTEM  

Enterprise resource planning (ERP) är ett IT-baserat affärssystem i form av 

programpaket med olika moduler för olika affärssystem. Affärssystemet har i uppgift 

att integrera företags processer och funktioner för att ge en helhetsbild av företaget 

(Klaus et al., 2000). Det var i början på 50-talet som Material Requirements Planning 

(MRP) utvecklades och användes för att beräkna mängden material som behövdes ur 

ett resurssnålt perspektiv. Vilket senare utvecklades till Manufacturing Resource 

Planning (MRPII) på 70-talet och infattade nya funktioner för planering, försäljning, 

schemaläggning och kapacitetsstyrning (Klaus et al., 2000). 

 

ERP-system började användas på 90-talet och har sedan dess fått en stor spridning på 

marknaden. Klaus et al., (2000) menar på att många stora företag arbetar i dagsläget 

med ett ERP-system. Den snabba och stora spridningen kan tänkas bero på den höga 

grad av funktionalitet som ett ERP-system innebär. Klaus et al., (2000) argumenterar 

vidare genom att nämna alla funktioner som gynnas av ett ERP-system exempelvis; 

logistik, produktion, materialhantering, underhåll, distribution, försäljning, bokföring, 

inköp, strategisk planering, kassaflöde, hantering av tillgångar och kvalitetsstyrning.  

 

ERP-system kan ses som en utveckling av affärsverksamheten, då det sammanknyter 

funktioner och information samt presenterar informationen på ett lättförståeligt vis 

(Klaus et al., 2000; He, 2014). Ett ERP-system är designat för att konfigureras efter 

företagets specifika behov (Klaus et al., 2000; Karsak och Özogul 2009). ERP-

systemet kan levereras i form av tre olika typer; allmän design, för-konfigurerad 

design eller skräddarsydd design (Klaus et al., 2000).  
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• Allmän design - standard som måste konfigureras. 

• För-konfigurerad design - mjukvaran är anpassad till en viss industrisektor.  

• Skräddarsydd design - skräddarsydd mjukvara efter företagets egna behov. 

4.10 IMPLEMENTATION AV ERP-SYSTEM I KINA 

Nästan alla observerade EPR-projekt i Kina misslyckas att bli klara i tid, dock lyckas 

de nästintill alltid hålla sig inom budgeten enligt Martinsons (2004). I dagsläget 

implementerar de flesta kinesiska företag ERP-system i strävan om att uppnå högre 

modernisering av teknologi, bättre kontroll av inventarier och för att underlätta 

ledarskapet (Peng och Nunes, 2009; Zhang et al., 2013). Dock stöter ERP-systemet 

ofta på friktion och flertal hinder från ledare då det traditionella sättet att leda i Kina 

inte går hand i hand med att genomföra förändringar. Förändringar som kan innebära 

förflyttning av information, kontroll och makt bort från ledarnas egen position. Detta 

kan leda till kommunikationsbrist mellan ledare och personal, då personal i kinesiska 

företag är vana vid att få direkta instruktioner. Personal kan då uppleva att 

användandet av ett IT-system genererar risker och osäkerheter i arbetet. Detta 

beteende har påvisats ha stor inverkan på användningen efter implementeringen av 

ERP-systemet (Zhang et al., 2013).  

 

Implementation av ERP-system i Kina förbättrar väldigt sällan kundnöjdheten eller 

cykeltiderna, utan en lägre personalkostnad och bättre kontroll över inventarierna är 

ofta förekommande förbättringsfaktorer (Martinsons, 2004). Detta berodde på att 

under implementeringen av ERP-systemet så delegerades personal till rätt plats vid 

behov. Detta lyfter fram frågor kring vilket värde ett ERP-system har i en dynamisk 

miljö, då i de flesta fall ansågs vara viktigare med flexibel personal än högre 

effektivitet (Martinsons, 2004).  

 

En god förståelse för kulturella olikheter är en avgörande faktor för en lyckad 

implementering (Martinsons 2004; Ge och Voß, 2009). Martinsons (2004) och Liang 

et al., (2004) argumenterar vidare genom att säga att västvärldens ERP-system passar 

det västerländska tankesättet. För att lyckas implementera ett ERP-system bör ERP-

leverantören ha denna kulturella skillnad i åtanke. Speciellt när de designar systemet 

till en specifik marknad, bör hänsyn tas till olika typer av design för olika branscher i 

det berörda landet (Martinsons, 2004; Zhang, 2013). En lyckad implementation är 

oftast initierad av företagets högsta chef och planerad långt i förväg samt strikt 
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kontrollerad genom hela implementationsprocessen (Martinsons, 2004). En tidigare 

studie gjord 2006 av Poon och Yu visade på att kinesiska företag oftast inte lägger 

lika stor vikt vid valet av ERP-system som västerländska företag gör (Ge och Voß, 

2009). 

4.11 PROBLEMATIKEN KRING VÄSTERLÄNDSKT ERP-SYSTEM I KINA 

Det råder ett flertal skillnader mellan västvärlden och Kina, dessa skillnader kan leda 

till stora problem då kinesiska företag ska väljer att implementera ett västerländskt 

ERP-system. Problemen består ofta av kulturella-, ekonomiska- och rättsliga 

skillnader (Liang et al., 2004; Soh et al., 2000; Zhang et al., 2013). 

 

Det kinesiska språket använder sig av piktografisk skrift, ett skriftspråk där tecken 

används istället för ett alfabet. Detta ställer till med problem då ERP-systemet ska 

översättas på ett korrekt sätt från engelska till kinesiska. Kinas lagar och finansiella 

standarder skiljer sig från västvärlden och västerländska ERP-system innehar 

vanligtvis inte de rätta funktionerna och måste därför modifieras. Modifieringar som 

både kostar tid och pengar. (Liang et al., 2004) 

  

Kinas volatila marknad medför att priset på råmaterial ändras frekvent och ställer 

höga krav på flexibilitet i företaget. På grund av detta sker inköpsplanering vecko- 

eller dygnsvis i kinesiska företag. I västvärlden sker planeringen oftast månads- eller 

årsvis. Systemen är inte kapabla till denna flexibilitet som Kinas marknad kräver. En 

västerländsk ERP-leverantör kan vanligtvis inte erbjuda den support som ett kinesiskt 

företag kräver. Lokala konsultföretag försöker kompensera denna brist trots att 

konsultföretagen ofta inte besitter tillräcklig kompetens kring västerländska ERP-

system (Liang et al., 2004).  

 

4.12 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VAL AV ERP-SYSTEM 

Valet av ERP-system är en investering av betydande storlek och kan komma påverka 

företagets framtida prestationsförmåga och konkurrenskraft (Wei et al., 2005). Detta 

är något Klaus et al., (2000) och Karsak och Özogul (2009) argumenterar vidare med 

genom att påstå att en lyckad implementation av ett ERP-system bygger främst på 

företagets behov. Wei et al., (2005) beskriver en sju steg för steg tillvägagångsätt, 
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som baseras på beslutsprocessen Analytic Hierarchy Process (AHP) som 

introducerades 1980 av Saaty. Nedan redogörs de sju stegen (Wei et al., 2005, s 49). 

Steg 1. Bilda en projektgrupp, inhämta information om olika leverantörer av ERP-

system. Projektgruppen ska bestå av experter, företrädare från rätt avdelning och 

beslutsförfattare. Informationen bör inhämtas från leverantörernas hemsida, internet, 

tidskrifter och andra källor. 

Steg 2. Identifiera ERP-systemets egenskaper. För att säkerställa att projektet 

avancerar framåt ska projektgruppen analysera ERP-systemets funktioner, se över 

alternativ och presentera en initial plan. 

Steg 3. Utforma mål. Projektgruppen ska kunna beskriva vad företaget vill med dessa 

mål i detalj, så att de kan byggas in i beslutsmodellen. 

Steg 4. Efter utformandet av målen ska projektgruppen klargöra varje ERP-systems 

egenskaper och på så vis utvärdera dessa. Detta är viktigt då egenskaperna utgör en 

grund för AHP-modellen. 

Steg 5. Filtrera bort okvalificerade leverantörer genom att fråga specifika frågor som 

är direkt förenade till mål och egenskaper som söks av företaget. 

Steg 6. Projektgruppen ska utvärdera de utvalda ERP-systemen med hjälp av AHP-

modellen. 

Steg 7. Avslutningsvis ska projektgruppen diskutera resultatet och ta besluta om 

vilken ERP-leverantör det blir. 

Enligt Wei et al., (2005) är AHP en multikriterie process uppdelad i tre moment: 

uppdelning, komparativt omdöme och sammanhängande prioriteter. Wei et al., (2005) 

menar på att de sju ovan nämnda stegen underlättar arbetet med formulera 

grundläggande mål och vid valet av ERP-system. 
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4.13 ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

Beslut ligger till grund för vad som upplevs, information kan erhållas för att skapa 

bredare förståelse och därmed kunna fatta bättre beslut. Dock råder det ett 

missförstånd kring att desto större mängder information som inhämtas, desto lättare 

kan bra beslut fattas. För att fatta beslut måste förståelse för problemet finnas, 

meningen och behovet av att beslutet fattas, vilka kriterier och underkriterier som 

råder samt hur olika grupper påverkas av besluten. För att underlätta vid viktiga 

beslutsfattanden har matematiska modeller blivit allt vanligare. Saaty utvecklade en 

modell 1980 som med hänsyn till beslutsfattarnas prioriteringar möjliggjorde att mer 

komplexa beslut kunde fattas. Modellen som Saaty utvecklade fick namnet Analytic 

Hierarchy Process (AHP). (Saaty, 2008) 

 

Modellen är till för att underlätta vid så kallade multikriterie beslut, (se figur 4). 

Kriterierna för att uppnå ett visst mål tar respekt till sina underkriterier eller alternativ. 

Alternativen utvärderas separat och gör att ett mer detaljerat beslutsfattande kan 

åstadkommas. (Saaty, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

MÅLET 

ALTERNATIV 1 

ALTERNATIV 2 

ALTERNATIV 3 

ALTERNATIV 1 

ALTERNATIV 2 

ALTERNATIV 3 

ALTERNATIV 1 

ALTERNATIV 2 

ALTERNATIV 3 

KRITERIE 3 KRITERIE1 KRITERIE 2 

Figur 4. Sambandet mellan alternativ och kriterie. Källa: Saaty 2008, s.87. 
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4.13.1 VEKTORBERÄKNING FÖR KRITERIEVIKTNING 
En kvadratisk jämförelsematris A konstrueras, bestående av 𝑚 × 𝑚 element. 𝑨 ∈ ℝ  

och m är antalet kriterier som ska utvärderas. 𝑗 och 𝑘 representerar olika kriterier. 

Varje element 𝑎𝑗𝑘 i matris A utvärderas utifrån hur viktigt det  𝑗:te kriteriet är i 

förhållande till det 𝑘:te kriteriet med en numerisk skala 1-9, (se tabell 1). Att 𝑎𝑗𝑘 > 1 

betyder att det 𝑗:te kriteriet är viktigare än 𝑘:te kriteriet, och tvärtom 𝑎𝑗𝑘 <  1 betyder 

att 𝑗:te kriteriet är mindre viktigt än 𝑘:te kriteriet. Om de anses vara lika viktiga råder 

𝑎𝑗𝑘 =  1. (Mocenni, 2011). Diagonalen i matrisen kommer bestå av 1: 𝑜𝑟, då det 

innebär att ett kriterie jämförs med sig själv, j jämfört med j innebär 𝑎𝑗𝑗 = 1. 

Förtydligande: om kriteriet 𝑗 = 9 jämfört med k så är 𝑘 =  
1

9
 jämfört med j, dvs 9 ×

1

9
= 1.  

 

 

Tabell 1. Skala för kriteriers relativa betydelse. Källa: Mocenni 2011, s.2. 

 

Enligt Mocenni (2011) ska följande villkor gälla:  

 

 𝑎𝑗𝑘 × 𝑎𝑘𝑗 = 1 (1) 

 

 

 

𝐴 = [

𝑎𝑗𝑗 ⋯ 𝑎𝑗𝑘

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑘𝑗 ⋯ 𝑎𝑘𝑘

] 

 

(2) 

 

 

Matris 𝑨𝑛𝑜𝑟𝑚 skapas från att matris A normaliseras i parvisjämförelse till varje 

element i 𝑨𝑛𝑜𝑟𝑚 får då noteringen �̅�jk och beräknas med ekvation (3). (Mocenni, 

2011) 
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 �̅�𝑗𝑘 =
𝑎𝑗𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑘
𝑚
𝑙=1

 (3) 

 

 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 =

[
 
 
 
 

𝑎𝑗𝑗

∑ 𝑎𝑙𝑗
𝑚
𝑙=1

⋯
𝑎𝑗𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑘
𝑚
𝑙=1

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑘𝑗

∑ 𝑎𝑙𝑗
𝑚
𝑙=1

⋯
𝑎𝑘𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑘
𝑚
𝑙=1 ]

 
 
 
 

= [

�̅�𝑗𝑗 ⋯ �̅�𝑗𝑘

⋮ ⋱ ⋮
�̅�𝑘𝑗 ⋯ �̅�𝑘𝑘

] 

 

(4) 

 

Sedan skapas den viktade kriterievektorn w med m antal kolumner genom att ta 

medelvärde av varje summerad rad av alla element i 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚. (Mocenni, 2011) 
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𝑚
𝑙=1

𝑚
 (5) 

 

 

𝑤 =

[
 
 
 
 
∑ �̅�𝑗𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑚
… …
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∑ �̅�𝑘𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑚
… …]

 
 
 
 

= [

𝑤1

⋮
𝑤𝑚

] 

 

(6) 

 

4.13.2 MATRISBERÄKNING FÖR ALTERNATIVENS POÄNG 

Varje element i matrisen 𝑺 visar poängen som framkallats med jämförelsen av det 

𝑖: 𝑡𝑒 alternativet med respekt till det 𝑗: 𝑡𝑒 kriteriet. Matris 𝑺 består 𝑛 × 𝑚 element, 𝑆𝑖𝑗. 

𝑺 ∈ ℝ. För detta ändamål måste en parvis jämförelsematris 𝑩(𝒋) först konstrueras med 

𝑚 kriterier, 𝑗 = 1,… ,𝑚. 𝑩 = 𝑛 × 𝑛, 𝑩(𝒋) ∈ ℝ. 𝑛 är antalet alternativ som utvärderas. 

Varje element 𝑏𝑖ℎ
(𝑗)

 i matris 𝑩(𝑗)representerar utvärderingen av det 𝑖: te alternativ 

jämfört det ℎ: te alternativet med respekt till kriteriet 𝑗: te kriteriet. Att 𝑏𝑖ℎ
(𝑗)

> 1 

innebär att det 𝑖: te alternativet är bättre än det ℎ: te alternativet och om 𝑏𝑖ℎ
(𝑗)

<  1 

innebär det att 𝑖: te är sämre än ℎ: te och 𝑏𝑖ℎ
(𝑗)

= 1 innebär att alternativen är lika 

viktiga. 𝑏𝑖𝑖
(𝑗)

= 1 för alla 𝑖. (Mocenni, 2011) 

 

Enligt Mocenni (2011) ska följande villkor gälla:  

 

 𝑏𝑖ℎ
(𝑗)

× 𝑏ℎ𝑖
(𝑗)

= 1 (7) 
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En utvärderingsskala likt tabell 1 bör användas för att översätta beslutsfattarnas 

parvisa utvärderingar till siffror. Därefter följer varje matris 𝑩(𝑗) samma steg som 

matris 𝑨 gjorde i ekvation (3) och (5). Detta resulterar i poäng vektorn 𝒔𝑗, 𝑗, … ,𝑚. 

Och innehåller poängen för alternativen med respekt till det 𝑗: te kriteriet. Poäng 

matrisen får följande utseende. (Mocenni, 2011) 

 

 𝑺 = [𝑠(1) …𝑠(𝑚)] (8) 

 

4.13.3 RANKNING AV ALTERNATIV 

Genom att multiplicera viktningsvektor 𝒘 med poäng matrisen 𝑺 får vi den globala 

poäng vektorn 𝒗. Rankingen ska sedan ordnas efter fallande ordning. (Mocenni, 2011)  

 

 𝒗 = 𝑺 × 𝒘 (9) 

 

 

4.13.4 KONSISTENSKONTROLL 

Konsistenskontroll är en kontroll av hur konsistent poängsättningen varit och grundas 

i att människan inte alltid är konsistent i sina val. Exempel: om 𝐴 > 𝐵 och 𝐵 > 𝐶 så 

bör 𝐴 > 𝐶 rent logiskt. Men resultatet kan bli annorlunda då mänskliga bedömningar 

inte alltid är konsekventa (Teknomo, 2006). För att utvärdera om värderingarna har 

varit konsistenta eller inkonsistenta i matris 𝑨 och 𝑩(𝐣) används en så kallat 

konsistensindex (CI).CI ska beräknas för matriserna 𝑨 och 𝑩(𝐣). Skalären 𝑥 beräknas 

utifrån medelvärdena på elementen av vektorn med det 𝑗: te elemententet som är 

förhållandet mellan 𝑗: te elementet i vektor 𝑨 × 𝒘  med det motsvarande element i 

vektor 𝑤 (Mocenni, 2011). 

 

 𝐶𝐼 =
𝑥 − 𝑚

𝑚 − 1
 

 
(10) 

Förhållandet som beräknas för 𝐶𝐼 ska anta ett värde noll i ett perfekt konsistent fall, 

för att definieras som konsistent ska förhållandet inte överstiga 0.1. 𝑅𝐼 är ett så kallat 

random index för de olika dimensionerna, (se tabell 2). (Mocenni, 2011) 

 

 𝐶𝐼

𝑅𝐼
< 0.1 (11) 
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Tabell 2. Random index (RI) Källa: Mocenni, 2011, s.4. 

 
 

4.14 UTBILDNING OCH ANVÄNDARE AV ERP-SYSTEM I KINA 

ERP-system möjliggör en integrering av information mellan olika delar i företag 

(Klaus et al., 2000; Zhang, 2013; He, 2014). Detta påverkar företaget på flera nivåer, 

inte endast personalens arbetssätt och beteenden utan även företagskulturen, 

leverantörer och kunder (Zhang, 2013).  

 

Efter implementeringen menar Zhang (2013) på att ERP-systemet bör vara i skarpt 

läge och fullt operativt i företagets utvalda funktioner. Det är dessutom viktigt att 

systemet inte stöter på friktion, eller motstånd i efterhand. Därför är det av största vikt 

att systemet fungerar effektivt och uppfyller de krav som ställs på systemet. Eftersom 

det är svårt och kostsamt att i ett senare skede byta till ett annat. Av tidigare nämnda 

skäl bör leverantörer av ERP-system agera som utbildare och rådgivare i tidigt skede, 

det vill säga under implementeringen. I ett senare skede bör den utbildade personalen 

delvis ta över denna roll och agera som rådgivare och utbildare. Stöd från ERP-

leverantören i ett tidigt skede är en viktig faktor för systemets slutgiltiga prestation 

(Zhang, 2013; Wang och Chen 2006). 

 

Zhang et al., (2013) belyser träning och utbildning som en direkt effekt på känslan av 

gemensamhet bland användarna av ERP. Träningen och utbildningen hjälper 

användaren att förstå sambandet mellan deras jobb och ERP-systemets funktion. 

Enligt van Houten (1992) finns det inget IT-system som kan fungera fullt ut utan 

välutbildad personal. ERP-system kräver att personalen tränas i användandet av 

systemet. Fortsatt support från ERP-leverantör efter införskaffandet av ERP-system 

anses avgörande för underhållet och stärker kunskapsnivån i företaget. Endast 

personal med tidigare teknisk erfarenhet av IT-system är inte tillräckligt för att lyckas 

med att implementera och vidare använda ett västerländskt ERP-system i Kina (Ge 

och Voß, 2009).  Zhang et al., (2013) menar på att vid otillräcklig utbildning och 

träning finns det mellan 30-40% risk att användare som ska arbeta med det valda 

ERP-systemet inte kommer förstå sig på kunskapskraven som ställs.  
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En god kommunikation mellan ERP-leverantören och användaren ses enligt Zhang et 

al., (2013) som en avgörande faktor för att lyckas implementera ett ERP-system, då 

det även förbättrar och underlättar för information att sprida sig inom företaget. God 

kommunikation ger mindre utrymme vid tolkning av ERP-systemet, samt att det gör 

användaren mer självsäker i arbetet. Ett underlättande moment för att undvika bred 

tolkning av systemet är att toppcheferna innan implementeringen övertygar 

personalen om ERP-systemets fördelar samt att de kontinuerligt återkopplar till 

visionen med implementeringen. Kommunikation och utbildning förbättras genom att 

ha goda resurser i form av starkt ledarskap, support från leverantören (Zhang et al., 

2013) 

4.15 MISSANPASSAT ERP-SYSTEM 

Ett vanligt förekommande problem då företag vill implementera ett ERP-system i 

affärsverksamheten är att systemet inte passar företagets behov. Det beror delvis på 

att konsulterna företagen använder sig av vid valet av ERP-system inte förstår 

företagets affärsverksamhet i den utsträckning som krävs. Problemet anses vara ännu 

vanligare för kinesiska företag på grund av att de flesta ERP-system som finns idag är 

utformade efter västerländska industrier vilka skiljs av ekonomiska, kulturella och 

rättslig karaktär. En konsekvens av missanpassningen blir att användaren av ERP-

systemet arbetar runt funktioner, omarbetar systemets funktioner och många gånger 

väljer företaget att leva med bristerna som detta medför. Att arbeta runt systemet kan 

leda till missvisande information. (Soh et al., 2000) 

 

Soh et al., (2000) menar på att viss kompromiss mellan ERP-systemet och företaget 

kan göras (se figur 5), dock med olika grad av funktionalitetsnedsättning. 

Komplettering av extra mjukvarufunktioner samt att arbeta runt problem är vanliga 

lösningar och förekommer oftare än omkodning av större delar av programpaketet. 

Omkodning undviks ofta på grund av den höga kostnaden och svårigheten med att 

underhålla framtida uppdateringar samt att extra mjukvarufunktioner ofta är 

inkoppleta och felar ofta (Soh et al., 2000).  
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Om företag i ett tidigt skede kan klargöra vilka missanpassningar som råder, kan 

konsekvenserna mildras. Då en mer precis budget för de nödvändiga anpassningarna 

kan åstadkommas och valet av anpassningar kan planeras bättre. Graden av 

missanpassning kan mildras genom en grundligare genomgång av leverantören av 

ERP-systemet angående de krav som ställs på data och processer. Vid valet av ERP-

system krävs både kunskap om viktiga företagsprocesser samt kunskap om det 

komplexa ERP-systemet. (Soh et al., 2000)    

  

Större 

anpassning  

av ERP 

systemet 

(1) Anpassa nya 

funktioner efter 

ERP systemet 

(2) Acceptera bortfall 

av funktionalitet i 

ERP systemet 

(3) Arbeta runt 

funktioner i ERP 

systemet utan att 

vidröra ERP 

scriptet 

• Manuellt 

• Erp alternativ 

(alternativa sätt för 

att uppnå 

funktionen) 

(4) Anpassningar till 

efterfrågad 

funktionalitet 

• Anpassningar av 

Icke-

kärnfunktioner 

• Anpassning av 

kärnfunktion 

(omkodning)  

Större 

förändring för 

företaget 

Figur 5. Strategisk hantering av missanpassat ERP-system. Källa; Soh et al., 2000, s.50. 
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4.16 RISKFAKTORER MED ERP-SYSTEM I KINA 

Enligt en sammanställning gjord av Peng och Nunes (2009) över de tio största 

riskerna med ERP-system i Kina (se bilaga 1), finns felaktigt lagervolym på plats 

nummer ett. Orsakerna är flera till varför lagersaldot är inkorrekt. De största bidraget 

till detta problem är felaktig användning av ERP-systemet på grund av otillräcklig 

utbildning och träning. Även komplicerad design av systemet, samt den mänskliga 

faktorn är kända orsaker. (Peng och Nunes, 2009) 

 

Förlorad kunskap kring ERP-systemet över tid ”know-how”, nämns enligt Peng och 

Nunes (2009) som riskfaktor nummer två. Detta beror främst på att de externa IT-

experter som finns till hands under implementationen försvinner när 

implementationen betraktas vara klar och därmed bildas kunskaps gap. Det är därför 

viktigt att personal under utbildning tar åt sig den implicita kunskapen, för att i ett 

senare skede kunna som expert, dela med sig av denna kunskap till övriga funktioner 

och personal. En ytterligare svårighet till att bibehålla kunskap inom företaget beror 

på vilket sätt den nyförvärvade kunskapen kommuniceras och sprids. Bidragande 

faktorer till att kunskapen försvinner är ostrukturerat kommunikation och frånvarande 

ledarskap. (Peng och Nunes, 2009) 

 

Cheferna kan inte inhämta information från ERP-systemet, innebär att chefer som 

försöker inhämta information från ERP-systemet inte klara av det då en viss osäkerhet 

kring en viss situation eller moment i själva systemet. Denna riskfaktor hamnar på 

plats nummer fyra. Att chefer inte kan inhämta information beror främst på att 

användarvänligheten inte passar alla och att det är en form av bevis på att det krävs en 

välutvecklad design av ERP-systemet. (Peng och Nunes, 2009) 

 

Otillräcklig support från toppcheferna efter implementationsprocessen, denna 

riskfaktor finns på plats nummer tio och påverkar personalen syn på ERP-systemet. 

Även fast riskfaktorn hamnar på plats nummer tio så anses den vara en av de mest 

kritiska faktorerna för personalens inställning till ERP-systemet. (Peng och Nunes, 

2009) 
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4.17 STÄNDIG FÖRBÄTTRING 

Kaizen är en välkänd filosofi inom tillverkningsindustrin och innebär ett kontinuerligt 

arbete med förbättringar, Kai förändring, zen bättre, Förändra till det bättre. 

Begreppet Kaizen härstammar från Japan, där det används som en teknik för att 

ständigt förbättra och standardisera företagens olika processer. Kaizen kräver inga 

stora investeringar och har varit en nyckel till ekonomisk framgång för många företag 

i Japan (Lyu, 1996; Aoki, 2008). Aoki (2008) argumenterar vidare genom att arbeta 

efter filosofin Kaizen, skapas möjligheter för företag att utveckla en innovativ miljö, 

då en sådan miljö är svår att kopiera och medför konkurrensfördelar på flera vis. 

4.18 PLAN DO CHECK ACT 

Ständiga förbättringar kan genomföras på många olika sätt. Lyu (1996) menar på att 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykeln är en vetenskaplig metod som används vid 

förbättringsarbete. I bilaga 2 förklaras hur PDCA kan användas vid 

processförbättring. PDCA bygger på att vägen till måltillståndet inte alltid är en klar 

väg, utan experimentering och utvärdering krävs för att uppnå tillståndet (Rother, 

2010).  

 

Enligt Rother (2010) beskrivs stegen som följande. 

Plan – En hypotes skapas kring vad som förväntas ska hända. 

Do – Hypotesen testas.  

Check – Det faktiska resultatet jämförs med det förväntade resultatet. 

Act – Standardisera eventuella processförbättringar, påbörja annars PDCA igen. 

 

Standardisering av processförbättringar kan ses som en stoppkloss som hindrar 

processen från att falla tillbaka till det sämre tillståndet, (se figur 6). Att ständigt 

arbeta med PDCA cykeln och standardiseringar möjliggör att måltillståndet kan 

uppnås. (Rother, 2010) 
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Figur 6. Vikten av att standardisera arbetet. Källa; Rother, 2010,s.12. 

 

4.19 NUVARANDE TILLSTÅND OCH MÅLTILLSTÅND 

Måltillståndet är ett tillstånd som önskas uppnås, det kan exempelvis handla om en 

process som ska förbättras eller en vision som företaget har.  Måltillståndet ska tydligt 

kunna beskrivas men vägen dit ska vara osagd. Måltillståndet måste vara mätbart på 

något vis för att senare kunna utvärderas huruvida det önskade tillståndet uppnåtts 

eller inte. Men innan resan mot måltillståndet påbörjas, måste det nuvarande 

tillståndet definieras. Det handlar om ägna tid åt att skapa förståelse för den 

nuvarande situationen. Exempelvis kan analyser av hur nuvarande processer verkligen 

fungerar och presterar ge en bättre bild av det nuvarande tillståndet, (se figur 7). 

(Rother, 2010) 

 

Figur 7. PDCA-cykler mot måltillståndet: Källa; Rother, 2010, s.145. 

 

Vägen mellan det nuvarande tillståndet och måltillståndet är sällan en rak och tydligt 

definierad väg. Därför är det viktigt att ta ett steg i taget och utvärdera varje steg på 
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vägen dit för att ha möjlighet till att korrigera under processens gång. För detta 

ändamål kan PDCA-cykeln användas. Detta exemplifieras genom att beskriva ett 

flygplans nuvarande tillstånd och måltillståndet samt vägen dit. Nuvarande tillståndet 

är 10,000 meters höjd, måltillståndet är att ha landat på landningsbanan, men att 

förbestämma vägen däremellan utan att göra justeringar längst vägen, är en ytterst 

svår uppgift. (Rother, 2010) 
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5. RESULTAT 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av respondenternas befattning och 

erfarenhet, därefter följer resultatet från de observationer och intervjuer som 

genomförts. Intervjuerna har valts att delas in i fyra teman som framkom under 

intervjuerna, implementering, problem, användare & egenskaper samt utbildning. 

Med respekt till konfidentialitetskravet och personernas integritet har 

respondenterna i arbetet valt att benämnas som R1, R2, R3 och R4 istället för deras 

riktiga namn. 

 

R1 har arbetat på företaget i nio år och är verkställande direktör på ERP-avdelningen 

för tillverkning i företag A.  

R2 har åtta års erfarenhet inom företag A som systemutvecklare. 

R3 har arbetat på företag A i sju år, tre av åren som styrekonom och resterande fyra 

som planerings manager.  

R4 har ett och ett halvt år av erfarenhet som ERP-planerare på företag A. 

 

5.1 OBSERVERADE HÄNDELSEFÖRLOPP 

Personalen stöter ibland på problem i och med uppdateringar i systemet, problemen 

kräver ofta goda kunskaper i engelska, vilket personalen inte har. Företag A försöker 

undvika uppdateringar av ERP-systemet i den mån det är möjligt då uppdateringarna 

ofta är väldigt tidskrävande, tar oftast dagar, och hindrar personalen från att använda 

systemet under tiden uppdateringen sker. Det leder till att mycket tid går till spillo och 

personalen måste därför arbeta in tiden som försvinner under uppdateringstiden. 

Företag A passar på att använda tiden då systemet kräver uppdateringar till att utbilda 

personalen. 

 

Ett misstag av en användare som arbetar i ERP-systemet kan orsaka att hela systemet 

kraschar. Företag A upplever problem med att nyanställda använder systemet på fel 

sätt, vilket gör att systemet blir långsamt för alla användare. Felen som uppstod i 

systemet beror till stor del av den mänskliga faktorn och bristande kommunikation. 

Kommunikationen mellan funktionerna i företaget sker via mail då avdelningarna är 

utspridda geografiskt och det inträffar ofta att personalen missar att läsa viktiga mail. 

Inträffar ett fel i systemet som måste förmedlas till en annan funktion så mailas denna 

användare så att problemet kan stoppas. Användare måste hålla koll på mail så att 
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fortsatt spridning av problemet förhindras. Ibland visar ERP-systemet fel lagervolym, 

det medförde att chefer inte vågade lita på informationen från systemet. Inkommande 

ordrar från huvudkontoret sammanställs i Excel dokument som skickas till ERP-

planerarna. Ordrarna är handskrivna för att enklare kunna göra korrigeringar då dessa 

går igenom många mellanhänder. 

 

Under observationen noterades även att personalen jobbade på övertid inför en 

kommande kinesisk storhelg. Även ett felmeddelande gällande att personen inte hade 

tillgång till den funktionen som behövdes för att utföra arbetet. 

 

5.2 IMPLEMENTERING AV ERP-SYSTEM 

Implementeringen och utvecklingen av ERP-systemet från Infor påbörjades i företag 

A för ungefär tio år sedan. I och med att Kina som land förespråkar avancemang inom 

teknologi ansåg verkställande direktören från företag B att ett ERP-system var 

nödvändigt. Valet av ERP-system gjordes av toppchefer från företag B, som även 

valde att initiera implementationen av ERP-systemet. Företag A’s systemutvecklare 

övervakade implementationsprocessen. Motiveringen och visionen bakom beslutet av 

ERP-systemet har inte kommunicerats från toppcheferna till personalen på 

tillverkningsavdelningen. (R1) 

 

“Our country is advocating advancing technology, and the systematization is like 

the basic section of the whole process. In other words, the ERP-system is a tool for 

the information process. Therefore, it was definitely the choice of our CEO.” (R1) 

 

“I am not sure why they picked this system but using the system is mandatory. 

Although we are not yet enjoying the whole benefits of the system due to problems 

with its functions, we will still continue using it for the sake of the company’s goal 

for promoting the ERP-system. Therefore, as users, we could only submit our 

confusions about the usage of this system.” (R1) 

 

Företag A har inte någon kontakt med ERP-leverantören Infor och valde själva att inte 

använda sig av deras utbildare utan lärde sig systemet på egen hand. ERP-systemet 

köptes in som allmän version. Då den allmänna versionen inte var föranpassad efter 

företagets behov, beslöt sig företaget i efterhand att själva skräddarsy systemet efter 

de behov som ansågs nödvändiga. Dessa modifieringar och anpassningar tog två till 

tre år att färdigställa och det var inte förens dess som systemet kunde användas 
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ordentligt (R1). Trots detta anser R1 att systemet än idag inte utnyttjar sin fulla 

potential, då funktionerna till tillverkningsavdelningen fortfarande kräver förbättring 

och utveckling. Detta även fast det gått tio år så väljer tillverkningsavdelningen samt 

andra funktioner i företag A att endast använda basala delar av ERP-systemet (R2).  

Systemets ofullständighet ställer till med problem i vissa funktioner, som exempelvis 

tillverkningsavdelningen. Företag B anser att det nuvarande systemet inte är 

tillräckligt användarvänligt och effektivt och har därför planer på att implementera ett 

nytt, mer avancerat ERP-system (R1). 

 

“It has been more than ten years. Ever since I entered the company, we have 

been starting to implement the system. And it has been at least seven to eight 

years since we actually started using it properly.”(R1) 

 

“Our top authority and our computer center are all considering introducing a 

more advanced system into the company, which might be easier for us to use 

and more efficient.” (R1) 

 

5.3 PROBLEM KRING ERP-SYSTEMET 

R2 och R3 menar på att systemet inte har stött på några problem på senaste tiden då 

inga förändringar behövt göras. Ibland sker det dock att systemet kraschar, fryser eller 

att komplicerade programmeringstermer uppstår vid uppdatering som leder till att 

systemet inte går att använda. R4 förklarar att när dessa problem uppstår rapporteras 

huvudkontoret och konsultföretaget Linda som får i uppdrag att lösa problemet. Sedan 

måste systemet uppdateras och under uppdateringstiden går systemet inte att använda. 

R2 förklarar att tidigare använde sig företag A av egna tekniker men har nu valt att 

lägga över det på konsultbolaget Linda. När fel i systemet uppstår skickas 

felrapporten till företaget Linda som därefter hanterar problemet.  R4 anser att ERP-

systemet skulle behöva genomgå stora förbättringar då det ofta arbetar långsamt och 

ibland fryser. På grund av detta måste systemet uppdateras ofta. Problem som är 

relaterade till användarvänlighet uppstår ofta då systemet inte är helt översatt till 

kinesiska och innehåller komplexa termer vilket förvirrar personalen. R4 berättar att 

systemet har olika behörighetsnivåer och om ett problem ska lösas som kräver 

tillgång till andra funktioner, måste personalen ansöka om tillstånd. R1 säger att stora 

mängder primärdata måste föras in i systemet och att systemet måste underhållas 

regelbundet. 
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”We might have run in to certain abortion of the system, for example we can’t 

use it all of a sudden.” (R2) 
 

“Usually the system would die on us quite often and when ever it dies we 

would have to send a report to the headquarter as well so that they could solve 

the problem for us and then we need to update it. But during the update 

process we cant do anything about it because that will mess up the data.” (R4) 

 

”Since I’m Chinese it would be much better for me if it is in Chinese because 

there are so many functions that are in professional terms that I don’t 

understand, it might get in the way of me using it.” (R4) 

 

5.4 ANVÄNDANDE OCH ERP-SYSTEMETS EGENSKAPER 

Den huvudsakliga uppgiften som systemet har för tillverkningsavdelningen på företag 

A är att beräkna mängden material som behövs för en specifik produkt. Informationen 

från systemet används av inköps-, logistik- och distributionsavdelningen för att köpa 

in material och få igång produktionen men även som stöd till ekonomiavdelningen då 

de använder informationen för att justera priserna (R1). R3 menar på att systemet 

möjliggör bättre koll på lagernivåer, inköp av material och distribution. Som exempel 

skickas en Bill of material (BOM-lista) från tillverkningsavdelningen till 

inköpsavdelningen med information om hur mycket material som behövs köpas in, 

baserat på den efterfrågan som visas i systemet. R3 tycker att ERP-systemet 

underlättar för hela Supply chainen.  R2 anser att funktionen som beräknar hur mycket 

som ska produceras är den viktigaste funktionen. R1 menar också att beräkning av hur 

mycket som ska produceras är den viktigaste funktionen tillsammans med kontrollen 

över inventarier som systemet möjliggör. R4 anser att den viktigaste egenskapen som 

systemet bör ha är materialinformation automatiskt registreras, då det i dagsläget sker 

manuellt. R1 säger systematiseringen har varit till stor nytta för ekonomiavdelningen 

då kontrollering av pris underlättas och företaget kan spara in på mänsklig arbetskraft.  

 

”For advantage the material, the details about the material we use will be 

automatically input” (R4) 

 

”The main function for the system is to show us the corresponding material we 

need for producing a specific product, for example, we can withdraw the 

information to see what kind of material we will be needing.” (R1) 
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“From the company’s perspective, especially from the finance department, 

it’d be more systematic for controlling the price, for example, we can save a 

lot of human resource.” (R1) 

 

Respondenterna är inte enade om vad exakt ERP-systemet inneburit för företag A. 

R2 och R3 känner inte till några förbättringar medan R4 menar på att systemets 

fördelar väger mer än nackdelarna då systemet gjort företaget mer effektivt. R1 och R4 

anser också att systemet är väldigt snabbt och exakt gällande uträkningar av den 

mängd material som behövs och systemet kan göra samma arbete som hade krävts av 

en stor arbetsstyrka.  

 

5.5 UTBILDNING AV ERP-ANVÄNDARE 

Företag A anser att utbildning och träning är väldigt viktigt för personalen. Därför 

använder de sig av egenutvecklad utbildning och mentorer för undervisning, träning 

och spridning av kunskap om ERP-systemet. Utbildningskrav som ställs på 

rekrytering av personal på ERP-avdelningen i företags A tillverkningsavdelning är 

datorvana, speciellt med Microsoft Office paketet, ett ”Community college degree” 

och ett starkt logistiskt tänkande. Utbildningen sköts av interna erfarna användare i 

företag A och externa utbildare från konsultbolaget Linda (R1). R4 beskriver att vid 

undervisningen används en steg för steg manual i Powerpoint för att förklara de olika 

momenten i systemet som användaren ska lära sig.  Som nybörjare får personalen sitta 

med i systemet medan mentorerna demonstrera olika moment.  R1 förklarar att tiden 

för undervisning planeras in i samband med systemuppdateringar då systemet ändå 

inte går använda. Den nyanställda personalen utbildas också av systemutvecklarna 

som ger en teoretisk undervisning i det som är relevant för arbetet.  

 

“Before we start using the system we have previous users in our company that 

can teach us or show us how to use the system, also we have also received sort 

of training in the other company called Linda company.” (R4) 

 

”Another responsibility that our improvers carry is that they need to train the 

new planners, the content would include the theoretical knowledge within our 

own department that was developed by ourselves. And we also assign mentor 

for the new comers” (R1) 
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet med stöd av teorin och i slutet av kapitlet 

presenterar vi vårt ramverk som utvecklats utifrånr resultatet, analysen och 

tidigare studier och specialanpassats för tillverkande företag i Kina.  

6.1 VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGAST ATT ERP-SYSTEM INNEHAR? 

De egenskaper som påvisats viktiga under arbetes gång är att ERP-system bör 

förfoga över möjligheten till integrering av flera funktioner, bättre kontroll av 

inventarier, prognostisering, kalkylering av produktion och effektivisering av 

arbetsuppgifter.  

 

Enligt Klaus et al. (2000) och He (2014) har ERP-systemet i uppgift att integrera 

företagets funktioner för att på så vis ge en god helhetsbild. Informationsutbyte som 

förekommer mellan de interna funktionera med hjälp av systemet sker på ett effektivt 

sätt. Detta då systemet underlättar hanteringen av större volymer och mer komplex 

information (Prajogo och Ohlager, 2011). ERP-systemet har stor betydelse för 

hanteringen av material-, finansiella-, och informationsflödet (Yu, 2015; Zhang, 

2013). I resultatet framkommer det att systemet används för informationsutbyte 

mellan tillverknings-, inköps-, logistik-, finans-, och distributionsavdelningen. 

Respondent R1 påpekar det höga värdet av integrering av ovan nämnda funktioner för 

företag A och att systemets huvudsakliga uppgift för tillverkningsavdelningen är att 

hantera materialflödet. Att kunna hantera materialflödet är en egenskap som värderas 

högt då flödet möjliggör bättre kontroll på inventarierna för företag A.  

 

Förutom att innefatta kvantitet och information om material ska informationsutbyte 

som sker mellan interna funktionerna så ska systemet även förmedla strategisk 

information. Strategisk information i form av produktionsstrategi, prognoser och 

finansiella transaktioner (Prajogo och Olhager, 2011; Klein och Rai, 2009). Från 

resultatet kan det tydligt tydas att möjlighet till prognostisering baserat på efterfrågan 

är en viktig egenskap. En ytterligare väsentlig egenskap av ERP-systemet som nämns 

av respondent R1 och R2  är produktionsstrategin, hur mycket som ska produceras och 

kalkyleringen av denna produktionsvolym.  

 

Förvärvet av ett ERP-system i Kina sänker ofta personalkostnader och ger bättre 

kontroll över inventarierna (Martinsons, 2004). Företag A har haft nytta av ERP-
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systemet då det inneburit mindre arbetsbörda för personalen och därav har 

besparingar i form a lägre personalkostnader gjorts.   

6.2 VILKA KONSEKVENSER MEDFÖR ETT MISSANPASSAT ERP-SYSTEM? 

Under arbetets gång identifierades att valet av ERP system inte varit noga 

genomtänkt då beslutet motiverades med att teknologiskt avancemang förespråkas i 

Kina. Konsekvenserna av det missanpassade ERP-systemet resulterade i att systemets 

prestation och funktioner påverkas negativt av den omkodning som var nödvändig. 

Kostnader uppstod i form av tid och kapital för att kompensera för de brister som 

finns och eventuella nyinvesteringar samt att viktiga systemuppdateringar undviks för 

att undvika problem. 

 

Ett missanpassat ERP-system är ett vanligt problem bland företag och medför att en 

kompromiss mellan systemets funktioner och företagsanpassningar måste göras. 

Företag arbetar på olika vis för att tackla dessa problem men omkodning av systemet 

brukar avrådas då det är förknippat med höga kostnader och en viss problematik kring 

att underhålla framtida uppdateringar. Att på olika vis arbeta runt systemet är vanligt 

bland företag men medför att informationen inte går att tillförlita sig på (Soh et al., 

2000). Fyra problem som visat sig uppkomma frekvent bland företag i Kina 

haridentifieras av Peng och Nunes (2009) som att chefer inte kan inhämta information 

från ERP-systemet, otillräcklig support från topp chefer efter implementering, 

systemet innehåller fel lagersaldo och förlorad kunskap kring systemet över tid.  

För att välja rätt ERP-system måste kompetens kring viktiga företagsprocesser och 

kunskap om det komplexa ERP-systemet kombineras. (Soh et al., 2000). Att använda 

sig av ERP-leverantören för rådgivning och utbildning spelar därför en viktig roll vid 

valet och under implementeringen (Zhang, 2013). Att göra rätt val av ERP-system är 

av stor vikt för företagen då det är både kostsamt och svårt att byta ut ett redan 

implementerat ERP-system (Yu, 2015; Zhang, 2013). Att teknologiskt avancemang 

förespråkas i Kina nämndes i samband med varför systemet valdes samt att det var 

verkställande direktören från företag B som tog beslutet indikerar på att valet av ERP-

system inte varit noga genomtänkt. En studie som Ge och Voß (2009) exemplifierar, 

visade på att kinesiska företag generellt inte lägger lika stor vikt vid val av ERP-

system som västerländska företag gör. 
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Utifrån resultatet påvisas att implementeringen och valet av ERP-systemet inte varit 

lyckad då implementeringsprocessen tagit lång tid, resultatet har medfört en hel del 

problem för företag A dessutom vill företag B nu implementera ett nytt ERP-system 

åt företag A. För att stärka detta påstående finns indikationer från resultatet som visar 

på att företaget upplever fyra utav de tio vanligaste problemen som företag i Kina har 

med ERP-system. Chefer kan inte inhämta information från ERP-systemet, 

otillräcklig support från topp chefer efter implementering, systemet innehåller fel 

lagersaldo och förlorad kunskap kring systemet över tid. Dessutom upplever 

respondenterna att systemet är långsamt, att systemet kraschar, fryser och att 

komplicerade programmeringstermer uppkommer vid användandet av systemet. 

Under observationerna framkom det även att misstag av användaren kan skapa de 

tidigare nämnda problemen och att uppdateringar undviks på grund av att systemet 

blir obrukbart och tar lång tid att uppdatera. 

 

Att företag A inte samarbetat med ERP-leverantören för att kombinera kunskapen om 

systemet med den interna kunskapen kring processerna är en förklaring till varför 

omkodning varit nödvändigt. Detta har medfört negativa konsekvenser som företaget 

måste stå ut med. En annan möjlig förklaring till varför omkodning varit nödvändigt 

är att företaget har valt ett västerländskt ERP-system vid namn Infor som underhålls 

av företag A’s systemutvecklare och konsultbolaget Linda. Liang et al. (2004) belyser 

att västerländska ERP-system oftast inte är kapabla till den flexibilitet som Kinas 

marknad kräver. Problem kan uppstå då kinesiska konsultföretag anlitas för support 

av ett västerländskt ERP-system då de oftast inte besitter den kompetens om 

västerländska ERP-system som krävs (Liang et al., 2004). 

 

Företag A har utifrån resultatet påvisat att cheferna varken förmedlar visionen eller 

nyttan med systemet som tydligt tyder på bristande support från toppcheferna. Att 

verkställande direktören för företag A’s tillverkningsavdelning inte har någon aning 

om varför Infor valdes. Men påpekar att det är obligatoriskt att använda systemet, 

tillsammans med att personalen inte vet vad systemet gör för nytta, påvisar att 

företaget är av hierarkisk struktur med dålig förmedling av visioner, kommunikation 

och informationsutbyte mellan de olika nivåerna, dvs. envägskommunikation uppifrån 

och ned. Kraut et al. (1990) menar på att kommunikationen i företaget oftast 

återspeglas av företagsstrukturen. God kommunikation beskrivits som enkel, uthållig 

och konsistent enligt Johansson (2003). Kraut et al. (1990) menar dock på att god 
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kommunikation mellan olika hierarkiska nivåer är en nödvändighet för företag och 

kommunikationen måste då ske både uppifrån och ned samt såväl som nerifrån och 

upp, så kallad vertikal kommunikation. Att vertikalt kommunicera företagsstrategier 

och visioner bidrar till att personalen kan vara mer delaktig i beslutsfattande och 

upplever då en högre grad av samhörighet (Bartels et al., 2010; van den Hooff och 

Ridder, 2004). van den Hooff och Ridder (2004) kopplar hög grad av samhörighet till 

personalens hängivenhet till att förbättra företagets funktioner och prestation. För att 

utveckla och kommunicera strategier och visioner krävs starkt ledarskap. (Kotter och 

Schlesinger, 2008).   

 

Förutom att företag A har problem med kommunikationen mellan de olika nivåerna så 

råder det också problem mellan funktionerna. Kommunikation och förmedling av 

viktig information mellan funktionerna anses som ett kritiskt moment för företag A. 

Baserat på att information rörande viktiga korrigeringar och misstag som ska rättas till 

förmedlas mellan funktionerna via den självständiga mailfunktionen. Under 

observationerna framgick det av personalen att mailen ibland glöms bort eller att de 

missar viktiga mail.  

 

Prajogo och Olhager (2011) och Yu (2015) hävdar att ett fungerande internt 

informationsutbyte är en viktig pusselbit för att arbeta som en enad enhet och skapar 

möjlighet för företaget att agera flexiblare och med högre precision. Liang et al., 

(2004) menar på att Kinas marknad är ostabil och att kinesiska företag därav måste 

kunna möta denna svängande efterfrågan genom att skapa ett flexibelt företag. Xue et 

al., (2004) belyser att informationssystem tenderar att leda till fler fel och komplexitet 

för kommunikationen mellan olika funktioner om systemet är självständigt eller 

inkompatibelt. En fungerande vertikal och horisontell kommunikation inom företaget 

är två av de fundamenten som Hooff och Ridder (2004) nämner för att skapa ett bra 

kommunikationsklimat. 
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6.3 VILKEN UTBILDNING BÖR PERSONAL FÅ VID ANVÄNDANDET AV ERP-

SYSTEM? 

Resultatet i ställning till teorin har påvisat att personal bör få kontinuerlig utbildning 

och träning från ERP-leverantören. Det krävs ett filosofiskt förhållandesätt till 

förändringsarbete och förståelse för hur kunskap på ett korrekt sätt sprids.  

 

Enligt van Houten (1992) krävs det att personal utbildas och tränas i användandet av 

ERP-systemet, utan välutbildad personal finns det inget IT-system som kan fungera 

fullt ut. Zhang et al. (2013) argumenterar vidare och framhäver att utbildning och 

träning underlättar förståelsen samt tolkningen av ERP-systemet och ger svar på 

varför det används i det dagliga arbetet. Att endast inneha personal med tidigare 

teknisk erfarenhet av IT-system räcker inte (van Houten, 1992). Vid otillräcklig 

utbildning finns det ungefär 30-40% risk att användaren av ERP-systemet inte 

kommer förstå sig på kunskapskraven vilket försvåra arbetet. Därför är det avgörande 

för implementationen och för personalens förståelse av systemet att ERP-leverantören 

i ett tidigt skede agerar utbildare och tränare. I efterhand krävs det fortfarande 

kontinuerlig support från ERP-leverantören för att underhålla systemet, men då det 

finns utbildad personal bör denna ta över rollen som utbildare (Zhang et al. 2013). 

Utan stödet från ERP-leverantören påverkas ERP-systemets slutgiltiga prestation 

(Wang och Chen, 2000).  

 

Utifrån resultatet påvisas förståelse för vikten av utbildning och träning. Företag A 

försöker på egen hand utbilda nya användare med hjälp av erfaren personal, externa 

konsulter och presentationer i form av steg för steg Powerpoint guider. Med 

utgångspunkt från teorin som anser att kontakten med ERP-leverantören är en kritisk 

komponent för utbildning, träning och implementation kan utbildningskraven och 

utbildningen som nämns av respondent R1 och R4 avgöras som otillräckliga. Detta är 

på grund av att företag A varken har eller har haft kontakt med ERP-leverantören 

gällande utbildning, träning och support. Då det inte råder något utbyte av kunskap 

eller kommunikation mellan dessa parter har det resulterat i en oklar bild och 

förvirring kring ERP-systemet samt en rad olika negativa konsekvenser i form av 

problem. Det nuvarande resultatet av ERP-systemet och användandet har påverkats 

negativt av det uteblivna samarbetet med ERP-leverantören.  

 



47 

 

Företag A använder tiden då systemet ligger nere, på grund av problem och kräver 

förbättrings åtgärder i form av uppdateringar, till att utbilda personalen. Enligt Lyo 

(1996) är Kaizen ett japanskt filosofiskt tankesätt med syfte att ständigt förbättra 

företags processer och därefter standardisera de. Detta tankesätt har varit användbart 

för många företag i deras förbättringsarbete (Lyo, 1996; Aoki, 2008). Förbättringar 

kan genomföras på många olika vis, ett sätt att utföra förbättringsarbetet på är med 

PDCA-cykeln. PDCA innehåller stegen Plan, Do, Check, Act och bygger på att med 

hjälp av experimentering och utvärdering nå det önskade måltillståndet (Rother, 

2010).  

 

I resultatet framkommer det inget rationaliserat förbättringsarbete och att företag A 

gärna undviker att uppdatera ERP-systemet då de tycker att för mycket tid går till 

spillo. Men det nämns även att det krävs stora förbättringar av systemet. Det råder 

oklarheter kring ERP-systemet och förvirring, att endast ta enstaka tillfällen till akt för 

att utbilda personalen och uppdatera systemet är raka motsatsen till jobba 

standardiserat och ständigt förbättra. Förbättringsarbetet underlättats om företaget 

använder sig av Kaizen och PDCA-cykeln. Att undvika uppdateringar och därmed 

även undvika utbildning ses som att motverkar framgång för företag A och spridning 

samt införskaffande av ny kunskap för personalen. 

 

Företag förmedlar ny kunskap genom interaktion av de två kunskapstyperna, implicit 

och explicit kunskap. Att med guider och manualer sprida explicit kunskap är relativt 

enkelt. Det svåra är att formalisera och sprida den implicita kunskapen som finns 

integrerat i personalens arbetssätt. Kunskapsöverföring av kunskapstyperna kan göras 

med hjälp av SECI-modellen (Nonaka et al., 2000). Utifrån resultatet sprider företag 

A kunskap genom att erbjuda utbildning och träning under tiden då systemet ligger 

nere. Kunskap om ERP-systemet beskrivs av R1 som väldigt viktigt. För att underlätta 

kunskapsöverföringen mellan individer, spridningen av kunskap samt breddar 

kunskapsnivån i företag A bör en kunskapsmodell användas. 
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6.4 RAMVERK FÖR VAL AV ERP-SYSTEM  

För att kunna presentera det egendesignade ramverket på ett klart och tydligt sätt 

beskrivs det först stegvis (se figur 8), följt av en mer ingående förklaring. Ramverket 

har som tidigare nämnt utformats utifrån arbetets resultat, analys och tillsammans 

med den teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Förmedla visionen och nyttan med ERP-systemet genom hela företaget. 

Vid förmedling av ERP-systemets vikt och mening kan motstånd vid implementering 

minskas och personalen kan därför känna sig mer engagerad och positiv till 

1. Förmedla visionen och nyttan med ERP-systemet genom hela företaget.  

2. Kommunicera och planera mellan olika hierarkiska nivåer och skapa ett korsfunktionellt team  

3. Gör en omfattande planering och investera i den tid som krävs  

4. Använd det korsfunktionella teamet till att ta fram potentiella ERP-leverantörer   

5. Genomför AHP-analys utifrån det korsfunktionella teamets bedömningar  

6. Interagera med den utvalda ERP-leverantören 

7. Genomför implementationen och utbilda personalen med hjälp av ERP-leverantören 

8. Arbeta efter Kaizen filosofin och PDCA-cykler för att ständigt förbättras 

Figur 8. Egendesignat ramverk för selektion av ERP-system. 
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förändring (van den Hooff och Ridder, 2004;Kotter och Schlesinger, 2008;Bartels et 

al., 2010). Att tidigt definiera och förmedla det nuvarande tillståndet och 

måltillståndet (visionen) i företaget är grunden till att i ett senare skede arbeta med 

PDCA-cykler för att ständigt förbättra (Rother, 2010).  

 

2. Kommunicera och planera mellan olika hierarkiska nivåer och skapa ett 

korsfunktionellt team för att redogöra vilka krav och behov som finns i 

företaget. 

Genom att kombinera ett korsfunktionellt team med att engagera och lyssna till 

personalens önskemål kan motstånd till implementeringen ytterligare minskas och 

aspekter som är viktiga för implementeringen får möjlighet till att framträda.  

Ett korsfunktionellt team är ett team baserat på individer med olika expertis, 

exempelvis från olika avdelningar. Att använda ett korsfunktionellt team är ett av 

stegen i vad Wei et al., (2005) rekommenderar att använda vid val av ERP-system. 

Zhang (2013) belyser att det är viktigt att systemet inte stöter på friktion eller 

motstånd från personalen under och efter implementationen.  

 

3. Gör en omfattande planering och investera i den tid som krävs. 

Att implementera ett ERP-system är en stor kostnadsfråga och inte bara en fast 

engångskostnad. Företagets effektivitet och systemets funktionalitet påverkas av hur 

välplanerad processen och därför måste processen planeras noggrant och inte stressas 

igenom. Grundat på att Zhang et al., (2003) påvisat att västerländska företag lyckas 

bättre än kinesiska företag med implementeringen av ERP-system och att Ge och Voß 

(2009) belyser att kinesiska företag inte lägger lika stor vikt vid valet av ERP-system 

som västerländska företag. Samtidigt som Martinsons (2004) argumenterar för att en 

lyckad implementering ska vara planerad. 

 

4. Använd det korsfunktionella teamet till att ta fram ERP-leverantörer som 

uppfyller de krav och behov företaget har.  

Ta hänsyn till att alla ERP-system inte är utformade efter samma marknad och kultur. 

Kan systemet hantera de snabba förändringarna som sker på den kinesiska 

marknaden? Är systemet kompatibelt med de kinesiska lagar som gäller? Kan 

systemet översättas till det kinesiska språket? Liang et al,. (2004) menar på att råder 
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skillnader i utformning och kapacitet mellan kinesiska och västerländska system och 

att västerländska ofta inte klarar den de kinesiska kraven. 

  

 

5. Genomför AHP-analys utifrån det korsfunktionella teamets bedömningar som 

influerats av personalen. 

De olika alternativen bedöms i den matematiska modellen och baserat på vilka 

kriterier och bedömningar (Mocenni, 2011). Modellen tar fram de mest lämpliga 

leverantörerna och rankar dessa. Det krosfunktionella teamet väljer sedan det bästa 

alternativet.  AHP modellen är en del Wei et al., (2005) sju stegsprocess för val av 

ERP-system.  

 

6. Interagera med den utvalda ERP-leverantören 

För att försäkra att processen stöter på så få hinder som möjligt måste ett kontinuerligt 

samarbete upprätthållas. Med hjälp av detta samarbete ska företagets behov och krav 

kommuniceras till leverantören. Därefter ska leverantören förklara systemets 

möjligheter och begränsningar. Det är kritiskt att leverantören skapar en grundlig 

förståelse för företagets behov. Soh et al., (2000) argumenterar för ett samarbete 

mellan två parter vars ena kompetens ligger i företagets processer och den andra 

besitter kunskap om ERP-systemet.  

 

7. Genomför implementationen och utbilda personalen med hjälp av ERP-

leverantören.  

Under implementationen måste cheferna visa stor delaktighet och kontrollera 

processens gång. ERP-leverantören bör användas under och efter implementeringen 

för stöd och utbildning av nyckelpersoner. Samarbetet anses som ett kritiskt moment 

för en lyckad implementering. Nyckelpersonerna ska sprida kunskapen vidare i 

företaget, se till att kunskap inte sinar över tid och finnas som stöd till användarna. 

Förutom att utbildning bidrar till att systemet kan hanteras bättre så bidrar det också 

till ökad känsla av gemensamhet och har en direkt positiv påverkan på hälsan (Zhang 

et al., 2013). Ge och Voß (2009) menar på att stöd från ERP-leverantören efter 

implementeringen stärker kunskapsnivån i företaget. Martinsons (2004) nämner att 

för att lyckas implementera ett ERP-system ska toppchefer strikt kontrollera 
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implementationsprocessen. 

 

 

8. Arbeta efter Kaizen filosofin med PDCA-cykler för att ständigt sträva efter att 

förbättra och standardisera i arbetssättet. 

Om en förbättring i arbetssättet inte standardiseras kommer förbättringsarbetet inte ha 

någon nytta (Rother, 2010). I det första steget skapades grunden för att arbeta med 

PDCA-cykeln, att definiera det nuvarande och det önskvärda måltillståndet. I det 

andra steget planerades processens gång. I det sjunde steget genomfördes processen. I 

detta skede bör utvärdering av implementeringen ske samt standardisering av 

arbetssätt som fungerat. Kaizen utgår ifrån att aldrig sluta förbättra, därför är det sista 

steget bara slutet på första cykeln av PDCA. Förbättringsarbete är en oändlig process 

som bör vara en del i det vardagliga arbetet. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar vi de problem och brister som framkommit i efterhand och 

under arbetets gång, samt vad vi kunnat gjort annorlunda. Utöver dessa 

ställningstaganden ger vi också företag A förslag på möjliga förbättringsåtgärder. 

7.1 ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH BRISTER 

Det första ställningstagandet innefattar metodkapitlet av arbetet. Vi tycker att en 

enkätundersökning hade behövts för att komplettera våra intervjuer och observationer.   

En enkätundersökning hade gett oss möjligheten till att i efterhand jämföra de olika 

resultaten för att komplettera och få svar på vissa frågor som det föreligger osäkerhet 

kring. På grund av den omfattande förberedelsen som intervjuerna krävde tillsammans 

med att vi endast var tillåtna att besöka företaget under en heldag medförde att vi inte 

ansåg en enkätundersökning vara aktuell. Anledningen till varför ytterligare besök 

inte tilläts är fortfarande okänt för oss. Men troligtvis beror det på att företag A 

tvingas driva högre sekretess då företaget är statligt ägt och strikt kontrollerat av den 

kinesiska regeringen. 

 

Att endast besöka företaget vid ett tillfälle är inte optimalt för resultatet men då vi inte 

hade något alternativ fick vi göra det bästa av situationen och grundligt planera vårt 

besök. Då ingen på ERP-avdelningen talade engelska var vi tvungna att konstruera två 

informationsbrev, ett på kinesiska och ett på engelska och hitta en utomstående tolk. 

Tolken som användes är en certifierad tolk som också medverkande när 

intervjufrågorna och informationsbrevet skrevs, detta för att tolken ska utöka sin 

förståelse för ämnet samt ha möjlighet till att reda ut oklarheter. Trots detta är det 

omöjligt för tolken att få full förståelse för ämnet helt under denna korta tidsperiod, 

och vi anser att bortfall av information har förekommit. Det märkte vi under 

transkriberingen då vissa respondenter inte förstod simplare frågor och gav 

osammanhängande samt avvikande svar.  

 

Då ingen av oss varken talar kinesiska eller kan tyda kinesisk skrift har vi inte 

möjlighet till att redogöra ifall frågorna varit otydliga vid översättning från engelska 

till kinesiska. Vi anser att det kan vara en bidragande faktor till varför alla frågor inte 

riktigt besvarats av alla respondenter. Vi märkte att alla respondenter förutom R1 var 

lite stressade på grund av att de var tvungna att arbeta på övertid för att förbereda 

inför kommande kinesisk storhelg. Detta kan också varit bidragande till att frågorna 
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inte riktigt besvarades. Trots att besöket planerades i tre veckor i förväg upplevde vi 

besöket som aningen påtvingat.    

 

Det andra ställningstagandet berör teorikapitlet. I och med att den teoretiska 

referensramen påbörjades i ett tidigt skede så har våra tankar och idéer influerats av 

vad tidigare forskning och studier påvisat. Med detta sagt vill vi poängtera att vi 

ibland låtit oss influerats för mycket då vi kommit på oss själva att dra förhastade 

slutsatser från resultatet. Vi har dock försökt att ha detta i åtanke under hela 

processen. Genom att diskutera och kritisera varandras slutsatser har vi försökt att 

bringa jämvikt mellan vad resultatet faktiskt säger och vilka slutsatser som faktiskt 

kan dras. Att utföra arbetet tillsammans har gett oss fördelen att parallellt kunna 

konstruera den teoretiska referensramen och inhämta information som därmed 

möjliggjort att vi kunnat komplettera varandras tankar och idéer under besöket på 

företaget.  

7.2 MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

Nedan följer våra rekommendationer till företag A. 

7.3 TYDLIGARE LEDARSKAP 

Frånvarande ledarskap leder till att personal inte engageras i arbetet. Företag A bör 

därför se till att ledningen har tydliga mål med ERP-systemet och kontinuerligt visa 

engagemang i arbetet kring systemet. Vi föreslår, om nu företaget beslutar sig för att 

implementera ett nytt ERP-system, att ledningen för dialoger med personalen och 

strikt kontrollerar implementationsprocessen. Även att de använder sig av vårt 

ramverk för selektion av ERP-system som underlättar beslutsfattandet. 

7.4 KONTINUERLIG TRÄNING OCH UTBILDNING FRÅN ERP-LEVERANTÖREN 

Vi rekommenderar att företag A tar kontakt med sin ERP-leverantör angående 

utbildning, träning och support. Då inget IT-system kan fungera fullt utan utbildad 

personal samt att flera forskare påpekar samarbetet med ERP-leverantören som en 

kritisk faktor av ERP-systemets slutgiltiga prestation. Den rådande förvirringen som 

finns kring ERP-system tror vi grundar sig i att en viss kunskapsbrist i kombination 

med att systemet inte är anpassat för företagets behov och därför behövs denna 

kollaboration.  
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7.5 STÄNDIGT FÖRBÄTTRA  

Vi föreslår att företag A undersöker möjligheten till att utföra förändringsarbete kring 

ERP-systemet utefter ett filosofiskt tankesätt som Kaizen och med hjälp av PDCA-

cykeln. På så vis kan man undvika att endast släcka bränder och samtidigt motivera 

framgång.  

7.6 SPRID KUNSKAP PÅ RÄTT SÄTT 

Kunskap bör spridas på ett korrekt sätt. Företag A nämner utbildningen och 

mentorerna som kunskapskällor, men för att denna kunskap ska kunna spridas på ett 

korrekt sätt rekommenderar vi att SECI-modellen används.   
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8. SLUTSATS 

Utifrån arbetets syfte och frågeställningar gör vi i detta kapitel slutsatser. Syftet 

har uppfyllts genom att svara på samtliga frågeställningar. Även så har vi utifrån 

den identifierade problematiken och de bristerna i det undersökta kinesiska 

tillverkande företaget utvecklat ett ramverk som underlättar vid selektionen av ett 

ERP-system. 

   

 Vilka egenskaper är viktigast att ERP-system innehar? 

De viktigaste egenskaperna ett ERP-system bör ha, har identifierats som integrering 

av flera funktioner, bättre kontroll över inventarier, prognosering, kalkylering av 

produktionsmängd och att systemet bidrar till att arbetsuppgifter kan effektiviseras. 

 

 Vilka konsekvenser medför ett missanpassat ERP-system? 

ERP-systemets passform i företaget har visat sig ha en viktig roll för företagets 

prestation.  Att noga planera implementationsprocessen och valet av system har 

påvisats vara avgörande för systemets passform. Ett system med dålig passform kan 

yttra sig på olika vis, under arbetets gång har omkodningar av systemet, svårigheter i 

att förlita sig på informationen i systemet, språkbarriär, systemkrascher, förlorad 

kunskap över tid, att systemet upplevs som långsamt av användarna identifierats. 

Ytterligare, att företagets chefer ser ett behov av investera i ett nytt ERP-system 

påpekas som en följd av ett dålig anpassat system. Gemensamt hanteras dessa följder 

med att resurser måste allokeras i form av tid och kapital. Avancemang inom 

teknologi förespråkas i Kina visade sig vara den avgörande faktorn för valet av ERP-

systemet.  

 

 Vilken utbildning bör personalen få vid användandet av ERP-systemet? 

Trots att ett egenutvecklat utbildningsprogram hjälper användaren vid användandet av 

systemet så är ett kontinuerligt samarbete med systemets leverantör viktigt för att 

användaren ska bli säkrare i användandet och utveckla mer djupgående kunskaper. 

Risken för förvirring och att systemet tolkas på olika vis kan då minskas. Samarbetet 

med leverantören ska innefatta utbildning, träning och även support i efterhand. 

Leverantören utbildar nyckelpersoner som sedan tar över leverantörens roll som 

expert.   
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 Egendesignat ramverk för selektion av ERP-system 

Problematiken och bristerna som har identifierats under arbetets gång kring ERP-

system, i det tillverkande företag i Kina, är grunden till hur stegen i ramverket 

utformats och varför det följer den logiska ordning de gör. Ytterligare belyser grunden 

till ramverket tidigare fallgropar vid processen innan implementationen av ett ERP-

system, vilket även underlättar framtida valsprocesser tilll att inte begå samma 

misstag.  Det egendesignade ramverket är arbetes vetenskapliga bidrag och kan ses 

som ett tillvägagångasätt som underlättar beslutsfattandet och ska fungera som guide 

för kinesiska företag som är intresserade av att implementera ett ERP-system.  

 

Arbetet har haft sina begränsningar i att endast studera ett företag ur ett perspektiv, 

med andra ord har inga jämförelser genomförts. Vidare har vi valt att enbart 

koncentrera vårt arbete till ERP-avdelningen för tillverkning på företaget.  

 

För framtida forskning inom ERP-system skulle ett empiriskt bidrag där skillnader i 

implementationsprocessen och användandet mellan kinesiska och svenska företag 

vara intressant att studera. En ytterligare intressant aspekt att studera är i vilken grad 

ett missanpassat ERP-system påverkar företaget ekonomiskt.  
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BILAGOR 

BILAGA: 1 VANLIGASTE RISKERNA MED ERP-SYSTEM 

Kategori  Ranking 

Process risker Kunderprofil i ERP 

systemet är inaktuell 

eller otillräcklig 

6 

 ERP systemet 

innehåller inaktuell 

eller otillräcklig 

information kring 

fakturering av 

material 

8 

 ERP systemet 

innehåller felaktigt 

lagersaldo  

1 

Analytiska risker Chefer kan inte 

inhämta information 

från ERP systemet 

4 

 Sälj prognosen 

genererad av ERP 

systemet är 

irrelevant/felaktig 

3 

 Misslycka att 

generera en vettig 

finansiell budget med 

hjälp av ERP 

systemet 

4 

Organisations 

risker 

Otillräcklig support 

från top chefer vid 

användandet av ERP 

10 

 Förlorad kunskap 

kring ERP systemet 

över tid 

2 
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Tekniska risker Integration mellan 

ERP-modellerna har 

inte framhävts 

8 

 ERP systemet har 

ingen möjlighet att 

integrera med andra 

IS applikationer 

7 
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VISIONERA FÖRETAGETS FRAMTID 

 

TILLFREDSTÄLLS 

MÅLET? 

BILAGA 2: HUR PDCA KAN ANVÄNDAS 

 

 

  

  

ORGANISERA TEAM OCH SÄTT 

MÅL 

 

GRANSKA DE NUVARANDE 

PROCESSERNA 

 

IDENTIFIERA MÖJLIGA PROCESS 

FÖRBÄTTRINGAR SAMT DEN 

NUVARANDE KAPACITETEN 

 

 

UTVECKLA NYA PROCESSER 

 

IMPLEMENTERA NYA PROCESSER 

OCH FINJUSTERA 

 

 

PRESTANDA MÄTNING 

 

STANDARDISERA DEN NYA 

PROCESSEN 

 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

NEJ 

JA  
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BILAGA 3: INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENT PÅ ENGELSKA 

Dear Sir or Madam 

We're two Swedish engineering students with focus on logistics & economy at Gävle 

University College, currently attending our last semester at Jilin University, Zhuhai 

College. We're currently going through the last course/stage in our education, which 

includes writing a C-level thesis on a subject related to our program. With that in mind, 

we want to investigate and identify the dominant variables that have an impact on the 

choice of ERP-systems in Chinese manufacturing companies through a qualitative 

study. We've acquired knowledge that your company has already implemented a 

working ERP-system in your workflow. This letter is a formal application to briefly 

interview you regarding your decision and the implication it had on your company as a 

whole. 

 

Participation in our study is entirely voluntary and you may choose to cancel the 

interview at any given time. Since this study takes the form of a C-level thesis, the 

results are subject to public access, however, the results are only applicable and 

available for educational purposes. We do respect your privacy, which means that your 

participation in this study is completely confidential and you will remain anonymous. 

We're also asking for your permission to record our interviews in order to facilitate the 

process of transcription and our continuous work. Any recording will exclusively be 

used for and by ourselves, and will be saved until the transcription is completed. It will 

immediately after be deleted. 

 

We would be extremely thankful for your participation, and if you'd like to take part of 

the end result we would be more than happy to send you a copy when it's finished. If 

you have any questions related to your potential participation or our intent regarding 

this study, don't hesitate to contact us. 

 

Thank you kindly. 

Best regards, 

  Sebastian Tofferi 

Ntn12sti@student.hig.se 

+86 136-7278-2257 

 

Adi Gazibegovic   

Ntn12agc@student.hig.se 

+86 136-7278-2482 
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BILAGA 4: INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENT PÅ KINESISKA 

尊敬的先生／女士： 

 

您好！ 

 

我們是兩位來自瑞典 Gävle 大學的工程系學生，目前正在吉林大學珠海學院進

行我們學生生涯最後階段的一個研究課題，主題是物流與經濟。要完成這個課

題，我們需要根據我們的專業知識寫一篇與之相關的深層次 C 級論文。因此，

我們需要在一家中國生產業公司調查和研究其在選擇 ERP 系統時所考慮的主要

影響因素。我們目前得知貴公司在工作運作流程中已嵌入一類 ERP 系統。我們

希望可以通過此封信件正式邀請貴公司與我們進行一次會面，交流貴公司在選

擇 ERP 系統時的主要考慮因素及此系統給貴公司整體運作帶來的效應。 

 

此次會面將會是一次完全以自願為原則的會面，貴公司可以選擇在過程當中任

何時刻終止會議。由於我方論文是一份 C 級論文，也就意味著我們的論文結果

是對外公開的。不過，此份論文是僅供學術教育用途的。我們非常尊重貴方隱

私，參與此次會面的人員信息是受到完全隱密保護的，您的名字不會以任何形

式出現在論文裡面。同時，如果可以的話，我們希望貴公司可以同意我們對本

次會面進行錄像，以便協助我們後續的信息回顧及剩餘工作。我方向貴公司保

證，本次會面所有信息都將只會服務於我與我搭檔的使用範圍。在我們結束所

有的相關後續工作後，此次會面所有信息將被立即刪除。 

 

如果貴公司同意此次會面，我們將無盡感激。另，若貴公司希望的話，我們將

非常樂意在論文結束之後給貴公司發送一份我們的論文複印件。最後，若貴方

對此次會面或對我們的想法有任何問題的話，請不要猶豫聯繫我們。 

 

非常感謝您！ 

 

祝好！ 

 

 

Sebastian Tofferi 

Ntn12sti@student.hig.se 

+86 136-7278-2257 

 

Adi Gazibegovic   

Ntn12agc@student.hig.se 

+86 136-7278-2482 
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BILAGA 5: INTERVJUFRÅGOR PÅ ENGELSKA 

Thank you very much for accepting our invitation, we are very much grateful and 

delighted to be here. With your acceptance, we’d like to begin the interview now. 

 

1. How many years have you been working in this company? 

2. What is your position in the company? 

3. How many years of experience do you have in using ERP-system? 

4. Which supplier of ERP-system does your company use? 

5. How did your company choose the ERP supplier? 

- What was the choice based on? 

6. How do you use the ERP-system in your daily work? 

7. What do you consider are the most essential aspects in a ERP-system, which it 

has to have before choosing it? 

8. How would you prioritize these aspects? 

9. When did your company implement the ERP-system? 

10. Can you describe how you proceed with the implementation process? 

11. Who made the decisions about the implementation? 

12. Who supervised the implementation process? 

13. What level of education/training did you get before operating the ERP-

system? 

14. Did you have any form of subsidized examples/reference/methods for 

implementing the ERP-system? 

15. Do you think that your company’s choice of ERP-system satisfies the 

company’s needs and expectations? 

-Were there any trade-offs regarding aspects necessary? 

16. What other ERP-system did your company take into consideration as well? 

- Why didn’t your company choose any of other alternatives that you 

mentioned? 

17. In which way has the ERP-system been contributing to your company? 

-What kind of enhancements/degradation followed? 

18. What kind of obstacles did you run into while using the ERP-system? 

-How did you handle those obstacles? 

19. Is there anything else that you want to add? 
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BILAGA 6: INTERVJUFRÅGOR PÅ KINESISKA 

非常感謝貴公司能夠接受我們的採訪，我們非常高興能夠來到這裡。在您的允

許之下，我們現在就開始本次的採訪吧。 

 

1. 請問您在貴公司就職了多久？ 

2. 請問您在本公司的職位是什麼？ 

3. 貴公司在使用 ERP系統這件事上一共有多少年的經驗？ 

4. 貴公司的 ERP系統提供商是哪家？ 

5. 貴公司是如何選擇 ERP提供商的？基於什麼考慮因素？ 

6. 貴公司在日常運作當中如何使用 ERP系統？ 

7. 貴公司認為在 ERP系統中關鍵的方面是什麼？哪些在選擇前應該具有？ 

8. 請貴公司為這些關鍵方面排個序 

9. 貴公司是在什麼時候開始貫徹 ERP系統的？ 

10.請問是否能描述一下貴公司是如何貫徹 ERP系統 到日常運作中的？ 

11.請問貴公司的哪位做出了貫徹 ERP系統的決定？ 

12.請問貴公司的哪位掌管 ERP系統的貫徹過程？ 

13.操作 ERP系統需要具備什麼程度的教育／培訓水平？ 

14.在貫徹 ERP系統的時候，貴公司是否有任何輔佐的例子／參考／方法？ 

15.貴公司是否認為在選擇 ERP系統這件事上符合了貴公司的期待值和需

求？在選擇的過程當中是否有任何方面的必要捨取權衡因素？ 

16.貴公是否有考慮過選擇其他 ERP系統？如果有，那為什麼沒有選擇其他

的呢？ 

17.ERP系統目前為貴公司帶來了何種的效益呢？是否出現過任何提高或降

低效率的情況？ 

18.在使用 ERP系統的時候，貴公司是否遇到過任何困難？如果有，貴公司

又是怎樣克服的呢？ 

19.貴公司是否有其他想要補充的內容呢？ 


