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SAMMANFATTNING  

Det råder hög konkurrens på många olika marknader. Företag har i olika utsträckning 

implementerat affärssystem för att kunna konkurrera i en allt hårdare miljö med snabbare 

förändringar. Syftet med denna studie är att identifiera nyckelfaktorer för en lyckad 

implementering av ERP-, Enterprise Resource Planning, -affärssystem, med fokus på 

produktionsprocesser inom lean. För den empiriska undersökningen valdes ett svenskt företag 

som fokuserar på att ytbehandla metallprodukter åt svenska kunder. Komplikationer uppstod för 

implementering av ERP och implementeringen försenades. Denna studie utreder dessa problem 

och identifierar nyckelfaktorer för en lyckad ERP implementering. Utöver detta visar denna 

studie att företagets försening av implementering av ERP beror på komplexa faktorer där 

företaget inte har lyckats med att bejaka nyckelfaktorer för en lyckad implementering av ett 

affärssystem. Företaget har påbörjat ERP-implementering utan att ha utfört en adekvat analys av 

vad affärssystemet kommer att medföra för positiva och negativa effekter samt pga. resursbrist 

inte kartlagt sina egna produktionsprocesser innan implementering. Studiens huvudsakliga 

slutsats är att företaget måste ta ett beslut hur de skall fortskrida med implementeringen då det 

kommer att kosta kapital och extra personal samt utbildning för att affärssystemet skall kunna 

implementeras och för att företagets produktionsprocesser skall kunna dra maximala fördelar av 

affärssystemets implementation. Denna studie befäster tidigare resultat angående kritiska 

nyckelfaktorer och en lyckad implementering av ERP-affärssystem. Utöver detta tillförs 

välbehövlig kunskap om skräddarsydd ERP-implementering i en svensk kontext. 

Komplementariteter mellan humana resurser och kritiska nyckelfaktorer har identifierats och 

analyserats för en lyckad implementering av ERP. Betydelsen av en adekvat kartläggning av 

flöden och produktionsprocesser före man startar en ERP-implementering har också visats i så 

väl tidigare forskning men också här i denna studie. Slutligen visas här också att alla delar i 

företaget, såväl produktion, flödeshantering och humana resurser deltar i ett delikat samspel där 

inte enbart ERP-affärssystemet skall anpassas till dessa delar men också att det är essentiellt att 

delarna anpassas för en lyckad ERP-implementering.   

Nyckelord: ERP, affärssystem, lean, produktion. 
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SUMMARY (ENGLISH)  
Different markets today are highly competitive ones. Firms have in varying degree implemented 

ERP in order to be able to compete in an increasingly harsh and rapidly changing environment. 

The purpose of this study has been to identify key factors for a successful implementation of 

ERP with a focus on production processes within lean. For the empirical study and survey, a 

Swedish company which focuses on surface-treating metal products. Complications arose with 

their implementation of a new ERP and the implementation was delayed. This study investigated 

these problems and identified key factors for successful ERP implementation. Furthermore, this 

study has shown that the firm’s delay in implementation of ERP has been due to complex factors 

whereas the company has not been able to comply to key factors for successful implementation 

and they have started an implementation process without adequate analysis, resources and level 

of education. This study confirms earlier results regarding critical success factors and a 

successful implementation of ERP. Furthermore, valuable knowledge on new and customised 

ERP-software implementation in a Swedish context is added to a growing body of earlier 

research on ERP-implementation in SMEs. Complementarities between human resources and 

critical success factors have been identified and analysed for a successful implementation of 

ERP. The importance of an adequate mapping of flows and production processes before the 

implementation of ERPs have been shown in earlier research but also here in this study. Finally, 

this study also shows that all analysed parts of the company; production, supply chain 

management and human resources participate in an intricate interplay; showing that it is not only 

essential that the ERP system is adapted to these individual parts but also that these integral parts 

of the company themselves are adapted to the ERP.  
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NOMENKLATUR  

Förkortningar 

 

BPR Business Process Re-engineering 

B2B Business-To-Business 

B2C Business-To-Consumer  

CSF Critical success factors 

EDI Electronic Data Interchange 

ERP Enterprise Resource Planning, affärssystem 

ICT Informations- och kommunikationsteknologi 

IT Information Technology 

ITRM IT-Resource Management 

IT-system Datasystem 

JIT Just-in-Time  

MPS Materials Resource Planning 

MRP Material Requirements Planning   

MRPII Manufacturing Resource Planning 

OEE Overall Equipment Effectiveness, svensk motsvarighet: TAK 

SAP Mjukvaruföretag som levererar affärssystem till företag 

SCM Supply chain management  

SME Små och medelstora företag 

VSM Value Stream Mapping, Värdeflödeskarta 

 
ZD Zero defects 
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1 INLEDNING 
 

 Introduktion 
Tillverkare måste idag öka sin produktivitet i komplexa tillverkningsmiljöer för att överleva [1]. 

Det finns en växande trend mot digitalisering och flera studier har visat på fördelar och ett stort 

behov hos mindre industrier att övergå till att digitalisera sina processer [2]–[4]. Det finns en 

kunskapsbrist angående varför inte fler företag har gått över till att transformera sin produktion 

och gå över till en digital plattform som kommer att hjälpa de att optimera sina operationer inom 

produktion [2]. IT transformation av informationshantering, produktions-, resursplanering samt 

administration hjälper företag att överleva, anpassa och konkurrera via; optimering av 

driftkostnader, produktion och allokering av resurser samt på marknaden [3],[4].  

Trots konkurrensfördelar har små och medelstora företag i Sverige inte implementerat ERP i 

samma utsträckning som internationellt [3], det är oklart om mindre svenska företag har andra 

behov än internationella motparter eller om implementation av skräddarsydda lösningar, ERP, 

inte har fungerat och varför så skulle vara fallet [5]. Utöver detta har 90 % av alla SAP ERP, 

Systems, Applications & Products in Data Processing - Enterprise Resource planning, system 

försenats i sin implementering. Det har också visat sig att 34 % av alla IT-projekt har försenats 

eller gått över stipulerad budget, 31 % har övergivits eller modifierats eller reducerats i 

omfattning och endast 24 % av dessa var implementerade inom satt tidsram och budget [4].  

Det finns kunskapsluckor här; om andra eller endast tidigare identifierade faktorer inverkar på en 

lyckad/misslyckad implementering utav ERP, post-implementationsfas påverkan på 

lyckad/misslyckad implementering av ERP, geografisk lucka vad avser ERP forskning då det 

mesta är centrerat inom västra Europa samt Nordamerika och vad som avgör lyckad 

implementering av nya ERP på marknaderna [2]. Basen för denna utredning är en teoretisk ram 

med internationellt och nationellt fokus på mindre och medelstora företag samt en empirisk 

utredning med kvantitativ och kvalitativ ansats på ett svenskt mindre företag med fokus på 

produktionsprocesser.  

En del information om företaget har anonymiserats i överenskommelse med företaget i detta 

verk. 
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  Bakgrund  

 

Bakgrunden till frågeställningen är en förfrågan från företagets sida om en översyn av 

produktionsprocesser och implementering av affärssystem. Företaget existerar i en kontext av 

stor konkurrens och flera andra företag som levererar likadana tjänster och där det är tuff 

konkurrens om kunder. Företaget har trots ökat antal anställda inte dragit fördel av detta enligt 

finansiella resultat och velat öka sin konkurrenskraft och underlätta arbetet för sin personal 

genom att introducera ett affärssystem. Företaget är under stark press och implementerandet av 

ERP har blivit försenat över 12 månader. Företaget ville därmed ha hjälp med detta komplexa 

uppdrag där det ingår en analys av produktionsprocesser, en översyn av företagets processer 

generellt och en analys av ERP-implementeringsprocessen. Uppdraget mynnade ut i att jag 

formulerade frågeställningar som knöt samman uppdragsmål och problemområden med en 

teoretisk förankring i min utbildning som civilingenjör. Problemen som existerar i företaget är; 

inte fullständigt definierade produktionsprocesser, försenad implementering av ERP, resursbrist 

och en kunskapsbrist till varför ERP implementering har blivit försenat. Utöver detta existerar ett 

kunskapsglapp på företaget angående hur en lyckad implementering bör fortskrida. Dessa 

problem är bakgrunden till att företaget vill ha uppdraget utfört. Detta uppdrag har inte utförts i 

samarbete med extern part. 

  Syfte  

Syftet är att; 1. identifiera nyckelfaktorer och 2. öka förståelse för vad som resulterar i en 

framgångsrik implementering utav ERP-system med fokus på produktionsprocesser inom lean.  

Generella problem som behandlas är misslyckad implementation utav affärssystem inom 

produktion; där affärssystemet är en del av IT-transformationen som skall utredas. Via 

vetenskaplig teori och empiriska data identifiera nyckelfaktorer för lyckad/misslyckad 

implementation utav affärssystem inom produktion för svenska SMEs. Utöver detta skall det 

också fastställas vilka komplikationer som har uppkommit med den pågående implementationen 

utav ERP; mjukvara samt hårdvara, för att i slutändan identifiera vilka åtgärder som har använts 

och utvärdera dessa för att optimera det fortsatta arbetet med implementation utav ERP.  
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  Avgränsning  
 

Exekutiva beslutsprocesser behöver inte stödja leans fysiska processer, fysiska 

processförbättringar via lean behöver inte nödvändigtvis kopplade eller ha stöd av IT-system. Jag 

kommer att inrikta mig på den modul av ERP som behandlar produktionsflöden i företaget och 

översiktligt beröra resterande moduler. Jag kommer att begränsa mig till en av flera existerande 

ytbehandlingar på en specifik konstruktion/produkt av en specifik vikt alternativt pga.  

omfattningen av produktionsprocesserna. Det som gör det svårt att planera produktionsprocesser 

kan vara att det är olika storlek och tyngd på konstruktioner/produkter som skall ytbehandlas. 

Mindre och lätta konstruktioner skall vara lättare att ytbehandla. Jag kommer således begränsa 

mig till en specifik konstruktion/produkt av en specifik vikt. 

 

  Frågeställningar  
 
Trots etablerade fördelar med implementering utav ERP system har SME, svenska små och 

medelstora företag, inte implementerat ERP i lika stor utsträckning som internationellt [3], [4], 

[5]. Bergström och Stehn [6] anger också att om man ser på svenska företag inom timmer-

industri och husbygge ser man också att majoriteten inte har implementerat ERP. Sett 

internationellt, har majoriteten av ERP-system implementationer antingen försenats eller 

misslyckats [4]. ERP system har tidigare kritiserats och ansetts vara ett hinder för lean 

produktion och man har accentuerat ERP systemens påverkan på stort lager och inte optimal 

produktion, eg. långsam produktion. Det har pågått en debatt inom den vetenskapliga litteraturen 

om lean och ERP är motsägelser eller komplement till varandra [7]. En annan nyare artikel [8] 

slår fast att ERP system borde vara ett obligatoriskt element för utvecklandet utav lean principer 

för SMEs då detta kan generera fördelar till produktionsprocesser. Därmed finns det en 

kunskapslucka som detta examensarbete avser att utreda.  

➢ Vilka nyckelfaktorer inverkar på implementation av ERP-system inom lean produktion? 

 

Då frågeställningen är komplex har den delats upp i delfrågeställningar: 

o Vilka är nyckelfaktorerna för en lyckad/misslyckad implementering av ERP? 

o Utreda vilka behov som existerar inom lean produktion och som kan täckas med 

ett ERP-system?  
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Om ett affärssystem inte är anpassat efter företagens behov inom produktion d.v.s. om 

layoutprocesserna är felaktiga eller om ERP-konsulten har bristfällig kunskap kommer det 

sannolikt misslyckas.  

Genom att analysera produktionsprocesser med hjälp av lean-verktyg (VSM, OEE) kan jag 

komma fram till vilka behov som existerar. 

Dessutom skall de element eller variabler som behövs för en lyckad implementationsprocess 

utav ERP identifieras och föreslås i ett åtgärdsprogram för den fortsatta implementeringen utav 

ERP. Målet är att förstå produktionsprocesserna i företaget för att adekvat kunna bedöma 

implementeringsprocessen utav ERP. Slutligen skall detta projekt bli underlag till företaget i 

form av insamlade data och analys av produktionsprocess för visualisering i det kommande 

affärssystemet.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Grundläggande antaganden stipuleras som följande för den teoretiska referensramen; att vissa 

resurser inom ett företag är komplementära till varandra, resurser är komplementära till ERP och 

dess chans för att det skall bli en lyckad implementering. Då implementering av ett ERP sker för 

att ett företag skall nå fördelar på de olika marknader som företaget verkar i, anses det härmed 

vara lämpligt att använda ett ramverk som behandlar konkurrens via informationsteknologi. 

Företeelser som mer specifikt avses att undersökas är om humana resurser är komplementariteter 

till ERP och en lyckad implementering, om nyttjandet av lean principer synergistisk effekt på 

ERP implementering. Implementering av ERP-affärssystem har visat sig vara en nödvändighet 

för företag. Dock är det inte en nödvändig förutsättning för att nå fördelar och ökat värde på 

olika marknader. Ökat affärsvärde kan nås via effektivt utnyttjande av information och därmed 

är hanteringen av ERP-systemet en kritisk punkt som involverar både utveckling, 

implementering och nyttjande av resurser [9]. Den teoretiska ramen till detta projekt är 

metodologin som Hedman J. [9] adapterat; en integrering av Kallings [10] IT-resource 

management, ITRM, ramverk med forskning kring ERP-affärssystem CSFs, critical success 

factors.  

Kallings ITRM-ramverk är baserat på en integrering av forskning baserad på ett resursperspektiv 

samt strategiska processer. Ramverket är generaliserbart till alla företag som avser nå 

konkurrensfördelar på marknader via informationsteknologi. Ramverket är empiriskt verifierat 

och omfattar fallstudier som sammanknyter försäljning, tillverkning och logistik.  

Ramverket har två faser; resurs och sysselsättning samt fem uppgifter: 

• identifikation (identification) 

• utveckling (development) 

• skydd (protection) 

• intern distribution (internal distribution) 

• användning (usage) [9], [10].  

Resursfasen involverar identifikation, utveckling och skyddandet av resurser. 

Identifikationsprocessen består av att finna och bestämma hur man skall utveckla en resurs. 

Problem som är relaterade till identifikation är just tvetydighet och osäkerhet. Dessa avhjälps av 

ledningen via involvering och delgivande av kunskap. Utvecklingsdelen har som mål att skapa 
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en resurs, exempelvis skräddarsytt ERP, och implementeras smidigast om man använder sig av 

en extern part som har den efterfrågade kunskapen för just utveckling av vald resurs. En kritisk 

faktor som främjar lärande är dessutom organisationens kultur, däri normer och värderingar. 

Företagets utvalda projektgrupp, dess komposition och dess förhållande samt interaktion med 

externa konsulter är viktiga faktorer under utvecklings-steget inom resursfasen [9], [10].  

 
      Figur 1 ITRM-ramverket anpassat från Hedman [9]  och Kalling [10]  
 

Intern distribution uppkommer under sysselsättningsfasen och syftar till att man skall nyttja och 

distribuera resursen internt inom företaget. Implementeringen utav denna fas är synnerligen svår 

och kantas utav ovilja, icke adekvat kommunikation, kunskapsbrist och intressekonflikter. Alla 

dessa måste beaktas av ledningen [9], [10]. Åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem 

som kan uppstå sker via extensiv träning, förberedelse, support, implementering i faser och tid 

att lägga gamla rutiner och programvara bakom sig. Användnings-delen består av användning av 

resursen inom arbetsprocesser. Viktigt att påpeka är att resursen kan påverka existerande 

arbetsprocedurer vilka i sin tur måste anpassas för att ackommodera resursen. Denna anpassning 

och ändring av gamla arbetsprocesser och rutiner kan mötas med motstånd från användarnas sida 

[9], [10]. Iterativt lärande anges som extra viktigt av Kalling [10] och Hedman [9].  

Interaktionen mellan resursen och nya processer tillsammans med användaren har också 

identifierats som extra viktigt [9], [10]. Därmed är det inte enbart viktigt att anpassa resursen till 

företagets processer utan det viktiga är att integrera humant kapital med den nya resursen, ERP, 

via ett iterativt lärande.  

Hängivenhet hos användare är en annan essentiell faktor under identifikations-delen, inte minst 

då kontinuerlig användning av ERP kan skapa ett behov för andra förändringar och utveckling. 
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Hedman och Kalling [9], [10] har visat på att för att skapa långsiktigt värde måste resursen, ERP, 

kontinuerligt förbättras.  

 

Hedman [9] har identifierat och listat från sekundära källor, 95 stycken nyckelfaktorer. Det råder 

enligt honom stor kongruens mellan nyckelfaktorerna över de olika källorna som författaren har 

inhämtat dessa nyckelfaktorer. Utöver detta kan flera av dessa återfinnas i Kallings ITRM 

ramverk [10] med en annorlunda terminologi [9]. Hedman [9] samt Somers & Nelson [11] 

visade att alla nyckelfaktorer inte är lika viktiga, framförallt har olika faser i 

implementationsförloppet av ett ERP vissa nyckelfaktorer som viktigare än andra. Hedman [9] 

samt Somers & Nelson [11] visade att ERP-affärssystem har sex olika faser för implementering; 

Initiation, Adoption, Adaptation, Acceptance, Routinization och Infusion.  

 

De mest kritiska nyckelfaktorerna för respektive fas är som följer;  

• Initiering (Val av mjukvaru-arkitektur, tydliga mål, partnerskap med leverantör av ERP, 

Topp-management support, noggrant utvalt ERP-affärssystem paket),  

• Adoption (Topp-management support, projekt team prioritering, användandet av en 

styrgrupp, partnerskap med leverantör av ERP, nyckelmärka resurser för implementering 

av ERP), 

• Anpassning (Kommunikation och samarbete mellan avdelningar, investera i projekt 

teamets kompetens, nyckelmärka resurser för implementering av ERP, användandet utav 

leverantörens verktyg),  

• Acceptans (Kommunikation och samarbete mellan avdelningar, topp-management 

support, investera i projektteamets kompetens, utbildning i de nya processerna ges till 

anställda,  

• Rutin (Kommunikation mellan avdelningar, topp-management support, samarbete mellan 

avdelningar, support från leverantör, användare/personal tränas i att använda mjukvara),  

• Infusion (Kommunikation och samarbete mellan avdelningar, topp-management support, 

support från leverantör, partnerskap med leverantör av ERP) [9], [11]. 

 

Interaktionen mellan humana resurser och ERP-affärssystem i form av kommunikation och 

samarbete mellan avdelningar, utbildning i att använda ERP-mjukvara samt interaktionen mellan 

ledning och humana resurser i form av topp-management support har visat sig vara viktiga för att 

man skall nå en lyckad implementering av ERP [9]–[11].  
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Kunskapsluckor rörande ERP-affärssystem och IT inom en organisation leder till en sämre 

användning av ERP. Om VD eller personal inte är tillräckligt utbildad inom ERP eller IT kan 

inte ERPs roll kommuniceras och utvärderas adekvat. Hedman [9] argumenterar för att om ingen 

i organisationen eller delar av organisationen inte vet syftet med ERP eller annan given IT-

lösning och dessa människor skall arbeta och fungera tillsammans med systemet, kommer en 

avsky mot ERP-systemet att uppstå. Andra aspekter är om personal har bristande kunskap om 

ERP kommer personalen att i mindre utsträckning experimentera med programvaran och på så 

sätt reduceras inlärning och förbättringar i användandet av programvaran [9]. Utöver detta kan 

implementeringen av ERP tendera att bli ett IT-projekt som enbart fokuserar på tekniska 

problem. Humant kapital och affärsmöjligheter glöms bort och detta leder till en mindre chans 

för lyckad implementering av ERP [9]. Ignorerandet av att använda sig av projektgrupper eller 

existerande personal för implementering av ERP och istället förlita sig på externa konsulter, kan 

resultera i en utdragen ERP implementation [9]. Det är inte bara ERP som kräver tid för 

anpassning och implementering till företaget och dess processer, men personalen behöver också 

tid för att vänja sig vid den nya mjukvaran men också tid för att glömma den gamla mjukvaran 

[9]. Det finns kunskapsluckor rörande ERP och SMEs; om andra eller endast tidigare 

identifierade faktorer inverkar på en lyckad/misslyckad implementering utav ERP, post-

implementationsfas påverkan på lyckad/misslyckad implementering av ERP, geografisk lucka 

vad avser ERP forskning då det mesta är centrerat inom västra Europa samt Nordamerika och 

vad som avgör lyckad implementering av nya ERP på marknaderna [2]. 

 
 

 Tidigare Forskning 

2.1.1 Sökning i databaser 
 

Sökord som användes för att besvara frågeställningar samt för att kartlägga vad 

forskningslitteraturen har för evidens angående ERP affärssystem och produktion; ”ERP”, ”ERP 

AND LEAN, ”ERP AND SME”, ”ERP AND PRODUCTION”, ”ERP AND SWEDEN”, ”ERP 

AND SWEDEN AND LEAN”. 22 artiklar valdes ut efter granskning utav abstrakt samt 

publiceringsdatum och relevans. Inkluderade artiklar publicerades mellan 1995-2017. 

Inkluderade böcker är publicerade mellan 1988-2017. Frågeställningar som avsågs besvaras var: 

1. Vilka är nyckelfaktorerna för en lyckad/misslyckad implementering av ERP? 
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2. Vilka behov existerar inom lean produktion och kan dessa täckas med ett ERP-system? 

 

2.1.2  Implementering av IT 
 

Transformation via IT; vad avser integration/uppdatering/installation utav IT-system i ett givet 

företag för informationshantering, produktions och resursplanering dvs. projektstyrning, har visat 

sig vara otillräckligt för att nå framgång då transformationen behöver implementeras i en 

affärskontext för anpassningsförmåga eller ökad konkurrenskraft. Transformationen av fysiska 

processer till digitala processer bör också ske i en fas där företaget inte upplever en kris och 

anpassas enligt företagets behov. Implementering av IT i en tid av kris har en ökad risk för 

misslyckande. Ofta misslyckas många mjukvaru-projekt för att möjligheterna som uppstår skiljer 

sig från de möjligheter man försökt förutse före implementation utav mjukvaran [3].  

Ett företag som inte förnyar sina processer kan i värsta fall gå i konkurs i takt med att marknaden 

ger ändrade förutsättningar. Innovation bör enligt Fitzgerald & Wynn [3] betraktas som ett 

obligatorium för överlevnad och inte som en lyxvara [3].   

Att nå konkurrenskraftiga fördelar med hjälp av investeringar i IT; datorer, mjukvara i form av 

affärssystem, är en företeelse som har vederlagts tidigare och evidensen visar på ett ökat värde 

och ökad produktivitet. Man har också sett vid längre observationsperioder efter implementering 

av IT-lösningar i form av integrerandet utav datorer och mjukvara i form av affärssystem i 

företag att IT-investeringar signifikant överträffar andra typer av investeringar i företaget [3]. 

Ovannämnda IT-lösningar ger en kostnadseffektiv optimering av tidigare verksamhet genom att; 

ändra produktionsprocesser och erbjuda en högre output med en mindre kostnad av input via 

substitution utav arbetskraft mot processorkraft. Innovativt kombinerande utav billig datorkraft 

med affärssystem och arbetskraft kan fundamentalt ändra ett företags produktionsprocesser [12]. 

Fördelar med ERP-implementation kan delas in i fem nivåer; operationer, ledning, strategi, IT 

infrastruktur, organisation. Operationella fördelar nås via en automatisering av affärsprocesser, 

fördelar på ledningsnivå fås genom bättre planering och hantering av organisationens resurser 

och bättre övervakning av finansiella resultat för produkter. Strategiska fördelar nås då ERP 

system kan stödja tillväxt konkurrenskraftiga fördelar, IT infrastrukturella fördelar nås genom en 

reducerad IT-kostnad och fördelar på organisationsnivå nås genom att personal erhåller kunskap 

om andra segment inom företaget och andra operationer samt ett ökat bemyndigande [13]. 

Fitzgerald & Wynn [3] anger också att det finns en skillnad mellan USA och Europa vad gäller 

hur snabbt man har anpassat företag till informations- och kommunikationsteknologi, ICT, och 
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att det förmodligen är produktivitetsglappet mellan USA och Europa som har lett till en snabbare 

implementering i USA utav ICT. Investeringar i ICT leder också till att produktivitet ökar inom 

andra segment inom ekonomin, exempelvis i servicesektorer där IT innovation inte enbart leder 

till ökad produktivitet och tillväxt i lokal kontext men också på nationell nivå. IT innovation 

leder till förbättringar i effektivitet och dessa förbättringar driver verksamhetsförbättringar och 

inte minst strukturella ändringar och framsteg vid en digital transformation utav företaget. I 

slutändan leder digital transformation till en övergång från resursbaserad ekonomi till 

kunskapsbaserad ekonomi på nationell nivå [3]. 

 

Ett ERP, Enterprise Resource Planning, system är integrerade mjukvaruapplikationer som 

används för att hantera processer i företaget via nyttjande av en gemensam databas, 

standardprocedurer och data delning mellan och inom funktionella delar av företaget; exempelvis 

mellan delarna produktion, logistik och lager [4]. I avancerade ekonomier beror 

produktivitetsökningar både på teknologisk innovation och på organisatoriska förändringar 

möjliggjorda av teknologisk innovation [12].  

I takt med att IT utvecklades och ökande krav på organisationer blev utvecklingen av ERP ett 

naturligt steg från tidig programvara som registrerade tillverkningsprocesser. Idag är ERP-

industrin under transformation. I takt med ökande krav från organisationer drivs diversifieringen 

utav ERP mjukvara i en accelererande fart [2]. ERP system är idag ett accepterat alternativ för att 

erhålla konkurrenskraftiga fördelar på marknaden. Systemen erbjuder en integrering utav 

processer över funktionella delar i ett företag, tillgång till data i real-tid och en standardisering 

utav diverse affärsmetoder. En av de större fördelarna är systemens förmåga att bearbeta 

transaktioner effektivt och samtidigt erbjuda ett register och referenspunkt för framtida affärer 

eller transaktioner [14]. 

 

Totalt undersöktes 86 litteraturstudier av Huang & Yasuda [2] där man fastslog att kritiska 

framgångs faktorer, CSFs, har utretts extensivt, men att det finns en kunskapslucka vad gäller; 

CSFs under post-implementationsfas utav ERP och i nya ERPs. Det finns också en lucka vad 

gäller CSFs i SMEs pga. få studier gjorda och det fåtal studier som är gjorda fokuserar på 

implementationsfasen utav SMEs. Vad gäller evidens rörande SMEs fastslår Huang & Yasuda 

[2] att det finns en stor kunskapslucka när man jämför olika länder, vilket också förstärks av 

mina fynd då det fanns ett fåtal studier på SMEs och ERP i svensk kontext. Utöver detta fastslår 

Huang & Yasuda [2] också att fältstudier och typ av ERP mjukvara har minst evidens pga. minst 

antal artiklar publicerade på temat. 
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Tidigare evidens har också visat att en del av problemet, hos företag som misslyckats med att 

implementera IT-lösningar i form av applicerandet utav mjukvara, är just en obalans mellan 

teknisk expertis och förmågan att bilda sig en uppfattning om organisationen som en social 

miljö. Andra misstag är att vissa lösningar inte är innovativa i sin natur utan endast fungerar som 

rapportverktyg eller löser ett företagsproblem men missar kontexten kring själva problemet. 

Exempelvis finns det ett behov att analysera ett företag som ett dynamiskt system med avseende 

på företagets organisation. Självständiga system, organisationer, har egenskaper som inte är 

linjära dvs. kan öka exponentiellt eller kollapsa, vara diversifierade och självständiga element 

med möjlig påverkan på företagets operationer [3].  

Detta projekt ämnar fylla kunskapsluckor vad gäller svårigheter och risker med implementation 

utav ERP i svenska SMEs med hjälp av fältstudie på ett mindre företag som är i färd med att 

implementera ett skräddarsytt ERP. Projektet ämnar tillföra ny kunskap på skräddarsydd ERP-

implementering i en svensk kontext och tillföra en kunskapsbas på problem och lösningar för 

svenska SMEs. Därmed avses fyllnaden av kunskapsluckor identifierade av Huang & Yasuda 

[2]; geografiska kunskapsluckor av ERP-implementering och SMEs, vad som kännetecknar en 

lyckad/misslyckad implementation av ett skräddarsytt ERP. Utöver detta behandlar denna studie 

också komplementariteter mellan humant kapital och ERP-affärssystem och en lyckad 

implementering av affärssystem. 

 

 ERP – Enterprise Resource Planning System 
 

ERP är affärssystem och mjukvara uppbyggt av en samling applikationer eller moduler som 

integrerar ett företags funktioner inom PR, finans, tillverkning och logistik. Affärssystemet kan 

använda teknologi som utnyttjar databaser för att kontrollera och integrera information som rör 

företagets affärer, kunder, leverantörer, anställda samt finanser. I grunden övervakas utvalda 

segment av företagets operationer och lagras, sammanställs och rapporteras i utvalt format för att 

kunna erbjuda en lättillgänglig översikt för enklare och/eller mer adekvata exekutiva beslut [15] 

[16].  

ERP system har utvecklats i en rask fart under de sista 15 åren och redan 2007 uppmärksammade 

SAP SE att mindre och medelstora företag, SMEs, är en potentiell marknad och introducerade 

därmed ett affärssystem för dessa [5].  

Idag behåller SAP SE positionen som det ledande ERP-företaget i Sverige. Dock är det andra 

mindre affärssystem som har implementerats i större utsträckning hos företag som valt att se 
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över eller införa nytt affärssystem och anno 2012 hade ca 55 % av tillfrågade företag i en 

undersökning uttryckt att de hade budgeterat för att införa eller genomföra större förändringar 

vad avser affärssystem [17].  

Utöver detta har det visat sig att svenska företag byter ERP var 12:e år och att många SMEs 

använder obsolet programvara eller applikationer från 80-talet, som MRP system, material 

requirements planning [15]. Användandet utav ERP i små och medium företag, SMEs, blir allt 

vanligare och är idag betraktat som ett medel för att förändra existerande processer och nå 

fördelar gentemot konkurrenterna. Tidigare har ERP varit begränsade till stora företag pga. 

ekonomiska och teknologiska skillnader. Dagens SMEs är mycket intresserade av alla fördelar 

ett ERP kan erbjuda. Idag är det mer sannolikt att ett SME hellre väljer att implementera ett ERP 

än vice versa [18].  

Ett av de större problemen med att implementera ERP i SMEs är att dessa ofta har inadekvata 

finansiella och personalresurser ifall implementeringen skulle misslyckas och löper större risk än 

ett större företag vad gäller konkurs och finansiell återhämtning [18]. På grund av inadekvata 

resurser är också genomförandet utav en implementering av ERP i ett SME också svårare än i ett 

större företag [18]. Större företag har tillgång till mer kapital och personal som kan avsättas för 

ERP-implementering, mindre företag har ofta inte samma möjlighet utan får bygga upp resurser 

under längre tid eller ta en större risk dvs. påbörja implementering utan att ha avsatt resurser för 

detta ändamål [10]. Ytterligare insatser för att utöka kunskapsbas och delta i fler delar av 

implementeringen har således visat sig inte vara fallet. Här skiljer sig återigen SMEs från större 

företag där dessa företag har en annan nivå av resurser att tillgå. ERP kan ha förödande effekter 

på ett SME på grund av inte komplett klarlagda mål och en dålig förståelse av vad och hur ett 

ERP kan hjälpa det implementerande företaget att nå konkurrenskraftiga fördelar eller 

prestationsförbättringar inom diverse segment eller i företaget som helhet [18].  

Det finns några enkla aspekter man måste vara medveten om vid väljandet utav ett ERP för ett 

SME. Man måste veta att selektionsprocessen börjar och slutar med att man når en realistisk 

uppskattning utav vilka de värdehöjande processerna skall vara. Strukturerandet samt 

standardisering utav produktionsprocesser samt identifierandet utav nyckel variabler som man 

vill ha som output från ERP underlättar och ökar chansen för en lyckad implementering i ett 

SME[18]. Selektionsprocessen bör inkludera hela teamet och det bör vara en laginsats i att 

upptäcka behov och förväntningar innan man väljer ett ERP. Varje del av företaget är 

specialiserat och förändringen påverkar hela företaget; detta skapar ett krav på att alla anställda 

är involverade i antingen selektionen av ERP eller i utformandet av ett skräddarsytt ERP. Det 

finns också ofta en låg nivå av erfarenhet utav komplexa system vilket ställer krav på att 
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ledningen i ett SME lägger fokus på att utbilda personalen [18].  

Exempel på krav som andra SMEs har haft på företag som tillhandahåller ERP; effektiv 

allokering, planering och kontroll av kritiskt viktiga humana resurser, maskiner och material, god 

synkronisering utav och inom produktionsmiljön som låter företaget anpassa sig till flux i 

efterfrågan, effektiv kontroll och översyn utav kostnader, lager översyn och reduktion av lager 

över hela försörjningskedjan, lättillgänglig och uppdaterad information i realtid som stöd till 

ledningen för beslutsfattning[18].  

 Lean 
 

Lean performance är en metodologi inom projektstyrning för lean implementering som börjar 

med existerande processer och utvecklar process prestandaförbättringar och mätningar. Lean 

producerar instruktioner för arbetsprocesser för att säkra en kontinuitet i processernas grad av 

kvalitet. Lean kan också användas för att hantera multipla projekt genom att identifiera 

gemensamma processer och prioritera uppdrag. Syftet med lean är att kontinuerligt eliminera 

slöseri i alla produktionsprocesser. Lean är viktigt då dagens chefer måste hantera 

multifunktionella arbetsprocesser över multipla segment i företaget. Lean presterar bäst i 

affärsmiljöer som använder sig utav ERPs eller supply chain management exempelvis. I företag 

som har en etablerad managementpolicy där en individ styr företagets processer via en insamling 

av informationsflöde och därefter exekutiva beslut, dvs företag där alla information och beslut 

koncentreras till en individ; är bolagsstrukturen beroende utav intern hantering för processerna 

genom att mildra, kompromissa och ackommodera alla segment och processer av företaget. 

Problemet i dessa företag är att en individ erhåller ensamrätt på information och beslut i 

företaget. En viktig åtgärd för att optimera företagets processer är att öppna upp 

informationsflödet och forma arbetsprocesser runt flödet av information (workflow) [19]. 

 IT har en ledande roll här i att förbättra processer eller forma processer för att team-baserade 

beslut skall kunna ta vid. Under tidigt 70-tal etablerades MRP, ERPs, föregångare och i likhet 

med ERP utfördes studier på lyckad implementation där man under 80-talet kunde fastslå att den 

bästa kandidaten för att vara projektchef för MRP var den kandidat som blev befordrad från 

hantering av produktionen. I takt med att ERP:s utvecklades under 90-talet återtog externa 

konsulter; IT-personal rollen som ansvariga för implementation utav ERP. Enligt Carrol [19] var 

detta en stor del i många företags misslyckande då det förmodligen fanns en kunskapsbrist 

mellan den som implementerade ERP och personal på företaget samt en undermålig kunskap om 

företagets produktionsprocesser.  
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Idag betraktar många företag globalisering samt viljan att förbättra sina processer som nyckel-

incitament för att investera i ett ERP [19]. 

Lean produktion är en kontinuerlig process med målet att eliminera allt slöseri i systemprocesser. 

Segment inom systemprocesser är; operationstid, material, tekniker, inventering/lager, tillgänglig 

plats, tillgängliga faciliteter, tidscykler i olika processer, verktyg och maskiner, väntetid, ställtid. 

Exempel på lean operationer som majoriteten av företag har implementerat är, Cellular 

production, U-formade celler, Cell design och layout för flöde, Work Group/ Team error 

proofing, ZD zero defects, Kanbans, Mixed flow lines [19]. 

Många företag som implementerat lean har svårigheter att transformera sina IT-baserade 

processer samt fysiska processer som är understödda av information; till lean processer. 

Transformationen av alla processer till lean eftersträvar att man gör förändringar i tankesätt, 

attityd och beteende. Standardvariabler för lyckad lean implementation är; att ledningen är 

hängiven målet att företaget skall bli lean, involvering och deltagande vad gäller alla anställda, 

team baserad approach, långsiktigt perspektiv för implementering dvs 1 år eller mer, dedicera 

uppgifter och ansvar till team på projektbasis [19].  
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3 METOD 

 Datainsamling 
 
Datainsamlingen utfördes via tre former; intervjuer, enkätundersökning och observationer inom 

ramen för fältstudie som utfördes.  

Datainsamling har utförts on-site hos företaget under fem dagar och hos konsult/leverantör som 

tillhandahåller mjukvarulösningen till företaget. Datainsamlingen utfördes med en kvalitativ 

approach med semi-strukturella intervjuer, enkätundersökning och observationer. Den empiriska 

insamlingens syfte är att värdera humant kapital vad gäller utbildning och kunskap, kartlägga 

produktion och flöden, kartlägga kritiska nyckelfaktorer som enbart kan mätas kvalitativt, 

exempelvis positiv/negativ inställning till ERP-implementering. Utöver detta kartläggs 

effektivitetsgrad av produktion också som ett led för att utvärdera implementationsfas av ERP. 

Implementering utav ERP medför inte endast teknologiska och lednings-riskfaktorer utan också 

psykologiska och sociologiska riskfaktorer [4]. För att kunna identifiera dessa mjukare värden är 

det motiverat med intervjuer med frågor utarbetade med bas i metodologi som Saunders, 

Thornhill & Lewis föreslår i sin bok [20]. De insamlade svaren kommer att analyseras och ett 

kvantitativt formulär med identifierade likheter och olikheter kommer att skickas till respektive 

ansvarig person för att besvara [20]. 

Observationerna har varit av direkt natur. Den direkta observationen har skett genom att jag 

använt mina personliga observationer och samlat data angående produktionsprocesser med 

avseende på ledtid, produktionstid, kvantitet avseende färdiga produkter per tidsenhet, 

effektivitet och kvalitet av processade produkter. Ovanstående har använts för att utvärdera 

produktionsprocesser via utvärdering av nyckelfaktorer för en framgångsrik implementering av 

ERP-system med fokus på produktionsprocesser. Observation av produktion har utförts för att 

kunna samla, kartlägga data inom produktionsflöde. Målet var att analysera 

produktionsprocesser för att utvärdera kombinerandet utav implementerandet utav ERP med 

existerande produktionsprocessers lean-metoder i företaget. 

Powell et al. [14] har visat i en nordisk kontext att även om SMEs har svårigheter att, oberoende 

av varandra, implementera lean principer och ERP-system; finns det vetenskapligt stöd för att 

moderna ERP-system kan fungera tillsammans med lean produktionsmetoder. 

Intervjuandet av personer som ligger bakom beslut angående implementering av ERP har utförts 

för att utvärdera psykologiska/sociala nyckelfaktorer. Kvalitativa intervjuer har hjälpt mig att 

erhålla validerade och pålitliga data som har varit relevant för mitt syfte och frågeställningar. 



29 
 

Många segment utav implementering av ERP är beroende utav humana resurser, inställningar, 

kunskap och attityder; vilket har varit svårt att mäta tillförlitligt med andra metoder än just 

kvalitativa intervjuer. Genom att jag undvek gruppintervjuer och utförde intervjuer en och en, 

har jag reducerat grupptryck som faktor för diskvalificering utav data [20].  

 

 Intervjuer  
 

Alla anställda inklusive VD intervjuades, alla intervjuer utfördes som besöksintervjuer under ca 

20-30 min med var och en av de anställda.  

Intervjuer inom kvalitativ forskning betonar öppna, icke ledande frågor, fokuserar på personliga 

erfarenheter då frågor av en mer intim natur kan ställas [21]. Då det finns en sned fördelning av 

makt vid val av frågor och tolkning av frågor, därmed måste man som intervjuare försöka att 

minimera sned maktfördelning mellan den som genomför intervju och den tillfrågade [21]. Det 

är också förväntat att man har en hög nivå av anonymitet. Exempelvis skall en VD inte kunna 

utröna vem som har svarat på vad [21]. Det första man måste beakta vid bedrivandet utav en 

intervju är vilken typ av fråga man skall använda sig utav. Frågan skall kunna ge information för 

den kommande analysen som skall resultera i kunskap som efterfrågas och måste därmed 

försiktigt utformas. Dessutom måste man beakta hur pass breda eller snäva frågorna skall vara 

med en tanke på det som efterfrågas [21]. 

En för snäv fråga kan resultera i att man får en mycket homogen grupp med svar där det inte går 

att utröna något vidare ur [21].  

Vid formulerandet utav frågor kan man formulera fulla frågor skrivna i korrekt meningsform 

eller använda korta fraser eller enstaka ord som en påminnelse om det tema som utreds, för den 

som besvarar. Det finns fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätt [21]. I denna studie 

har fokus legat på fulla frågor med inslag av frågor med korta fraser. Fördelarna med fulla frågor 

är att man ringar in adekvat det som avses mätas. Nackdelen är att man förlorar värdefull 

kunskap som inte yttrar sig då man fokuserar att mäta en företeelse med fulla frågor. En 

avvägning har därmed utförts och inslag av korta fraser har inkorporerats för att ge möjlighet för 

en mer omfattande men mindre precis mätning av företeelser kring det som avsågs mätas från 

första början [20], [21]. 
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 Enkät 
 

Enkäter utformades med Likert skala enligt Nemoto och Beglar [22]. Enkäter med Likert skala 

har flera fördelar; fungerar väl när man vill mäta variabler som är individuellt olika som 

motivation, attityd etc., kan insamlas relativt fort från ett stort antal deltagare, erbjuda 

information med hög pålitlighet vad gäller personers förmåga, insamlade enkätdata kan och 

lämpar sig att jämföras, kontrasteras eller kombineras med tekniker för kvalitativ datainsamling 

så som öppna frågor, observationer och intervjuer. Frågor bör utformas efter vetenskaplig 

teoretisk bakgrund i ämnet som avses mätas, bör vara enkla och utgöras av enkelt språkbruk 

[22]. Utöver detta introducerades som föreslaget av Nemoto och Beglar [22] minst två 

dimensioner i enkätfrågorna som inte var av JA/NEJ typ; dvs. 1-10 och låg-medel-stor 

exempelvis. Genom att utföra alla steg kan man få en optimal validitet på tolkningen av svaren; 

1. Skaffa en teoretisk bakgrund i ämnet som avses mätas 2. Tänka till ordentligt och utforma 

frågorna ordentligt 3. Välja en lämplig Likert Skala till frågorna. 4. Upprätta en pilot för frågorna 

och 5. Utföra statistisk analys för att försäkra sig om frågornas kvalitet. Punkter 4 och 5 har inte 

utförts pga. kort tidsram samt relativt få frågor att göra en statistisk analys på. Utöver detta har 

således enligt förslag från Nemoto och Beglar [22], enkäter kombinerats med observationer och 

intervjuer för att på så sätt utreda frågan som ju är kärnan i denna studie från flera vinklar och på 

så sätt öka chansen för att adekvat förstå och utreda problemet och på så sätt nå mer försvarbara 

slutsatser och tolkningar.  

 

Enkäter av tvärsnittstyp kan användas för att studera distributionen utav en kvantitet som önskas 

mätas [23]. Enkäterna kan användas för att mäta binära företeelser som exempelvis prevalensen 

av en viss kunskap för att sköta ett program eller objekt, antingen har man kunskapen eller inte 

[23]. Enkätundersökning av tvärsnittstyp är en effektiv metod för att inhämta information från en 

större grupp av deltagare, kan effektivt mäta attityd, kunskap och känslor, standardisering ger 

mindre benägenhet att mäta fel och det är mycket lätt att utforma enkäten för att mäta det som 

avses [24]. Enkätundersökningar av tvärsnittstyp omfattar inhämtandet av data från en tidpunkt 

från en specificerad population [24]. Studiedesignen kan och används ofta för att kartlägga samt 

dokumentera prevalensen av specifika egenskaper i en avsedd studiepopulation [24]. Denna typ 

av enkät kan ge momentana data på kunskapsnivå, beteende, attityder och förväntningar.  

 

Enkäten introducerades till respondenter, personligen av författaren till denna studie för att 

motivera respondenterna att slutföra enkäten samt för att finnas till hands för om några frågor 
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skulle uppstå under ifyllandet. Enkäterna hade 100 % svarsfrekvens. Frågor utformades delvis 

efter forskning på vad som kännetecknar en full integrering av affärssystem med lean och 

humana resurser exempelvis Somers & Nelson [11]. Enkätens syfte var att få svar på relevant 

utbildningsbakgrund, inställningar, attityder för att sedan kunna dra slutsatser hur dessa inverkar 

på affärssystem och företagets framtid. Komplementariteter mellan affärssystem, lean och 

humana resurser avsågs kunna relateras till svaren på frågorna. Nivån av teamwork och grad av 

förväntningar på affärssystem är också svåra att kvantifiera via andra metoder och enkätform 

valdes ut då själva nivån eller grad ansågs tillräckligt för att utföra analysen enligt studiens syfte. 

 

 Grundorsak analys  
 

Grundorsak analys syftar till att identifiera underliggande orsaker vid störningar i olika 

processer/händelser. Analysen används för att kartlägga händelseförlopp vid uppkomna fel och 

problem [25]. Metoden som används är ”5 Varför?”. Vid uppkomna fel och problem ställs 

frågan Varför? fem gånger för att komma åt roten till felet eller problemet. Det finns två olika 

faser inom grundorsak analys; diagnostisk fas och lösningsfas. Alla steg inom diagnostisk fas 

används för att hitta problem med implementering av ERP. Duke Okes [25] beskriver sin bok att 

analysen används vid misslyckade IT lösningar [25]. Analysen är återkommande i andra studier 

[7] för att utvärdera tekniska lösningar som ERP.  
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 Lean analys 
 

För att kunna undersöka företagets behovet av ERP för specifikt produktion analyseras och 

kartläggs processer inom produktionen. Problem vid misslyckad implementering av ERP kan 

finnas och uppstå på grund av bristfällig kännedom om produktion och associerade processer. 

Analys utförs gällande produktion för att erhålla en helhetsbild och öka förståelse kring 

uppkomst av problem vid implementering av mjukvara; ERP. Störst fokus kommer att ligga på 

processer, materialflöde och arbetssätt inom produktion. 

3.5.1  Lean verktyg 
 
Lean-verktyg som valts som analysverktyg är har valts i syfte att identifiera behov och 

optimeringsmöjligheter inom produktionen för och med hjälp av ERP. Flödeskarta är ett 

hjälpmedel för att kartlägga och analysera processer. Kartan visar vilka aktiviteter som utförs 

inom produktion i vilken ordning de utförs, samt tidsåtgång. Verktyg som används inom lean för 

analys är; Värdeflödeskarta; VSM (Value Stream Mapping) [26]. Den används för att kartlägga 

alla aktiviteter inom flödet från råmaterial till slutkund som, till företaget, antingen ger eller inte 

ger värde enligt lean principer. Detta verktyg introduceras för att kunna leda till förbättringar 

genom bättre översikt och förståelse av existerande aktiviteter/processer [26]. Resultat från lean-

verktyg kommer ge en ökad förståelse och översikt över produktionen samt identifiera svagheter 

och styrkor inom produktionen och visa vilka behov som finns vid IT-transformation. 

    Figur 2 Steg inom Grundorsak analys. [25] 
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Lean spelar en stor roll inom liknande industrier som företaget denna studie utreder. Mer än 30 

lean-verktyg används och är involverade i dagliga rutiner och aktiviteter inom produktion. 5S-

principer är det högst rankade verktyget inom lean och har störst påverkan på industri, studie 

gjorts av Arunagiri [27]. Arbetsmiljö skall analyseras med denna metod vid implementering av 

ERP, inom produktion då detta kan påverka rutiner och produktionsplanering. De fem principer 

som följs inom metoden har översatts från japanska och anpassats till svenska; Sortera, 

Systematisera, Städa och Rengöra, Standardisera och Skapa vana [27].  

  

3.5.2  OEE – Overall Equipment Effectiveness 
 
Det finns många olika sätt att mäta prestanda för produktionsprocesser [28]. Många metoder är 

idag obsoleta eller inkonsekventa och många metoder kan inte analysera prestandan i produktion 

relativt konkurrensförmågan [28]. Andra mätverktyg har också andra tillkortakommanden; för 

många olika mätningar inkluderas vilket gör att man tappar greppet om den helhetsbild man 

försöker bilda sig kring företagets produktionsprocesser [28]. Tidigare har det stipulerats att en 

stor del av produktionens totala kostnad kan tillräknas produktionsförluster, indirekta kostnader 

eller gömda kostnader [28]. OEE är ett verktyg som försöker att hitta dessa dolda kostnader och 

andra kostnader inom produktion [28]. Det kan användas för att mäta den interna effektiviteten i 

produktion. Finansiella mätinstrument kan användas för att ge en övergripande bild av hur 

produktionen presterar och ge en övergripande bild av den övergripande interna effektiviteten 

[28]. De finansiella instrumenten är viktiga men klarar inte att mäta ett flertal andra delar som 

påverkar den interna effektiviteten som exempelvis ledtid inom produktion och här är icke-

finansiella verktyg samt kvalitativa verktyg viktiga komplement till de finansiella verktygen pga. 

högre flexibilitet och snabb återkoppling till företaget. Då komplexiteten i mätningen höjs 

avsevärt av kombinationen finansiella instrument med icke-finansiella verktyg enligt [28] 

kommer denna studie att endast fokusera på icke-finansiella instrument för mätning av 

effektivitetsgraden på produktionsprocesserna. Jonsson & Lesshammar [28] anger dessutom att 

för många eller för komplexa mätverktyg kan leda till ett reaktivt system, där fokus ligger på att 

ständigt kontrollera och identifiera redan utförda processer i produktion eller andra 

affärsprocesser.  

Därmed kan det bli att företaget ignorerar mätverktygen om de är för många eller komplexa. För 

att kunna registrera nyckeltal och utreda hur produktionsprocesser bidrar till företagets 

övergripande resultat, är det utav yttersta vikt att man kan mäta och förstå hur man skall utföra 
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mätningar av störningar inom tillverkningsprocesser/produktionsprocesser [28].  

Det finns olika former av störningar; sporadiska och kroniska. Dessa indelas utefter sitt 

temporala inträffande. Sporadiska störningar uppstår fort och är i grunden stora deviationer från 

de normala produktionsprocesserna, oregelbundna och kan ibland vara dramatiska. Kroniska 

störningar är vanligtvis små, gömda och komplicerade då de ofta kan vara ett resultat av flera 

sammansatta orsaker, därmed svårupptäckta då de kan misstas för en normal del av 

produktionsprocesserna. Kroniska störningar upptäcks enklast genom att man jämför den 

nuvarande prestationen i ett givet företags processer med den teoretiska kapaciteten av 

processerna [28].  

De sporadiska störningar betraktas ofta felaktigt som de mest allvarliga och det största hotet mot 

företagets välmående men det har visat sig att de kroniska störningarna genom ett lågt 

utnyttjande av verktyg eller maskiner resulterar i underproduktion och stora kostnader då dessa 

störningar sker konstant under längre tidsperioder [28].  

 

3.5.3  Olika förluster för företag 
 

Sporadiska och kroniska störningar i produktionsprocesser kan resultera i olika slösande eller 

förluster. Dessa kan definieras som aktivitet som absorberar resurser men inte skapar något 

värde. Målet med OEE är att identifiera dessa förluster och att slutligen öka produktionens 

effektivitet genom att eliminera de största förlusterna i ett företag [28].  

OEE är inte enbart en indikator för att förbättra användandet utav utrustning men också ett 

verktyg för att övervaka de övergripande produktionsprocesserna via information angående 

förändringar i takten av tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Evidens visar på att; trots att IT-

lösningar har implementerats i företag sker en manuell registrering utav data via komplicerade 

mätningsprocedurer. Som en konsekvens uppstår en insamling utav mindre korrekt information 

eller abstrakt information som leder till att möjligheter för att förbättra produktion/produktivitet 

missas [1].  

De största förlusterna kan indelas i förluster relaterade till driftstopp, hastighet och kvalitet. 

 

Förluster relaterade till driftstopp 

- Haveri inom produktion är essentiellt tidsförluster då produktiviteten reduceras och/eller   

  när kvantitet reduceras till följd av defekta produkter [28]. 

- Haveri inom produktion och defekta produkter skapar tidsförluster vid ändrad set-up   
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  eller justering för att möta kraven av nästa produkt som skall processas. Detta sker då den  

  initiala produkten har processats färdigt [28].  

 

Förluster relaterade till hastighet 

- Tomgång och mindre stopp i produktion skapar en förlust när produktionen störs av ett  

  temporärt fel eller när utrustning alternativt maskiner går på tomgång [28]. 

- Förluster relaterade till hastighet uppstår när det finns en skillnad mellan utrustningens  

  maximala hastighet enligt dess konstruktion och den faktiska driftshastigheten [28].  

 

Förluster relaterade till kvalitet 

- Defekter i kvalitet och omarbetning av produkter är förluster i kvalitet orsakade av   

  felfungerande produktionsutrustning [28]. 

- Start-up förluster är förluster i avkastning som sker i det tidiga skedet av produktionen då    

  maskiner och dylikt startar upp och tills de når en stabilisering [28].  

 

Dessa förluster mäts i termer av OEE, Overall Equipment Effectiveness. OEE är en funktion av 

tillgänglighet (Availability=A), graden av prestanda (Performance Rate = P) och graden av 

kvalitet (Quality = Q). Det finns nyanserade definitioner på vad OEE är och dessa skiljer sig 

något mellan olika författare [Figur 3, 4].   

 

 
Figur 3 Schema över OEE komponenter [29]. 
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Figur 4 Definitioner av OEE variabler [28],[30],[31]. 
 

 

   VSM – Value Stream Mapping 
 

En value stream eller värdeström definieras som ett set av alla specifika actions som krävs för att 

guida en produkt genom de olika kritiska management tasks, kommunicera start av produktion 

eller slutförandet av en order. Exempelvis om en produkt design är svår kan detta negativt 

påverka den fysiska transformationen (konvertera råmaterial till färdig produkt) av 

värdeströmmen. Kartläggandet utav värdeströmmar, s.k. Value Stream Mapping är ett effektivt 

och beprövat verktyg för att utvärdera existerande affärsprocesser och för att omforma dessa 

enligt lean principer [32].  

 

Den rekommenderade processen är Förberedelse => Nuvarande Tillstånd => Framtida Tillstånd 

=> Planering och implementering.  
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Figur 5 Den rekommenderade processen för VSM 

 

Förberedelse-steget är kritiskt för en effektiv VSM och för en lyckad implementering av 

Framtida Tillstånd. Under steget Förberedelse bestäms vad och vem som skall utföra själva 

mätningen. Nästa steg Nuvarande Tillstånd beskriver hur processerna ser ut i dagsläget, dvs. 

nuvarande status i företaget. Under Framtida Tillstånd utvecklas visionen om nya lean processer 

och som sista steg planeras och implementeras förändringarna. Målet är att man skall nå det 

framtida tillståndet i företaget för att kunna ta del av fördelarna; ekonomiska, organisatoriska 

etc., av förändringarna. De första tre stegen beräknas ta 3 dagar [32].  

Frågor som behöver besvaras innan man påbörjar mätning är: Exakt vad skall mätas? Vilken typ 

av produkt, service eller projekt, vilka processer skall inkluderas, var och när skall mätningen 

påbörjas och när skall den sluta? Vem skall delta i mätningen, vilka är målen ur affärssynpunkt 

med mätningen, vilka mått skall indikera framgång? Vem behöver delta i mätningen? Vem 

behöver delta i beslutstagande processen? Vem behöver stödja processen? Vilka logistiska planer 

behöver göras för att VSM-mätningen och den som utför mätningen skall kunna undgå 

svårigheter. Dessa frågeställningar behandlades under Steg 1: Förberedelse. Adekvata och 

uttömliga frågeställningar har visat sig vara kritiska för att man skall kunna bedriva en VSM 

framgångsrikt samt för att implementeringen av den nya designen skall bli framgångsrik [32].  

 

 Metoddiskussion 
 

En koppling mellan det man mäter via en enkät-undersökning av tvärsnittstyp och andra 

informativa variabler som man har bestämt skall ingå, kan antyda kausalitet [23]. Dock finns en 

begränsning vad gäller tidsperspektivet. Då enkäten mäter en punkt i ett tidsförlopp är det svårt 

att hävda kausala förbindelser mellan de variabler man mäter [23]. En begränsning är således att 

variablerna man avser att mäta är dynamiska i sin natur men för detta arbetes syfte antogs, vilket 

Förberedelse
Nuvarande 

Tillstånd 
Framtida 
Tillstånd 

Planering och 
implementering
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också visade sig stämma, att variablerna som frågorna avsåg mäta har hållit sig på en konstant 

nivå sedan starten av affärssystemets implementeringsstart. Utöver detta var studiepopulationen 

dvs de anställda och företagets VD konstant sedan start från implementation av ERP. Dock av 

intresse för framtida studier kan det vara av ett värde att utföra två eller fler enkätstudier på 

samma företag vid olika tidpunkter då ytterligare information kan tillkomma till följd av 

dynamik hos företagets anställda [23]. En del data har ju inhämtats retrospektivt via intervjuerna 

och är således beroende av personens förmåga att minnas. Detta är också en felkälla och kan 

inverka på validiteten, för att minimera detta har samma frågor ställts till flera personer på 

företaget för att på så sätt öka validiteten i svaren som erhölls. 

 

Begränsningar av OEE; mäter inte flödets orientering, eller extern effektivitet i någon högre 

grad, hög grad av komplexitet och frånvaro av kontinuerlig förbättring [28]. Availability mäter 

den totala tiden som systemet inte är igång till följd av stopp i produktion, införandet av nya 

inställningar och justeringar. Denna variabel visar på ration mellan den egentliga 

produktionstiden och den planerade tiden som finns tillgänglig. Planned production time eller 

Loading time separeras från teoretisk produktionstid och mäter konsekvent oplanerade driftstopp 

i utrustning [Figur 2], [Figur 3], [28]. Detta innebär att preventivt underhåll av maskiner och 

utrustning inte omfattas enligt definitionen då det är en planerad aktivitet. Då planerade 

preventiva aktiviteter eller planerade driftstopp kan ta för lång tid och innebära långa inställnings 

tider, inkluderades dessa aktiviteter också i själva mätningen. Detta för att mäta den äkta 

tillgängligheten i produktion. Via denna åtgärd skapas en motivation för reducerandet av 

planerade driftstopp [28]. Denna reduktion skulle då uppnås enligt författarna Jonsson & 

Lesshammar [28] via mer effektiva verktyg för inställningar och mer effektivt planerat underhåll. 

Korta raster och lunch räknades inte in som planerad produktions tid då 60 min lunch delades 

upp i korta raster och en lunch på 30 min. Jonsson och Lesshammar [28] beskriver att både De 

Groote [31] och Nakajima [30] mäter den aktuella produktionen även om de har lite olika 

tillvägagångssätt. Därmed är det viktigt att analysera varje företag och anpassa mätmetoden 

därefter. Exempelvis mätte Nakajima en bestämd mängd av output och där P indikerar den 

verkliga deviationen i tid från den ideala cykeltiden [28], [30]. De Groote fokuserade på en 

fixerad tid och räknade därefter ut deviationen i produktion för den tidsramen och från den 

planerade produktionen [28], [31]. Mätningen av Q i båda definitioner av OEE tar inte åtanke 

förlust av kvalitet längre ned i kedjan, exempelvis returnering av delar/hela ordern från 

beställande part [28]. Detta är också av intresse men komplicerar analysen och svårigheter att 

identifiera vilken process som orsakat felet i kvalitet medför att i denna studie fokuseras 
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mätningen till brister i kvalitet begångna nära utrustning/produktionsprocesser.  
Eftersom det existerar olika definitioner av OEE och olika omständigheter i olika företag är det 

inte lätt att identifiera de mest optimala OEE variablerna. Det innebär också att det blir besvärligt 

att jämföra OEE mellan företag men enligt Jonsson och Lesshammar [28] finns tidigare evidens 

på att företag som är fullständigt optimerade har; A > 0.90, P > 0.95, Q >0.99, vilket resulterar i 

ett OEE >0.84 för företag i absolut världsklass. Det har också visat sig enligt Jonsson och 

Lesshammar [28] att OEE ofta varierar mellan 0.30 och 0.80 och därmed sätts för denna studie 

dessa gränser som; <0.30 lågt OEE, 0.30-0.50 medel OEE och 0.50-1.00 Högt OEE. OEE över 

0.50 betraktas som en god effektivitetsgrad. 

Den relativt korta tiden, fem dagar, för observationer av OEE behöver inte betyda att stickproven 

ger en rättvis bild av företagets effektivitetsgrad och produktion. Det kan vara fördelaktigt med 

längre mätperioder men tidsramen för denna studie samt bolagets resurser medgav inte möjlighet 

för längre tidsperioder. OEE är dessutom ett grovt mått och skall fungera som en indikator på 

förbättring genom identifiering av områden som behöver resurs förstärkas [28].  

 

Ledande frågor ger ledande svar och kan på så sätt introducera bias i frågorna och i analysen 

[21]. För breda frågor kan resultera i att de inte går att svara på [21].  

Fördelar och nackdelar existerar med vald typ av frågor; fullständiga frågor vs. korta frågor med 

enstaka fraser eller ord. Fördelen med fulla frågor är att det tvingar respondenten att tänka efter 

noga vid besvarandet. Genom att bibehålla en formell ton i frågorna och understödja 

respondenternas åsikter kan man undvika att frågorna blir för ledande [21].  

Nackdelen med fullständiga frågor är att frågorna inte är flexibla. De korta frågorna däremot har 

fördelen att de är flexibla men nackdelen att de skyddar sämre mot olämplig formulering av 

frågor [21].  

I denna studie har en försiktig avvägning utförts i ett försök att hitta rätt balans med frågorna. 

Resultatet av detta har blivit att majoriteten av frågorna är fullständiga frågor, för att öka 

flexibiliteten och reducera ledande frågor; har korta frågor också inkorporerats i enkätform. 

 

VSM är en teknik man använder för att förbättra en organisations verksamhet. Verktyget 

visualiserar en komplett produktionsprocess med avseende på informationsflöden samt 

materialflöden [33]. För att kunna förbättra produktionsprocesser identifierar företag med hjälp 

av verktyget slöseri, i.e. waste, och resurser inom dessa produktionsprocesser. Baserat på 

tillgänglig information bygger man upp flödes- och informationskartor. Denna metod är ett 

viktigt komplement till redan listade metoder [33]. Tillkortakommanden hos VSM är dock att 
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verktyget är relativt statiskt då det enbart visar den nuvarande värde-strömmen för en 

produkt/produktionsprocess [33]. Exempelvis kan det vara svårt att förutspå framtida lagernivåer 

eller i hur stor grad man använder vissa maskiner. På grund av detta tillkortakommande behövs 

enligt Gören [33] ett kompletterande verktyg som mäter prestanda. För detta ändamål valdes 

OEE som kompletterande verktyg [33]. 

 

  Metodslutsats 
 
 VSM är ett verktyg för kartläggning av flöden inom organisationen. Identifikation av alla 

slöserier som inte följer lean principer medför att företaget kan påbörja arbetet med att åtgärda 

dessa. Affärssystemet som är under implementering kan användas som kontrollverktyg för dessa 

slöserier för att minimera dessa. Exempelvis Produktionsplanering utifrån passande konstruktion. 

Visualisering är en av lean-principerna och därmed fungerar VSM som komplement till OEE och 

ERP-affärssystem implementering. VSM och OEE komplimenterar varandra och tillför en 

kartläggning som underlättar ERP-implementering. Tillsammans identifierar de problemområden 

och som lean verktyg behöver de tillämpas kontinuerligt för maximal effekt. VSM, OEE bedöms 

som adekvata verktyg för att mäta produktionsprocessernas effektivitet och flöden inom 

företaget. Verktygen kan tillämpas av personal och på så sätt knyta samman humana resurser 

med ERP-affärssystem. Komplexiteten i valt tema som studeras har medfört ett behov att mäta 

produktionens effektivitet, flödeshantering, värdet på de humana resurserna i form av kunskap. 

Valda verktyg mäter produktion, flödeshantering och via intervjuer och observationer fås en 

enhetlig bild av ett dynamiskt företag. Dessa verktyg möjliggör komplementära analyser av olika 

delar inom företaget och därmed fås också komplexa svar på ställda frågeställningar. Utöver 

detta fungerar enkäter, observationer och intervjuer som komplement till varandra och ger en 

mer korrekt bild av det komplexa problem som undersöks då insamlingen av data sker på olika 

sätt som kompletterar varandra, vilket också diskuteras i metoddiskussion.  
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4 RESULTAT 

 Företaget 
 

Företaget är beläget i Sverige. De ytbehandlar metaller för att förhindra korrosion. De erbjuder 

olika ytbehandlingar till sina kunder. 

Ett nytt skräddarsytt dataprogram, affärssystem och IT-tjänster från ett IT-företag är under 

installation och implementation. Många problem med transformationen från fysiska 

hanteringssystem till ett digitalt enhetligt system har uppkommit och medfört >1 års försening 

för den slutgiltiga implementeringen utav ERP. Inköpta instrument, enhet för scanning och dator 

avsedda som essentiella verktyg för att få tillgång och bruka ERP står än idag oanvända. En av 

orsakerna till att företaget bestämde sig för att införa ett affärssystem är för att företaget önskar 

att erhålla en mer optimal överblick över produktionsflöden för att dels minska ledtider, 

underlätta planering och kommunikation; kunna informera kunden när deras konstruktion 

planeras bli klar för upphämtning.  

 

Företaget har inte vetskap om hur lång tid det tar mellan olika operationer inom 

produktionsflödet. Ytbehandlingar har olika operationer. Företagets ledning har inte tillgång till 

data som de kan använda för att utvärdera processerna ur ett tidsperspektiv och 

kostnadsperspektiv, allt data på hur lång tid det tar för ett objekt att genomgå behandling i de 

olika processerna finns oanvänt i bolagets dator. De har en kran som flyttar runt 

metallkonstruktioner genom de olika operationer som styrs av en dator. Big-data problem; hur 

kan företaget använda data för att optimera produktionsflödet? EDI och MPS finns men behöver 

slås ihop med det nya dataprogrammet tänkt som ett affärssystem. 
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Figur 6 Materialflöde 
 

 Lean, OEE, VSM, ERP nyckelfaktorer 
 

Företaget har inte uppfyllt majoriteten av identifierade nyckelfaktorer i litteraturen för en 

framgångsrik implementering av ERP [Tabell 1]. Totalt identifierades i litteraturen 95 

nyckelfaktorer för en lyckad implementering av ERP inom en viss kontext. Utav dessa 95 

identifierade kunde endast 49 appliceras på företaget dvs. pga. sin generaliserbarhet och ut av de 

uppfyllde företaget 18 stycken nyckelfaktorer som identifierades via den empiriska insamlingen 

samt intervjuer. Viktigt att nämna är att resterande nyckelfaktorer inte togs med för att de helt 

enkelt inte kunde identifieras på företaget och inte heller några nya utöver dessa kunde 

identifieras. De fynd som stod ut mest var att det inte fanns ett formellt projekt för ERP-

implementering, inget kapital eller extra personal avsatta för stopp i produktion eller oförutsedda 

avgifter associerade med implementering, ingen anställd med utbildning i affärssystem, 

otillräcklig information till anställda, inga planer på att ändra något i produktionsprocesser för att 

ackommodera ERP systemet [Tabell 1].  
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Tabell 1 Nyckelfaktorer för lyckad implementering 
 
Nyckelfaktor Uppfylld Ej Uppfylld 

Förmedla strategis vision och mål med affärssystemet  X 

Kortsiktig och Långsiktig Kostnadsanalys av ERP-implementering  X 

Etablerad projektgrupp för ERP-implementering  X 

Utarbetade prestationsmål med ERP fullt implementerat X  
Definierade krav på output från ERP-systemet X  
Tydligt definierade produktionsprocesser  X 

Genomfört Business Process Re-engineering BPR  X 

Bibehållandet utav Dataintegritet  X 

Anpassat ERP-mjukvara för företag  X 

Integrerat ERP med nuvarande system  X 

Kontinuerlig träning/lärande av ERP för personal  X 

Kontinuerlig förbättring tillämpas  X 

Planerade uppdateringar eller modul-tillägg för ERP X  
Formellt projekt för ERP-implementering  X 

Lean Principer inom produktion används kontinuerligt X  
Lean Principer tillämpas samtidigt som ERP-implementering X  
Erhållen hjälp från konsult vid ERP-implementering X  
Bibehålla produktionsnivå via öronmärkt extrapersonal för ERP-implementering  X 

Leverantör har tidigare erfarenhet av att skräddarsy ERP  X 

Anställda har erfarenhet från att använda/implementera ERP  X 

Ledning har kommunicerat förväntade positiva effekter av ERP  X 

Anställda involverade i implementering av ERP  X 

Rimlig kostnad för införskaffandet av ERP och implementering  X 

Planerade ändringar i lager/produktion för att ackommodera ERP  X 

Uttryckt stöd och informerat anställda tillräckligt angående ERP  X 

Förändrat produktionsprocesser för att ackommodera ERP  X 

Projektets omfattning för implementering adekvat förstått  X 

Övervaka och utvärdera ERP-systemets prestation X  
Anställda tillräckligt utbildade inom affärssystem  X 

Formellt team med egna anställda som arbetar med ERP-implementering  X 

Kapital och personal avsatta för implementering av ERP  X 

Tillgång till teknisk support för ERP X  
Leverantör stödjer implementeringsprocessen X  
Slutgiltig version av ERP kommer att testas innan uppstart X  
God kommunikation mellan anställda och olika delar av företaget X  
God nivå av samarbete mellan anställda X  
Anställda har adekvat kunskap om produktionsprocesser där ERP implementeras X  
Anställda kommer att kunna ändra felaktiga inmatningar i ERP X  
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Om ERP kraschar kommer produktion att kunna fortsätta ändå  X 

Extra personal anställd för implementering/utvärdering av ERP  X 

Tillgång till dygnet runt service från ERP-leverantör X  
All data kring produktion kommer att kunna matas in i ERP X  
Det existerar inga intressekonflikter för de anställda och ERP-implementering X  
Produktionsprocesserna bedöms vara enkla att modifiera för att anpassas till ERP  X 

Datum för initial implementering av ERP inte överskriden  X 

Hög användarvänlighet på ERP-systemet som implementeras X  
Inga pågående konflikter på arbetsplatsen  X 

Hög involvering från ledning i implementeringsarbetet av ERP  X 

Adekvat finansiell styrning  X 

Totalt 49 stycken varav: 18 31 

 

 

ERP-affärssystem är komplexa system som interagerar mellan humana resurser, produktion och 

flöden inom och utanför företaget. OEE och VSM syftar således att knyta samman produktion 

och flödeshantering med ERP-implementering, dess nyckelfaktorer och komplementariteten 

mellan humant kapital och ERP-affärssystemets potentiellt lyckade implementering. OEE och 

VSM kan identifiera outnyttjade resurser och problemområden inom företagets produktion och 

flödeshantering.  

De tre största slöserierna som upptäcktes med verktyget VSM [Bilaga C, D och E];  

 
1. Produktionsplanering, diskussion kring produktionsplanering, diskussion kring 
prioriteringar och nästkommande produkt för processande.  
 
2. Komplicerade konstruktioner som är svårhanterliga pga. vikt eller storlek och 
leder till tidsförlust.  
 
3. Åtgärder då det inte existerar någon följesedel [Figur 7]. 

 

Företaget har prioriterat order och artiklar enligt [Figur 8].  

Företaget prioriterar sin produktion enligt den order som har kortast leveranstid. Förhållandet 

mellan lyckade och misslyckade prioriterade produktionsmål uppmättes till 71 % respektive 29 

% [Figur 8]. Express är de order som företaget prioriteras först då de ofta skall skickas ut samma 

dag eller nästföljande dag. De order som prioriteras därefter är där artiklar saknas i respektive 

order [Figur 8].  

OEE beräknades, enligt [BILAGA C, D OCH E], för den generella produktionen över fem dagar 

till 0.41. OEE kalkylerades också vid processandet utav svårhanterliga produkter då denna del av 

produktion identifierats som mest problematisk. OEE för de mer vanskliga produkterna gav 0.19. 
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Figur 7 Olika slöseri inom produktion för företaget 
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 Prioriterande mål: Lyckades uppnå: 

1 Express A ja 

2 Express B ja 

3 Express C ja 

4 Saknas A nej 

5 Saknas B ja 

6 Saknas C ja 

7 Vanlig Diverse Rest nej 
Figur 8 Prioriterade produktionsmål inom lean för företaget 
 
Tabell 2 Konsekvenser av ej uppfyllda nyckelfaktorer 

Budget överskrids => Misslyckade processer 
Tid överskrids=> Misslyckade processer 
Projekt stopp=> Misslyckade processer 

Sämre affärsprestation=> 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Inadekvat systempålitlighet och stabilitet=> 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Låg anpassning till organisationens 
processer=> 

Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Låg användarvänlighet=> 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Låg grad av integrering och flexibilitet => 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Låg anpassning till strategiska mål=> 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

Dålig ekonomi=> 
Misslyckande i 
förväntningar/interaktion/överenstämmelse 

71%

29%

Prioriterande produktionsmål

Lyckade
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5 DISKUSSION 

 

 Lean Produktion 
 

Lean produktion är baserat på principer och arbetsprocesser av Toyota Production System (TPS) 

och kan beskrivas som eliminerandet utav slöseri eller onödiga överskott. Lean tillämpades 

initialt mest för repetitiva processer vid hopsättning utav produkter [14]. Målen med lean 

produktion enligt Powell et al. [14] samt Liker [34] är att erhålla högsta kvalitet, lägsta kostnad 

och kortast ledtid. Lean kan följaktligen ses som både en filosofi och verktyg för kontinuerlig 

förbättring utav operationer i ett givet företag.  

Implementering utav ERP system är både tidskonsumerande och dyrt. Det råder dessutom 

oenighet kring när en implementering börjar och slutar utav ERP. I denna studie definieras 

implementering utav ERP påbörjas när det finns ett definierat projekt för val av system, dess 

konfiguration och utbildning utav användarna. ERP implementering kan rent krasst ses som en 

pågående process även flera år efter att man börjat använda sig utav programvaran då hela ERP 

implementeringen är en dynamisk process som kan samexistera med lean principer.  

 

Powell et al [14] har föreslagit en ram för ERP-baserade lean implementationer i en nordisk 

kontext. De har i likhet med denna studie visat att det finns olika tillvägagångssätt för ERP 

implementering och att lean produktion samt ERP system kan fungera som komplementära 

tillvägagångssätt för att förbättra ett företag och dess konkurrenskraft. Utöver detta har 

etablerandet utav team visat sig vara nödvändigt för både lyckad applicering utav lean principer 

och ERP implementering [14].Då företaget redan implementerar lean principer kontinuerligt 

ökar detta chanserna för en lyckad och mer optimal ERP implementering då det har visat sig 

enligt Powell et al. [14] att basala lean principer, 5S exempelvis, kan ha en katalytisk effekt 

genom att applicera lean och ERP element samtidigt. Detta stärks vidare utav Wallace & 

Kremzar [35] som föreslår att leans produktionskvalitets- och produktivitets-tekniker inte skall 

ses som konkurrerande med ERP projekt utan som två processer som är stödjande, stärkande och 

ömsesidigt fördelaktiga för varandra. Wallace & Kremzar [35] föreslår också att personen som 

innehar rollen som ansvarig för TQM, total quality management, också bör vara en del av teamet 

som implementerar ERP.  

Powell et al. [14] samt Wallace & Kremzar [35] föreslår att om lean produktion appliceras 

korrekt kommer företaget inte kunna försumma sitt ERP system. Detta pga. att pull production 
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kräver korrekt data för att fungera rätt. Dessutom då lean principer är utvecklade för att förbättra 

och förenkla processer blir också dataintegritet och planering lättare [14].  

En av de huvudsakliga incitamenten för att implementera ett ERP för SMEs är behovet att 

avancera eller utmärka sig inom en Business-To-Business marknad (B2B) eller Business-To-

Consumer (B2C) [36]. Företaget opererar inom Business-To-Business marknad och har 

identifierat att de har ett behov av ett ERP. Ett ERP kan hjälpa ett SME att nå världsklass status 

och förbättra företagets konkurrenskraft [36]. Många SMEs har utnyttjat ERP system som ett 

planeringsverktyg och den vanligaste kombinationen med andra planeringsfilosofier är Just-in-

Time (JIT) [36]. 

Ett av problemen som företaget också har är osäkerhet kring ledtider inom produktion pga. icke 

adekvat översyn av produktionen. Osäkerhet kan definieras som oförutsebara händelser inom 

tillverkningsmiljöer som stör dagliga operationer och företagets resultat [36]. Företag kan 

använda olika strategier som fungerar som en buffert för osäkerhet; säkerhetslager, 

övertidsproduktion, kontraktera en tredje part som utför del eller hela ordern etc. [36]. 

Företaget har säkerhetslager, men kompenserar sin osäkerhet i produktion också genom att 

producera under maximal kapacitet. 

Traditionellt används Material Requirements Planning (MRP) och Manufacturing Resource 

Planning (MRPII) system av stora företag som verktyg för planering av produktion och 

schemaläggning [36]. Sedan mitten på 1990-talet har Enterprise Resource Planning (ERP) 

system utvecklats från MRP och MRPII. Idag ses ERP system som ett IT-system som 

genomsyrar hela företaget och dess processer. Målet med systemet är att förse företaget med 

information angående; försäljning, bokföring, marknadsföring, planering, produktion, inköp, 

logistik, distribution och finanser bland annat [36].  

ERP system skapar en därmed en sammanhållning av alla organisatoriska processer och skapar 

därmed, från det att man erhåller en order till produktion och slutligen leverans av färdig 

produkt, ett strukturellt och systematiskt nätverk för hantering av organisationens alla processer 

[36]. Då implementeringskostnaden för ett ERP är högt har många leverantörer utav ERP, däri 

SAP, utvecklat ERP med mindre kapacitet och reducerad komplexitet [36]. 
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 ERP och nyckelfaktorer för dess implementering 
 
 

Riskfaktorer vid implementering och nyckelfaktorer identifierade av bland annat Aloini et al. [4] 

visar på att vissa och ett visst antal nyckelfaktorer behöver vara uppfyllda för en lyckad 

implementering, om inte föreligger en risk för företaget att misslyckas med implementering och i 

vissa fall finns en risk för konkurs. Somers & Nelson [11] argumenterar för att om man inte 

lyckas med att implementera olika nyckelfaktorer under tidigare diskuterade faser löper man risk 

för att misslyckas med implementeringen. Exempelvis har företaget som undersökts inte lyckats 

med att kombinera nyckelfaktorer som har tagits upp inom det teoretiska ramverket för denna 

uppsats. Exempelvis missade företaget tre av fem nyckelfaktorer under Initiation; Val av 

mjukvaru-arkitektur, tydliga mål, noggrant utvalt ERP-affärssystem paket. Allt som skulle mätas 

har inte kommunicerats i Initiation då detta har fortsatts under adaptionsfas, tydliga mål har inte 

kommunicerats till ERP-leverantör och inte heller till anställda därav fortsatt Adaption av ERP 

sedan mer än ett år tillbaka och hög nivå av okunskap kring vad ERP kommer att tillföra. Under 

adoption finns ingen styrgrupp, inget projektteam och inga dedikerade resurser i form av 

personal etc. Även under den punkten saknas tre av fem nyckelfaktorer. ERP håller på och 

implementeras och adapteras till företaget men ingen använder ERP-verktygen medan detta 

pågår och även under fas 3 som är adaption saknas minst tre av fem. De två andra 

nyckelfaktorerna är kommunikation mellan avdelningar och kommunikation, svårt att värdera 

detta med antal anställda som företaget har. Under Acceptans saknas investeringar i 

projektteamets kompetens och utbildning inom de nya processerna. Under Rutin saknas träning 

av användare. Sista punkten, Infusion bedöms som inte påbörjad.  

Ju mindre nyckelfaktorer som man uppfyller desto större risk för att oönskade effekter uppstår; 

budget överskrids, tidsplan överskrids, projekt stannar av, sämre affärsprestation, inadekvat 

systempålitlighet och stabilitet, låg anpassning till organisationens processer, låg 

användarvänlighet, låg grad av integrering och flexibilitet, låg anpassning till strategiska mål och 

dålig ekonomi [4]. Dessa i sin tur kan resultera i makro-effekterna, misslyckade processer, 

förväntningar, interaktioner och överenstämmelse. I företagets nuvarande situation är endast 

enstaka produktionsprocesser kartlagda och definierade, anställda är otillräckligt informerade, 

produktionsprocesser planeras inte att förändras för att ackommodera ERP, låg insikt hos 

anställda vad avser den långa processen som följer efter uppstart av ERP, låg utbildningsnivå hos 

anställda och ingen har utbildning inom affärssystem, inget kapital avsatt för att täcka eventuella 

förluster relaterade till produktionsstopp eller andra oförutsedda faktorer som ett nytt ERP kan 
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medföra och ingen extra personal avsatt för att täcka upp i produktion efter uppstart av ERP 

[Tabell 1].  

 

För att återknyta till ramverket ITRM föreslaget av Kalling [10] och adapterat av Hedman [9], 

har företaget inte använt sig av en mall för att implementera ERP. Man har helt och hållet förlitat 

sig på att leverantören uppfyller alla kriterier för en implementation. Under Resource Phase  

[Figur 1] kan man tydligt se att Identification och Development har åsidosatts. Protection berörs 

knappast då de enda med insyn i programvaran är VD och leverantör av själva IT-lösning. 

Företaget har gått vidare från Identification, Development och Protection utan att behandla dessa 

tillräckligt. Kalling [10] anger också i sin avhandling att ramverket är dynamiskt och att man kan 

röra sig mellan de olika delarna och att det är optimalt att göra just detta för att optimera den IT-

lösning som implementeras. Problemet i detta fall är att om man inte har utfört tillräckligt många 

steg inom Resource Phase och Employment Phase blir det svårare att implementera ERP. Trots 

Kallings [10] dynamiska ITRM-ramverk måste det poängteras att det finns en skiljelinje mellan 

dessa två faser. Väl vid Usage av programvara bör man kanske inte hoppa till Identifikation.                                                    

ERP system påverkar företags primära processer och understödjer resterande processer samt 

använder organisationens strukturer för att koordinera de förstnämnda processerna. Då företaget 

inte uppfyllde en större del av nyckelfaktorerna identifierade i litteraturen och på själva företaget 

och inte heller uppfyllde en majoritet av föreslagna nyckelfaktorer av Somers & Nelson [11] har 

de kraftigt reducerat sina chanser om att nå en lyckad implementering. Utöver detta har Kallings 

ramverk [10] visat att vissa nyckelfaktorer är komplementära i en ERP-implementering.  

 OEE 
 

Insamling av data vad gäller förluster inom produktion är en viktig del av ett kontinuerligt 

förbättringsarbete och ett mått på företagets resultat. Datainsamlingen bör vara på en sådan 

detaljnivå att målet med mätningen nås utan onödigt slöseri av resurser. En för detaljerad 

insamling kan resultera i omotiverad personal och man kan provocera fram en reaktion mot 

själva mätningarna. Målet med OEE bör vara att erhålla ett enkelt mått som kan fungera som 

underlag för var företaget bör investera i förbättringar eller tillföra resurser [28]. 

I denna studie har mätningarna utförts på ett sådant sätt som möjliggör för företaget och dessa 

anställda en normal arbetsdag och normal nivå inom produktionen. Mätningarna utfördes efter en 

kartläggning av företagets processer och flöden för att på så sätt reducera risken för påverkan på 

företagets produktionsprocesser samt för att kunna erhålla en tillräckligt detaljerad mätning för 



51 
 

en optimal analys av företagets produktionseffektivitet. Mätningarna omfattar OEE-grad för 

produkter som företaget är ovana att processa (ny kund, ovanliga produkter) samt en generell 

(flertalet olika produkter) OEE-grad mätt under fem produktionsdagar. Företagets OEE-grad för 

de svårhanterliga och generella produkterna; 0.19 och 0.41.  

Generellt har därmed företaget en OEE som är medel och där de flesta företag ligger enligt 

Jonsson och Lesshammar [28]. Den låga graden pga. de mer svårhanterliga produkterna visar på 

att det finns en stor förbättringspotential och att företaget är känsligt för fluktuationer i 

förändringar. Den lägre OEE-graden pga. de svårhanterliga produkterna visar dessutom på att det 

finns produkter som företaget bearbetar med högre OEE än 0.41 då de svårhanterliga 

produkterna för den beräkningen av OEE finns inbakade i den generella effektivitetsgraden på 

0.41.  

 

Sammanfattningsvis, har företaget låga resurser för att hantera fluktuationer i produktion, hög 

konkurrens, fluktuationer i OEE och därmed en ökad känslighet för om en större kund skulle 

välja någon av konkurrenterna. Utöver detta är produktionsprocesser undermåligt kartlagda, 

utbildningsnivån avseende affärssystem är obefintligt och projektet med implementering har 

försenats. Majoriteten av nyckelfaktorer har missats och det finns en rigid vilja att inte 

implementera förändringar i produktionsprocesser. Låga förväntningar och okunskap hos 

anställda till följd av undermålig information och kommunicerandet utav mål med ERP samt 

oviljan att ändra produktionsprocesserna för att ackommodera ERP innebär att företaget, om det 

lyckas att implementera och starta upp ERP, inte kommer att kunna utnyttja synergin mellan lean 

och ERP samt att företaget inte kommer att få ut de maximala fördelarna med ERP. 

 

 Komplementariter mellan humana resurser och ERP-
implementering 

 

Föreslaget ramverk av Kalling [10] har visat sig vara dynamiskt. Användandet av ERP-

affärssystem har visat sig kunna interagera med intern distribution av kunskap, support och 

upplärning samt avvänjning av gamla rutiner och program. Intern distribution har i sin tur visat 

sig vara komplementär till företagskultur, delandet av kunskap, lärande av nya processer. En av 

hypoteserna var att humana resurser skulle vara komplementariteter till ERP och en lyckad 

implementering. Detta har verifierats empiriskt och teoretiskt. Empiriskt visar denna studien att 

humana resurser behöver extensiv utbildning inom ERP-affärssystem, behöver informeras 
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angående ERP och implikationer av dess implementering. I dagsläget är kunskapsnivå och 

motivationsnivå rörande ERP-implementering hos humana resurser på företaget på en relativt låg 

nivå. Teoretiskt har detta visat sig innebära en risk för att man misslyckas med att implementera 

och genomföra installation och korrekt användande av ERP-affärssystem. VD samt personal på 

arbetsplatsen måste bli medvetna om att deras kunskapsnivå och attityder behöver ändras och att 

projektgrupp samt styrgrupp behöver tillsättas. Personal behöver bli mer delaktiga i användandet 

av ERP som implementeras av leverantör. Kallings föreslagna ramverk [10] för med sig åtgärder 

dessutom för problem som uppstår i de olika stegen. Extensiv träning i ERP-system, 

förberedelser, support, hjälp att lägga gamla rutiner bakom sig, implementering i olika faser, 

iterativt lärande och interaktion mellan humana resurser samt ERP-system exemplifieras både av 

Kalling[10] och Hedman [9] som motmedel för att komma tillrätta med ovilja, dålig 

kommunikation och kunskapsbrist. SMEs har ofta inadekvata finansiella och personalresurser för 

att åtgärda eller återhämta sig ifrån en misslyckad ERP-implementering, därmed är risken större 

för SMEs än för större företag vad gäller eventuell konkurs/förlust [18]. I tillägg har denna studie 

visat via ett föreslaget ramverk av Kalling [10] för att erhålla konkurrenskraftiga fördelar via 

informationsteknologi, att ERP-implementation kan analyseras via föreslaget ramverk och att 

ERP-implementering inte behöver utföras enligt en stringent mall men att vissa nyckelfaktorer 

måste finnas med. Ramverket har dessutom hjälpt att identifiera framtida problemområden som 

exempelvis, ovilja, dålig kommunikation, dålig kunskap, intressekonflikter vilket också har 

speglat sig i nyckelfaktorer identifierade i litteraturen exempelvis otillräcklig selektion, inget 

projektteam, ineffektiva kommunikationssystem, icke adekvat träning och instruerande [4]. 

 

 Etik 
Olika grad av IT-transformation medför olika etiska dilemman. Exempelvis kan en större insyn 

av anställda in i företagets processer skapar ett problem om den anställde blir uppsagd, ska man 

då skriva nya sekretessavtal innan man implementerar affärssystemet. Nya säkerhetskrav kanske 

måste ställas på andra aktörer som man kommunicerar med, nya säkerhetskrav kanske måste 

ställas på anställda som kan kränka deras rättigheter eller integritet. Exempelvis GPS-

monitorering för att kunna knyta en anställd till en viss operation inom företaget. Eller att man 

öppnar toaletten med chip och att toabesök loggas. Ökad övervakning av anställdas beteende kan 

uppstå med en högre grad av digitalisering. Kameror och sensorer kanske måste installeras, 

eventuella dippar i produktion kanske relateras till beteende; frekventa toabesök etc. Tätare 
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kontakt och kommunikation via IT kan överskrida människors integritetsgränser på ett sätt som 

inte är helt uppenbart eller självklart för individen och bör således beaktas.  
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6 SLUTSATSER   
 
Företaget arbetar enligt lean kontinuerligt men inte i tillräckligt hög utsträckning tillsammans 

med implementering utav ERP-system. Flertal indikatorer talar för att detta kan bli en dyr 

historia för företaget då de inte uppfyller tillräckligt många nyckelfaktorer för en lyckad 

implementering. Det är evident att företaget, om de väljer att fortsätta implementera ERP, måste 

arbeta mer intensivt och synkront med lean och ERP-implementering för att båda dessa skall 

kunna dra fördel av varandra synergistiskt som visats i litteraturen. Dessutom visar OEE och 

VSM på att företaget kan med fördel fokusera på produkter de är vana att hantera den dag då 

ERP systemet går online och startas upp samt att det finns stora fördelar med att optimera 

kommunikation och planera mer effektivt för att reducera slöseri. Detta för att säkra inför 

eventuell negativ påverkan på produktion/andra processer från det nya affärssystemet.  

 
Vad avser kunskapsluckor som även tidigare har identifierats av Huang & Yasuda [2] tillför 

detta arbete; liknande resultat av tidigare studier med målet att identifiera kritiska nyckelfaktorer 

i SMEs. Den geografiska kunskapsluckan vad gäller ERP-affärssystem har därmed också 

uppfyllts. Ny kunskap har tillförts då ett svenskt SME har undersökts inom skräddarsydda ERPs 

och med basis i lean. Vidare visar denna studie både teoretiskt och empiriskt att 

komplementariteter mellan humant kapital och implementering av ERP samexisterar och är 

essentiella för en lyckad implementering av affärssystem. 

 

7 BIDRAG AV FORSKNINGS- OCH 
UTVECKLINGSKARAKTÄR 

 

Denna studie visar således tonvikten av att optimera alla delar i ett företag innan man genomför 

en stor förändring. Ett företag är en komplex varelse som behöver optimeras inom varje segment 

innan och under implementering av nya och skräddarsydda affärssystem. Studien bidrar med 

kunskap från ett mindre svenskt företag till kunskapsluckorna med avseende på geografisk 

lokalisation, komplementariteter mellan lean och humana resurser och ERP samt med ny 

kunskap på implementering av nya och skräddarsydda affärssystem i Sverige. Denna studie 

kombinerar empiriska, teoretiska och analytiska element för att utreda ett mindre svenskt företag 

i Sverige, dess implementering av ett nytt och skräddarsytt affärssystem, komplementariteter 
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mellan humana resurser, lean och affärssystem. En extensiv fördjupning i huvudområdet är 

demonstrerat med en betydande genomgång av befintlig litteratur och huvudområdet är angripet 

från olika vinklar pga. sin komplexitet; humana resurser, lean principer och ramverk för 

utnyttjandet av IT för att nå konkurrenskraftiga fördelar på marknaden. Utöver detta har denna 

studie lyckats att delvis täppa till i litteratur identifierade kunskapsluckor vilket visar på att 

denna studie kan hävdas erbjuda ett självständigt bidrag till området som avsetts utredas.  Även 

om inga nya nyckelfaktorer kunnat identifieras har denna studie hanterat kunskapsluckor som 

identifierats i litteraturen.  

  

 
 

8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE   
 

För framtida studier skulle det tillföra värde att analysera flera företag som implementerar olika 

ERP för att man skall kunna generalisera slutsatserna gällande typ av ERP och OEEs betydelse 

innan man påbörjar en implementering. Det är möjligt att det finns ett optimalt OEE för SMEs 

som de skall ligga på innan de påbörjar en implementering. Större studier på fler företag bör 

rimligtvis kunna resultera i rekommendationer på ett OEE-värde innan man ger sig in på att 

implementera ERP. Min rekommendation till företaget är att man sätter sig ned och analyserar 

cost-vs benefit och arbetar mer aktivt med affärssystemens olika delar som utbildning av 

personal, avsättande av extra resurser, etc. om man fortsatt vill implementera ERP. Det finns 

också en fördel att enbart att fokusera på produkter som kan köras med hög effektivitetsgrad, om 

detta är finansiellt försvarbart förstås. Utöver detta kan flera enkätstudier utföras vid olika 

tidpunkter för att öka säkerheten i mätningarna samt skulle analysen av framtida studier erhålla 

fördelar av att följa ett företag under längre tider och mer extensivt kartlägga humana resurser 

och fler produktionsprocesser.  
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BILAGA A: INTERVJUFRÅGOR 

 

Exempel på några frågor som ställdes: 

 

Frågor behöver ej utföras i den ordning de står i, det finns möjlighet att lägga till frågor 
också om ni vill det.  
 
Finns det etablerade och till anställda förmedlade strategiska mål och visioner med 
affärssystemet?  
Om JA, vilka; 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har det utförts en analys utav investeringsbeslut och en cost-benefit analys? 
Dvs en analys där man beräknat hur mycket det kommer kosta för att implementera ERP och 
kostnad över tid vs inkomst? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Finns det en definierad och etablerad projektgrupp för ERP implementeringen? 
Om ja vilka arbetskategorier ingår i denna? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Finns det definierade prestanda mål (performance goals)? 
Om ja, vilka? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Finns det definierade krav på ERP-systemets output dvs variabler? 
Om ja, vilka? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
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Har ni definierat processer, dvs tid och kvantitet för produktionsprocesser? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Har ni utfört Business Process reengineering (BPR)? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni utfört någon förenkling och konversion av data för att bibehålla data-integritet? 
Dvs har ni utfört någon åtgärd för att reducera förvanskning utav data innan behandling utav 
ERP? 
Om ja vilka åtgärder? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni konfigurerat mjukvaran som blir ERP? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni installerat den slutgiltiga versionen av mjukvaran för affärssystemet? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni anpassat mjukvaran? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni integrerat ERP med era nuvarande system? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni tillämpat kontinuerlig träning/lärande utav ERP (för personal)? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Använder ni er av kontinuerlig förbättring?  
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Om ja, hur, när var senaste analys och förbättring? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni planerat in mjukvaruppgraderingar eller tillägg av andra moduler för ERP? 
Om ja; Vilka? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Finns det en strategi i form av ett formellt projekt för implementering av ERP? 
Dvs tidsram, projektgrupp etc.? 
Om ja; vilka är dessa delar av detta projekt? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Hur lång tid tog det för er att bestämma er för att ni skall implementera ett ERP? 
Vad var bakgrunden till beslutet? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Använder ni lean principer (Value stream mapping, 5S etc.) på era produktionsprocesser/andra 
processer i företaget? 
Om JA; Vilka lean principer använder ni? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Vilket är ert/era motiv för implementering utav dessa lean principer? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
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_____ 
 
Vilket är ert/era motiv för implementering utav ERP-system? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
Vilka ERP-system valde ni mellan och varför valde ni just det system som ni implementerar 
idag? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har er leverantör utav ERP gett er ett tidschema eller flödesschema över implementeringen, hur 
ser deras plan ut? Planering => Implementering => Uppstart/Go Live? Hur många faser har ni 
bestämt för själva ERP implementeringen?  
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Vilka har enligt dig varit de största hindren/motgångarna för implementering av lean principer? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
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Vilka har enligt dig varit de största hindren/motgångarna för implementering av ERP? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Upplever du att det har varit svårt att hitta tid och resurser för kunskapsinhämtning, utveckling 
och implementering av lean principer? 
 
Var god ringa in: 
JA    NEJ 
 
Om ja, varför?  
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Upplever du att det har varit svårt att hitta tid och resurser för kunskapsinhämtning, utveckling 
och implementering av ERP system? 
 
Var god ringa in: 
JA    NEJ 
 
Om ja, varför?  
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Applicerar ni lean principer samtidigt som ERP implementeras? 
 
Var god ringa in: 
JA    NEJ 
 
Om ja, vilka principer?  
_____________________________________________________________________________
_____ 
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_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Följer ni eller er leverantör någon given modell för implementering av ERP? 
Om JA; Vilken: _______________________________ 
Använder ni er av några strategier om det skulle bli stopp i produktion eller om en 
produktionen skulle stanna upp/ en produkt ta för lång tid/produkter tar slut innan arbetsdagen är 
slut etc.? 
Exempelvis övertidsproduktion, att man har ett säkerhetslager 
Om ja, vilka strategier?  
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
Har ......... AB fått hjälp från konsult/leverantör vid ERP-implementering? 
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Har ......... AB satt undan extra personal för ERP-implementering för att bibehålla 
produktionsnivåer? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
 
Har leverantör av ERP tidigare erfarenhet utav att skräddarsy affärssystem till sina kunder? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Har någon anställd på ......... AB tidigare erfarenhet från att använda eller implementera ett ERP? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Har VD kommunicerat de förväntade positiva effekterna av ett ERP till ALLA anställda? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA: Vilka är de förväntade effekterna? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
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_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Vilket år och månad startade implementeringen av affärssystemet? Dvs när skrevs kontrakt om 
ERP? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Är andra delar av ert företag, dvs anställda, involverade i implementeringen utav ERP? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA, Vilka i så fall? 
________________________________________________________________ 
 
Om Nej, Varför? 
________________________________________________________________ 
 
Anser du att ni har betalat mycket för affärssystemet?  
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Kommer ni behöva ändra på ert lager/produktion eller något annat i företaget vid 
implementeringen? 
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA, Vad i så fall? 
 
________________________________________________________________ 
 
Har du talat dig varm för ett nytt affärssystem, har du uttryckt stöd för ett ERP till dina anställda? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
 
I så fall hur många gånger under en 12 månaders period? 
 
_____________________________________________________________________________
__ 
 
Har ni ändrat på produktprocesser eller affärsprocesser för att passa in med ERP 
implementeringen? 
 
Om Ja, Hur och vilka? 
_____________________________________________________________________________
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_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Om Nej, Varför inte? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Tycker du att projektets omfattning för implementering av affärssystem är klart och lätt att 
förstå? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Kommer ni att övervaka och utvärdera hur affärssystemet presterar? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA, Hur? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Anser du att du och era anställda har tillräcklig utbildning inom affärssystem? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
 
Om JA, vilken typ av utbildning, hur många dagar/timmar? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Hur många i ert företag deltar som medlemmar i ett eventuellt team för implementering av 
affärssystemet?  
__________________________ 
 
Vilka arbetsroller har dessa inom företaget? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
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_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni nyckelmärkt organisatoriska resurser för implementeringen utav affärssystemet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
 
Om JA, Vilka? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Har ni tillgång till teknisk support för affärssystemet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Stödjer leverantören av affärssystemet själva implementeringsprocessen? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Kommer slutgiltig version av affärssystem att testas innan uppstart? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
På vilket stödjer ledningen på ......... AB implementeringen utav affärssystemet? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Vem leder projektet med implementeringen av affärssystemet? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Finns det en projektgrupp som arbetar med implementering av ERP? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
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_____ 
 
Hur kommunicerar olika delar av X......... AB med varandra ex, produktion och ledning? 
Muntligt, Tavla, Elektroniskt, kontinuerliga möten, avstämning under dagen/veckan? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Hur rankar du affärssystemets grad av anpassning till ......... AB? 
Minimal – Moderat – Maximal? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 
 
Är du eller andra användare av affärssystemet involverade eller tänkta att bli involverade i 
utvärdering, modifiering och implementering av affärssystemet? 
Om ja, hur många är ni totalt som är/kommer att bli involverade? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Är de anställda väl insatta i de produktionsprocesser som ERP kommer att behandla/behandlar? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Kommer affärssystemet att automatiskt inhämta information eller måste de anställda föra in 
information manuellt? Om manuellt; kommer detta göras på flera skärmar för input? 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Kommer ERP att kunna kompensera för manuella datainmatningar som är fel, dvs kommer 
anställda själva kunna ändra felaktiga datainmatningar? 
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om affärssystemet kraschar, kommer man kunna fortsätta produktionen utan att behöva reparera 
affärssystemet, dvs innan systemet är online återigen?  
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Tänker ni/har ni anställa/anställt extra personal för att täcka för eventuella extra insatser 
kopplade till affärssystemets utveckling och implementering? 
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Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om affärssystemet kraschar har ni tillgång till dygnet runt service från leverantörens sida? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Kommer all data kring produktion att kunna matas in i affärssystemet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Vad kommer affärssystemet att kosta (Miljoner SEK)? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Hur ser kostnadsfördelningen ut vad gäller (%);  
mjukvara;   % 
hårdvara;    % 
service;    % 
träning i användning;    % 
implementerings team;     % 
andra kostnader;      % 
 
Finns det några intressekonflikter för de olika anställda/olika delar av företaget vad gäller 
implementerandet utav ett affärssystem? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Har någon anställd uttryckt missnöje med att ni skall implementera ett nytt affärssystem? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Är det svårt att mäta den finansiella nyttan av affärssystemet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Hur ofta är uppdateringar utav ERP planerade att utföras (x antal årligen)? 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
Har någon anställd uttryckt intresse för att bli delaktig av implementeringen av affärssystemet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om det behövs, kommer det att vara svårt att ändra på era affärsprocesser/produktionsprocesser 
för att möta affärssystemets krav? 
Var god ringa in: 
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JA   NEJ 
 
Varför? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
I vilken grad tycker du att ledningen på ......... AB är involverad i implementerandet utav 
affärssystemet? Låg – Medel – Hög involveringsgrad 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Har ledningen på ......... AB utfört riskanalys/identifierat några risker med implementeringen utav 
affärssystemet?  
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA, Vilka och vilka 3 är de enligt er största riskfaktorerna? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Om NEJ, Varför finns det inga riskfaktorer? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Är budgeten för affärssystemets implementering överskriden? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Är datumet för affärssystemets implementering överskridet? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Har projektet med affärssystemet stannat av någon gång under implementeringen? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Hur användarvänligt är affärssystemet? 
Låg – Medel – Hög användarvänlighet 
______________________________________________________________________ 
 
Hur flexibelt är affärssystemet? 
Låg – Medel – Hög flexibilitet 
______________________________________________________________________ 
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Har implementeringen av affärssystemet påverkat era produktionsprocesser negativt/positivt/inte 
alls? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Hur passar affärssystemet in i era långsiktiga mål för företaget? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Om förseningar har uppstått med implementering utav ERP, vilka enligt er är de största 
orsakerna till denna försening? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vad är medelåldern på de anställda i företaget? 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vilken utbildningsnivå har era anställda? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Finns det någon konflikt mellan ......... AB och leverantör av affärssystem? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Finns det någon konflikt mellan anställda och leverantör av affärssystem? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Är ......... AB under högt tryck från konkurrenter? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Finns det några interna konflikter som pågår just nu hos er på företaget? 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
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Dina egna frågor och funderingar: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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BILAGA B: EKÄTT, MEDARBETARUNDERSÖKNING 

 
 
Har du fått information om att ett nytt affärssystem skall implementeras? 
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Om JA; Tyckte du att denna information var tillräcklig? 
 
Var god ringa in: 
JA   NEJ 
 
Tror du att implementerandet utav affärssystemet kommer att leda till en större kvalitet för dig, 
företaget, kunden? Om Ja, Var god ringa in siffra: 
1= låg men positiv förändring, 5 = Medel positiv förändring eller, 10 =Stor positiv förändring 
 
Var god ringa in siffra: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Om Nej; på en skala 1-10 hur stor negativ förändring tror du att implementerandet kommer att 
medföra? Var god ringa in siffra: 
1= låg negativ förändring, 5 = Medel negativ förändring eller, 10 =Stor negativ förändring 
 
Var god ringa in siffra: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Har du fått någon utbildning i affärssystem? 
Var god ringa in: 
 
JA      NEJ 
 
Om JA: Vilken form av och hur lång 
utbildning:__________________________________________________ 
 
 
På en skala från 1-10; hur positivt inställd är du till att ni som företag kommer att använda er av 
ett nytt affärssystem? Var god ringa in siffra: 
1=Negativt inställd, 5 =Varken positivt eller negativt inställd eller, 10 = Positivt inställd 
 
Var god ringa in siffra: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Under denna punkt kan du tillägga andra funderingar och tankar kring temat: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Hur skulle du värdera ert teamwork på arbetsplatsen? 
Var god ringa in siffra: 
1=Inte tillräckligt, 5 =Tillräckligt eller, 10 = Kan inte bli bättre 
 
Var god ringa in siffra: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Vilka är dina förväntningar på affärssystemet? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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BILAGA B: ANVÄND MALL VID DATAINSAMLING  

 

Produktion Data 

Skift längd  Timmar  

Rast  Antal x minuter 

Lunch   Antal x minuter 

Möte  Antal x minuter 

Antal planerade   Styck (artiklar) 

Ställtid (stop)  Minuter 

Ideal Run Rate (styck/per h 

el min)  
 PPM (Pieces Per Minute) 

Totalt antal   Pieces 

-Rejected Pieces (ej 

Godkända) 
 Pieces 

Personal   
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BILAGA C VSM 
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BILAGA D UTRÄKNINGAR  

Tid (minuter) per skena   Tid Operation Tid mellan Tid innan Tid efter Downtime 
Medelvärde per skena   13,15833333 4,633333333 4,875 4,391667 7,8 

 In 10,35714286 5,714285714 6,785714 4,642857 6,614286 

 Ut 17,08 3,12 2,2 4,04 9,46 

Medel per skena 36,27      
Tillägger huvud processen   240 minuter    
 Totalt: 276,2714286   per skena   
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BILAGA E AKTIVITETER  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, 371 79 Karlskrona 


