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Förord 

Den här kandidatuppsatsen har genomförts på sektionen för 
informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik vid högskolan i Halmstad inom 
ämnet informatik. Arbetet har ägt rum under vårterminen 2012.  

Till en början vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ewa Zimmerman på 
Högskolan i Halmstad. Ewa har funnits som ett stöd under hela arbetets gång och 
bidragit med utvecklande synpunkter. Vi vill också tacka de opponenter och lärare 
som varit närvarande under seminarier där de framfört givande kritik och feedback.  

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som har möjliggjort 
studien genom att dela med sig av sina värdefulla erfarenheter och kunskaper.   

 

 

 

 
  



 III 

Abstrakt  

Företagsförvärv har blivit en allt vanligare strategi för tillväxt hos företagen för att 
ta nya marknadsandelar och utöka sitt produktutbud. En allt vanligare problematik 
efter ett företagsförvärv är integrationen av ERP-system. Vårt syfte med studien är 
att öka företagens möjligheter att genomföra lyckade ERP-integreringar efter 
företagsförvärv. Genom att beskriva problematiken runt integrationer efter 
företagsförvärv, har vi identifierat utmaningar och föreslagit lösningar som kan öka 
företagens möjlighet att genomföra lyckade ERP-integreringar. Det har lett fram till 
problemformuleringen: 

Hur kan företag öka sina möjligheter att genomföra lyckade ERP-integreringar efter 
företagsförvärv?   

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där sex konsulter med tidigare 
erfarenheter från integrationsprojekt intervjuades. Vi har utöver dessa intervjuer 
genomfört fem uppföljningsintervjuer där vi validerade vårt resultat. Denna studie 
har inga ambitioner att ge en fulländad bild av ämnesområdet kring ERP-
integrationer. Istället kommer vi utifrån befintlig litteratur och insamlad empiri 
presentera slutsatser adresserat till projektledningen av ERP-integrationer.  

Studiens resultat består av sex olika utmaningar som är: bedöma omfattning, skapa 
enhetlig målsättning, skapa förändringsklimat, integrera företagskulturer, 
genomföra kunskapsöverföring och genomföra återkoppling tillsammans. Vi ger 
även förslag på lösningar för hur det går att hantera dessa utmaningar.   
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1 Inledning 

 
I detta kapitel förklarar vi uppkomsten till det valda ämnesområdet samt diskuterar de 
problem som är förknippat med ämnesområdet. Diskussionen mynnar sedan ut i den 
problemformulering som ska vägleda studien och studiens syfte. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Många företag genomgår kontinuerliga förändringar där förvärv av företag är en del av 
vardagen, detta för att snabbt kunna nå nya marknader och utöka sitt produktutbud 
(Srivastava & Mazzoleni, 2010). Antalet företagsförvärv har senaste decenniet legat på 
en jämn hög nivå och kan ses som en etablerad affärsstrategi bland företagen (Mehta & 
Hirschheim, 2004; Alaranta, 2005; Henningsson, Svensson & Vallen, 2007). Däremot 
rapporterar både finansiella analytiker och media att majoriteten av antalet 
företagsförvärv misslyckas där kulturkrockar, interna stridigheter och förvirring 
rapporteras som bakomliggande orsaker (Epstein, 2004). Vi använder samma 
definition av ett lyckat företagsförvärv som Metha och Hirschheim (2007), det vill säga 
att ett företagsförvärv anses som lyckat när de förväntade synergierna har uppnåtts 
inom angiven tidsram. Mer än häften av de synergier som uppkommer vid 
företagsförvärv kan relateras till IT-system [1].  

Integration av ERP-system är bland de största utmaningarna som uppstår efter ett 
företagsförvärv (Wijnhoven, Spil, Stegwee, & Tjang A Fa, 2006; Alaranta & 
Henningsson, 2008; Henningsson & Carlsson, 2011). Enterprise Resource Planning 
(ERP) är en organisations samlade IT-system för att lagra, tyda och överföra 
information (Markus & Tanis, 2000). När ett företagsförvärv genomförs måste ofta 
ERP-systemen integreras för att bland annat minska IT kostnader, standardisera 
affärsprocesserna och uppvisa företaget som en gemensam enhet till kunderna 
(Srivastava & Mazzoleni, 2010). Under integreringen exporteras kärnprocesser från 
det ena företagets system till det andra, detta för att säkerställa den dagliga driften av 
företagen [1].  

Företag som genomför förvärv bör arbeta med att integrera ERP-system för att minska 
användandet av olika system vid genomförandet av samma uppgift (Razvan, 2002). En 
annan motivationsfaktor är att skapa en holistisk bild av företagssituationen, det vill 
säga att företagets medarbetare arbetar med samma ingångsvärden (Umble, Haft & 
Umble, 2003). Anställda som varit delaktiga i ett företagsförvärv uttrycker ofta en 
besvikelse över slutresultatet. En bakomliggande orsak till det handlar om att 
allmänheten och media ofta har höga förväntningar på ett företagsförvärv. De antar att 
det med stor sannolikhet uppstår synergier som är bra för de anställda och de 
involverade företagen. (Weber & Camerer, 2003).  
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns en begränsad forskning som behandlar stöd till företag som genomgår 
integrering av system kopplat till företagsförvärv (Wijnhoven et al., 2006; Srivastava & 
Mazzoleni, 2010). Tidigare forskning har berört integrering inom ett företag, istället för 
att titta på den komplexa situation som uppstår när flera ERP-system från olika företag 
ska integreras (Srivastava & Mazzoleni, 2010). Resultatet av ett företagsförvärv är till 
stor del beroende av hur väl ERP-integrationen genomförs (Alaranta, 2005). Trots 
detta finns det enbart ett begränsat stöd till företag som genomgår en ERP-integrering 
(Srivastava & Mazzoleni, 2010).  Trots att antalet företagsförvärv de senaste åren legat 
på en hög nivå har forskningen kring ämnesområdet varit otillräcklig under det 
senaste decenniet (Robbins och Stylianou, 1999; Srivastava & Mazzoleni, 2010). Ett 
misslyckat integrationsprojekt kan leda till hårdare arbetsklimat som kan bidra till 
sämre lönsamhet. Det är med denna bakgrund som vi har valt att studera 
problematiken kring ERP-integrationer efter ett företagsförvärv. Tidigare forskning 
använder generellt termen M & A (Mergers & Acquisitions) för organisatoriska 
samgåenden (Mehta & Hirschheim, 2004; Wijnhoven et al., 2006) vilket på svenska blir 
sammanslagningar och förvärv av företag. Vi har i vår studie valt att använda 
begreppet företagsförvärv istället för M & A.   

Denna studie har ingen ambition att ge en fullständig bild av ämnesområdet kring ERP-
integrationer efter ett företagsförvärv. Istället kommer vi att utifrån befintlig litteratur 
och insamlad empiri presentera slutsatser adresserat till ledningen av ERP-
integrationer. Genom att vi studerar utvalda konsulters samlade erfarenheter vid 
integrationsprojekt, kan vi med hjälp av resultatet från litteraturundersökning 
identifiera utmaningar och föreslå lösningar för att underlätta framtida ERP-
integrationer. Ett förtydligande av utmaningar ger företag insikter om hur en ERP-
integrering kan hanteras efter ett företagsförvärv. 
 

1.3 Problemformulering 

Hur kan företag öka sina möjligheter att genomföra lyckade ERP-integreringar efter 
företagsförvärv?   
 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att öka företagens möjligheter att genomföra lyckade ERP-
integreringar efter företagsförvärv. Genom att beskriva problematiken runt 
integrationer efter företagsförvärv, har vi identifierat utmaningar och föreslagit 
lösningar som kan öka företagens möjlighet att genomföra lyckade ERP-integreringar.  
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2 Litteraturundersökning 

 
I detta kapitel redogör vi för litteraturundersökningen som kommer att ligga till grund för 
vår empiri. Vi kommer följaktligen att redogöra för områdena Integrering efter 
företagsförvärv, Integrering av ERP-system efter företagsförvärv och ERP-implementering. 
Till sist avslutar vi med en sammanfattande tabell som visar resultatet av 
litteraturundersökningen. 
 

2.1  Integrering efter företagsförvärv 

Antalet företagsförvärv har senaste decenniet legat på en jämn hög nivå och kan ses 
som en etablerad affärsstrategi bland företagen (Mehta & Hirschheim, 2004; Alaranta, 
2005; Henningsson, Svensson & Vallen, 2007). Under lågkonjunkturen som startade 
2007 ökade antalet företagsförvärv jämfört mot tidigare år, vilket kan bero på att i 
svåra tider behöver företag slås samman för att överleva (Ulijn, Duysters & Meijer, 
2010). Det är en trend som även spås fortsätta under de närmsta åren [1].  
Konsekvenserna leder till att fler och fler företag möter de utmaningar som integrering 
av verksamhetsprocesser, företagskulturer, personal och ERP-system innebär 
(Alaranta & Henningsson, 2008).  

Ett företagsförvärv ses som en möjlighet att snabbt etablera sig inom nya marknader 
och positivt öka företagets konkurrenskraft (Robbins & Stylianou, 1999). Däremot har 
det visat sig vara en svår och riskfull process där företagsförvärvet inte blir lyckat ifall 
integrationen av ERP-systemen misslyckas (Henningsson, 2007; Henningsson & 
Carlsson, 2011). När integrering av ett företagsförvärv misslyckas visar forskning att 
produktiviteten hos de anställda minskar med 50% samtidigt som 80% känner att 
ledningen fokuserar mer på den finansiella situationen än på produktkvalité och 
medarbetarna (Schuler & Jackson, 2001). För att minimera riskerna vid integration av 
företag är det viktigt att arbeta efter en standardiserad process. McKiernan och Merali 
(1995) föreslår en process innehållandes sex olika steg där resultatet från tidigare 
företagsförvärv ligger till grund för framtida integrationer. Processen bör ses som 
iterativ där nya lärdomar är en faktor för framtida förbättringar inom 
integrationsprojekt.  
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Figur 2.1 Acquisition integration life cycle  
Källa: Mckiernan and Merali, 1995 

Acquisition target selection (figur 2.1) är i huvudsak baserad på den strategiska 
passformen av de båda bolagen. Frågeställningar om den kulturella och 
organisatoriska passformen av de två bolagen diskuteras generellt inte under denna 
fas. Target evaluation (figur 2.1) syftar till att bestämma graden av oberoendehet 
mellan bolagen eftersom det ligger till grund för vilken grad av integrering som är 
nödvändig. Fokus under denna fas är kostnadsbesparingar kopplat till de integreringar 
som sker i och med ett företagsförvärv. Planning for post-aqcuisition integration 
(figur 2.1) handlar om att planera och schemalägga integrationen. En utmaning som 
ofta uppstår är att genomdriva integrationen utan att påverka den dagliga 
verksamheten. Integration implementation (figur 2.1) fasen innebär att integrera 
mjukvara, hårdvara och kommunikation. Brist på kommunikation mellan planerarna 
och de som implementerar kan leda till felaktig integrering samt överskridande i både 
tid och budget. Post Integration review (figur 2.1) utförs av IT-personal runt tre till 
sex månader efter integrationen. Misslyckas företagen att genomföra utvärderingarna 
riskerar de att upprepa aktiviteter som genomfördes mindre bra när nya förvärv sker. 
Under fasen acquisition strategy (figur 2.1) formulerar och implementerar företagen 
strategier för ERP-lösningar för att etablera en infrastruktur som snabbt kan agera vid 
marknadernas svängningar (Mckiernan and Merali, 1995). Företag som ser förvärv 
som en strategi för tillväxt bör förstå vikten av en utvärderingsprocess för att i 
framtiden kunna hävda sig på sina marknader (Carlsson & El Sawy, 2008).  
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2.1.1 Företagskultur 

Kunskap om kulturella konflikter kan vara en värdefull egenskap hos ledningen som 
ansvarar för att genomföra en integration efter ett företagsförvärv (Chao & Lin, 2009). 
Tidigare forskning visar att integration av olika kulturer är en kritisk faktor för att 
genomföra ett lyckat företagsförvärv (Weber & Camerer, 2003; Chao & Lin, 2009). 
Däremot är det vanligt att företag underskattar de problem som uppstår i och med 
kulturella integrationer, det är därför som så många företagsförvärv är dömda att 
misslyckas redan från början (Weber & Camerer, 2003).  Företag bör istället lägga 
samma energi på att planera och utföra kulturintegrationen som de lägger på ERP- och 
processintegration (Chao & Lin, 2009).  

 
2.1.2 Processer 

Ett resultat av de ökade antalen företagsförvärv har företagen ställts inför operationella 
utmaningar när integrering av affärsprocesser ska ske (Chen & Nunez, 2010).  För att 
snabbare kunna agera på marknadssvängningar måste företag integrera 
affärsfunktioner och processer i ett gemensamt ERP-system. Integration av processer är 
viktigt för att enhetligt forma företagets arbetssätt och uppnå ekonomiska synergier 
(Chen & Nunez, 2010). När företag väljer att integrera ett ERP-system omstruktureras 
ofta processerna för att passa ERP-systemet. Denna omstrukturering har visat sig vara 
en fördel för företag som är i behov av integrering och rensa ut gamla system. För andra 
företag kan det innebära att en integrering blir omöjlig att genomföra eftersom deras 
kärnprocesser är unika och inte kan omstruktureras för att passa systemet  
(Lee, Siau & Hong, 2003). Flertalet ERP-system är inte tillräckligt anpassade till specifika 
affärsprocesser, det gör att företagen tappar förmåga att vara flexibla (Lee et al., 2003).    

     
2.1.3 ERP-system 

ERP-system har under en tid setts som ryggraden i de flesta större företag och är en 
nödvändighet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Robbins & Stylianou, 1999; 
Finney & Corbett, 2007). ERP-systemen innefattar alla nyckelfunktioner inom ett 
företag, till exempel finansiering, tillverkning och försäljning (Razvan, 2002). En 
viktig motivationsfaktor till ett enhetligt ERP-system är att försöka skapa en holistisk 
bild av företagssituationen, det vill säga att företagets medarbetare arbetar med 
samma ingångsvärden. Företag som genomför förvärv eller sammanslagning av andra 
företag bör arbeta med att integrera ERP-system, detta för att minska användandet av 
olika system vid genomförandet av samma uppgift (Razvan, 2002).  

 

 

 



6 

 

2.1.4 Planering 

För att undvika en misslyckad integration är det viktigt att planeringen ligger i linje 
med företagets uppsatta strategiska mål (Alaranta & Henningsson, 2008). 
Användarinvolvering är också en viktig del vid planeringsarbetet och ifall användarna 
får vara delaktiga i processen kan planeringen förbättras (Stylianou, Jeffries & Robbins, 
1996). Eftersom utförandet av en integrationsplan inför ett företagsförvärv kan se 
olika ut, finns det inget standardiserat sätt att genomföra den på. Istället bör varje 
integrationsplan utgå ifrån de huvuddrag som kännetecknar det specifika förvärvet 
(Alaranta & Henningsson, 2008). Under många år har forskare och praktiker 
uppmärksammat problematiken kring planeringsarbetet. Denna planering är ofta allt 
för dyr och tidskrävande vilket blir ett problem när affärskontexten ständigt ändras. 
Det är under dessa förhållanden som ett mer flexibelt och informellt tillvägagångssätt 
blir ett bra alternativ (Salmela et al, 2000).            

Oförsägbara händelser i affärsklimatet kan drastiskt påverka planeringen (Earl, 1993). 
Ett turbulent affärsklimat kännetecknas av antalet förändringar i intressenternas 
förväntningar. I denna turbulenta affärsmiljö är det viktigt att det finns en väl 
utvecklad planeringsprocess som stöd när företagen ska välja ett ERP-system. Ett sätt 
att bemöta en turbulent affärsmiljö är att ständigt arbeta med uppdateringar och 
ändringar av företagens affärsplan och planeringsplan (Salmela et al., 2000). 

Litteraturen runt planering kopplat till en turbulent miljö föreslår två olika teorier, den 
första innebär att företagen använder sig av ett formellt och jämförbart 
tillvägagångssätt. Den andra innebär att företagen använder sig av ett informellt och 
stegvist tillvägagångssätt. Salmela et al., (2000) argumenterar utifrån sin genomförda 
empiriska undersökning att ett formellt och jämförbart tillvägagångssätt är att föredra 
när kontexten är turbulent. Slutsatsen ger insikt om hur viktigt det är med 
kontextkännedom när informationssystem ska planeras (Salmela et al., 2000).  
 

2.2 Integrering av ERP-system efter företagsförvärv 

Integrering av ERP-system är bland de största utmaningarna som uppstår efter 
företagsförvärv (Alaranta & Henningsson, 2008). Ett stort problem är att förstå vilken 
integreringsstrategi som är bäst lämpad för situationen. Srivastava och Mazzoleni 
(2010) samt Wirz och Lusti (2004) förklarar i sina artiklar fyra olika strategier 
(Tabell 2.1) som kan användas beroende på hur situationen ser ut.  

 
IT integreringsstrategi Affärsstrategi Karaktärsdrag 

Förnyelse Absorption Inget system sedan innan är kvar 

Övertar Absorption Ett system sedan innan är kvar 

Standardisering Absorption, Symbios Det bästa av båda systemen är kvar 

Synkronisering Bevarande Båda systemen är kvar 

 
Tabell 2.1 Strategier för IT-integrering 
Källa: Wirz och Lusti, 2004, s.1; Srivastava och Mazzoleni, 2010, s.49 
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Strategi 1 kallas för Förnyelse, då tas de befintliga ERP-systemen bort från båda 
företagen och in sätts ett helt nytt ERP-system. Den andra strategin kallas för Övertar, 
då väljs ett system som finns och detta system förs sedan över till det andra företaget. 
Det går även att välja ut de bästa delarna av båda systemen för att sedan tillämpa dem 
i ett och samma, detta kallas för Standardisering. Till sist finns det en strategi som 
kallas för Synkronisering där båda företagen behåller sina befintliga ERP-system och 
använder sig av en modul som skapar möjlighet att utbyta information mellan de två 
ERP-systemen. Integreringsarbeten skiljer sig ofta åt mellan olika företag och 
omfattningen av ett integreringsarbete kan karaktäriseras av tre saker. Dessa är grad 
av standardisering, utsträckning av samarbete mellan olika avdelningar och graden 
av synbarhet inom olika delar av företaget (Mahato, Jain & balasubramanian, 2006). 

Historiskt sett har företag uppmärksammat ERP-integrationen först efter 
företagsförvärvet är avslutat. Det kan då uppstå att en komplicerad situation där två 
olika IT-strukturer ska integreras (Robbins & Stylianou, 1999; Shearer, Stern, & 
Pittman, 2004; Mehta & Hirschheim, 2007). Det kan därför vara viktigt att studera IT 
strukturer innan företagsförvärvet har ägt rum. Informationen kan ge viktig input 
inför det kommande företagsförvärvet, till exempel kan företaget få information om 
det finansiella läget, marknadsföringen och tillverkningen. Ledningen bör därför inse 
vikten av ERP-integrering när det kommer till företagsförvärv för att kunna utnyttja 
effektiviteten hos det förvärvade företaget till fullo (Mckiernan & Merali, 1995). Mer 
än häften av de synergier som uppkommer vid förvärv och sammanslagningar av 
företag kan relateras till IT [1].  För att skapa en lyckad integrering mellan två ERP-
system är det viktigt att redan i planeringsstadiet ta reda på vilka av dessa 
synergieffekter som kan realiseras vid ERP-integreringen (Alaranta & Henningsson, 
2008).  Det kan till exempel vara bra att dokumentera de synergieffekter som finns 
och inom vilken tidsintervall som de kan tänkas uppstå. Det är via detta sätt som det 
går att mäta om en integration av ERP-system har blivit lyckad eller inte (Mehta & 
Hirschheim, 2007). 

Robbins och Stylianou (1999) argumenterar för att en lyckad ERP-integrering beror 
på hur väl integrationsplaneringen är utförd och hur mycket stöd ledningen bidrar 
med. Ett av de största misstagen efter företagsförvärv är bristen på 
användarmedverkan, detta kan i sin tur leda till att användare vägrar använda det 
nya ERP-systemet (Henningsson et al., 2007). Det krävs därför en god 
kommunikation med slutanvändarna och att de involveras i beslutsprocessen kring 
strategiska ERP-frågor, detta för att lyckas med en integreringsprocess fullt ut 
(Robbins & Stylianou, 1999). Liknande resonemang förs av författarna Stylianou, 
Jeffries och Robbins (1996) som argumenterar att planering som görs inför ett 
företagsförvärv kan förbättras om användarna får vara delaktiga i processen.      
Öppen källkod, molnbaserade tjänster, outsourcing och SOA arkitektur kommer att 
ligga till grund för framtidens syn på IS integreringar och de företag som tar hänsyn 
till dessa parametrar har en större chans att klara sig bättre genom nästa 
paradigmskifte (Mahato et al., 2006).   
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2.3 ERP-implementering, Critical Success Factors 

Critical success factors (CSF) definieras som de element eller villkor som anses som 
nödvändiga för att en ERP-implementering ska räknas som framgångsrikt (Finney & 
Corbett, 2007). Genom en omfattande litteraturundersökning har Finney och Corbett 
(2007) presenterat de mest citerade CSF kopplat till en ERP implementering. 
Undersökningen baseras på 45 artiklar hämtade från några av de mest ansedda MIS 
journalerna. Dessutom genomsöktes de största akademiska databaserna, däribland 
ABI/Inform, Global, CBCA, Proquest Computing och Web of Science. De fem mest 
citerade CSF kopplat till ERP-implementering är: 
 

 Ledningens engagemang och stöd  

 Change Management 

 Konfiguration av mjukvara och BPR 

 Förändring i utbildning och arbetsuppgifter 

 Projektteam: De bästa och smartaste 

Utöver de fem framgångsfaktorerna som Finney och Corbett (2007) presenterade 
tillägger Brown och Vessey (2003) ytterligare en faktor för att genomföra en lyckad 
ERP-implementation.   
 

 Konsultens roll som expert 

Ledningens engagemang och stöd innebär att ledningen är aktivt engagerad i både 
projektplanering och projektgenomförande. Med engagemang innebär att chefer är 
aktiva medlemmar inom projektstyrgruppen och bidrar med resurser (Brown & 
Vessey, 2003; Finney & Corbett, 2007). Change Management är en allmän definition 
som innebär att implementeringsteamet bör konstruera ett förändringsprogram och 
vara medvetna om behovet om att överväga konsekvenserna av ett 
implementeringsprojekt. En nyckeluppgift i detta program är att bygga 
användaracceptans genom till exempel utbildning (Brown & Vessey, 2003; Finney & 
Corbett, 2007). Konfiguration av mjukvara och BPR syftar till att skaffa sig en 
fullständig beskrivning av hur företagen kommer att fungera efter att ha matchat mål 
och krav med det implementerade systemet (Finney & Corbett, 2007). Förändring i 
utbildning och arbetsuppgifter innebär att träning i det nya systemet för användarna 
inkluderas i implementationsprojektet (Finney & Corbett, 2007). Projektteam: De 
bästa och smartaste syftar till att implementeringsprojekten bör ledas av de bäst 
lämpade personerna med en gedigen erfarenhet inom implementering av ERP-system 
(Brown & Vessey, 2003; Finney & Corbett, 2007). 

Konsultens roll som expert innebär att leverera kunskap om både systemen och 
affärsprocesserna vid ett implementeringsarbete. De stora konsultföretagen är ofta 
partners med ERP-företag för att kunna erbjuda bästa tänkbara support och kunskap 
till kunderna. Företag som låter konsulter genomföra ERP-implementeringen skriver 
ofta kontrakt om att kunskapsöverföring ska ske, både vad gäller funktionell som 
teknisk kunskap (Brown & Vessey, 2003). Vid ERP-implementationer ses 
kunskapsöverföringen som en framgångsfaktor för att lyckas med ett 
implementationsprojekt (Ko, Kirsch & King, 2005).  
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2.4 Resultat av litteraturundersökning 

Resultatet av vår litteraturundersökning visar på tre teman som är hämtade från 
Mckeirnan och Merali’s (1995) process Acquisition integration life cycle. Vi har valt att 
använda oss utav steg tre, fyra och fem för att de ligger inom studiens omfattning. Den 
valda tematiseringen använder vi som rubriker för att skapa en tydlig struktur genom 
hela studien. Vi har under litteraturundersökningen analyserat och sett mönster vilket 
har resulterat i åtta nyckelfaktorer dessa faktorer har flera artiklar benämnt som 
viktiga vid ett integrationsprojekt. För att illustrera litteraturundersökningens 
kopplingar mellan teman, nyckelfaktorer och referenser har vi valt att göra en tabell.  

 
Teman Nyckelfaktorer Referenser 

Förberedelse Omfattning Mahato et al., 2006 

(Planning for post-acquisition  Robbins och Stylianou, 1999 

Integration)  Samela et al., 2000 

  Chen och Nunez, 2010 

 Resurser Stylianou et al., 1996 

  Finney och Corbett, 2007 

 Företagskultur Chao och Lin, 2009 

  Weber och Camerer, 2003 

   

Genomförande CSF-implementation Finney och Corbett, 2007 

(Integration implementation)  Brown och Vessey, 2003 

 Konjunktur Ulijn et al., 2010 

  Henningsson och Carlsson, 2011 

   

Uppföljning Återkoppling/Support Mahato et al., 2006 

(Post-integration review)  Mehta och Hirschheim, 2007 

  Ko et al., 2005 

  Carlsson & El Sawy, 2008 

 Dokumentering Mckeirnan och Merali, 1995 

Tabell 2.2 Resultat av litteraturundersökning 
Källa: Egen Bearbetning  
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3 Metod 

 
I detta kapitel redogörs för de metodval som vi har gjort. Vi redogör för studiens 
utformning, datainsamling, urval och uppsatsens kvalité. Vi kommer sedan avsluta kapitlet 
med de forskningsetiska val vi gjort. 
 

3.1 Studiens utformning 

Studien syftar till att öka företags möjligheter att genomföra lyckade ERP-integrationer 
efter företagsförvärv. För att genomföra denna studie behövde vi fördjupa våra 
kunskaper inom integrationer efter företagsförvärv. Det gjorde vi genom att genomföra 
en litteraturundersökning som resulterade i tre teman och åtta nyckelfaktorer som 
praktiker bör ha i åtanke vid ERP-integrationer efter företagsförvärv. Våra tre teman 
härstammar från Mckiernan och Merali’s (1995) Acquisition integration life cycle som 
innehåller sex olika steg inom en förvärvsprocess, varav vår studie behandlar steg tre, 
fyra och fem. För att undersöka hur teorin tillsammans med intervjupersonernas 
samlade erfarenheter kan öka företags möjligheter att genomföra lyckade ERP-
integreringar, skapade vi frågor utifrån våra tre teman och åtta identifierade 
nyckelfaktorer. Resultatet från litteraturundersökningen jämfördes med insamlad 
empiri som i sin tur resulterade i sex identifierade utmaningar och 16 förslag på 
lösningar. För att se hur intervjupersonerna förhåller sig till de identifierade 
utmaningarna har vi även genomfört uppföljningsintervjuer över telefon med fem av 
de sex intervjupersonerna. 
 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har genomfört intervjuer med utvalda representanter från företagen och tolkat 
deras personliga uppfattningar. Det har vi i sin tur jämfört med våra tolkningar av 
litteraturen vilket innebär att vår undersökning har en subjektiv prägel. Det stämmer 
även överens med en tolkande ansats som kännetecknas av att undersökningen styrs 
genom undersökarens värderingar och intressen. Därför ses inte kunskapen som 
kumulativ utan är mer inriktad på det säregna och unika hos individerna (Jacobsen, 
2002). Eftersom vi ville få en djupare förståelse för problematiken kring ERP 
integrationer efter ett företagsförvärv, valde vi ett tolkande förhållningssätt igenom 
studien.  
 

3.3 Undersökningsmetod 

Jacobsen (2002) argumenterar i sin bok för att problemställningen bör styra valet av 
metod. Vi har valt en utforskande problemställning eftersom vi hade begränsade 
kunskaper inom ämnesområdet. För en utforskande problemställning måste en metod 
väljas som för fram många nyanser, vilket vanligtvis kräver att man fokuserar på få 
enheter (Jacobsen, 2002). Sådana metoder lämpar sig för en kvalitativ ansats. Den 
Kvalitativa forskningen fokuserar på data i form av intervjuer, observationer och 
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kvalitativa analyser (Patel & Davidson, 2003). Eftersom vi ville få fördjupade 
kunskaper kring intervjupersonernas upplevelser ansåg vi att den kvalitativa 
forskningsmetoden passade oss bäst. Den kvalitativ forskning ger en mer nyanserad 
bild av kontexten och individen (Jacobsen, 2002). Metoden fokuserar på data i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser vilket har speglat vårt arbetssätt.   
 

3.4 Datainsamling 

Vi har som Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) förespråkar valt att använda olika 
typer av data, både primär- och sekundärdata. 

Sekundärdata har vi använt i form av en litteraturundersökning. Sekundärdata är 
information som har samlats in av andra forskare för ett annat ändamål (Jacobsen, 
2002). Vid insamlandet av primärdata går forskaren till den primära 
informationskällan, den insamlade informationen blir då anpassad för en specifik 
frågeställning. Vår insamlade primärdata kommer ifrån intervjuer och 
uppföljningsintervjuer.  

 
3.4.1 Litteraturundersökning  

Litteraturundersökningen innehåller mestadels vetenskapliga artiklar inom 
ämnesområdet ERP-integrationer efter företagsförvärv. Artiklarna är hämtade från 
olika databaser, till exempel Emeralds, ABI Inform och Google Scholar. Vid sökning 
efter vetenskapliga artiklar har vi använt sökorden ERP integration, Mergers & 
Acquisitions, M&A, ERP consolidation, IS integration och IS consolidation. Vi har utöver 
de vetenskapliga artiklarna även använt oss av konsultrapporter för att visa på en 
aktualitet bland den insamlade informationen, samt konferensartiklar för att ta del av 
den allra senaste forskningen.  

 
3.4.2 Intervju 

För att få en djupare förståelse för integrationer av ERP-system efter företagsförvärv 
har vi använt oss av öppna intervjuer. En öppen intervju lämpar sig som bäst när 
relativt få enheter undersöks och forskare vill få en bild av hur en individ tolkar och 
upplever en specifik situation (Jacobsen, 2002). 

I vår studie har vi använt oss av den fjärde graden av strukturering. Den karaktäriseras 
av att en intervjuguide används med fast ordningsföljd och öppna svarsalternativ. 
Jacobsen (2002) skriver att det finns fem olika grader av strukturering i en intervju, 
skalan sträcker sig mellan helt sluten och helt öppen. I och med denna intervjuteknik 
får intervjupersonerna en större möjlighet att utveckla och förklara sina svar. För att 
skapa förtroende och genomföra ett givande öppet samtal har vi försökt genomföra 
våra intervjuer ansikte mot ansikte. Enligt Jacobsen (2002) har intervjupersonerna 
lättare att tala om känsliga ämnen vid intervjuer ansikte mot ansikte än över telefon. 
Det resulterade i två intervjuer som blev genomförda ute hos företagen och fyra 
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intervjuer som genomfördes över telefon. Orsakerna till att det blev telefonintervjuer 
var det geografiska avståndet samt kostnader för resor. Det positiva med att 
genomföra telefonintervjuer var en minskad risk för intervjuareffekten. Den innebär 
att den fysiska närvaron av intervjuaren kan bidra till att intervjupersonen uppträder 
onormalt (Jacobsen, 2002). Det negativa med telefonintervjuer är att intervjupersonen 
kan känna det svårare att tala om känsliga ämnen eftersom möjligheten att skapa en 
förtrolig stämning försvåras (Jacobsen, 2002).  

För att kunna vara delaktiga igenom hela intervjutillfället och säkerställa att data inte 
förlorades spelade vi in intervjuerna. Nackdelen med inspelning är att vissa personer 
kan bli obekväma när de är medvetna om att konversationen spelas in (Jacobsen, 
2002). Vi har medvetet valt strategin att strikt hålla oss till intervjuguiden igenom alla 
intervjutillfällen. Den valda strategin har medfört en stringent data i vårt empiriavsnitt 
vilket har underlättat analysfasen.  

 
3.4.3 Operationalisering av intervjuguide 

Vid resultatet av litteraturundersökningen identifierades sju stycken nyckelfaktorer. 
Dessa nyckelfaktorer har legat till grund för vår operationalisering, som vi sedan har 
utformat våra frågor i intervjuguiden utifrån.  

 
Teman Nyckelfaktorer Referenser Frågor   

Förberedelse Omfattning Mahato et al., 2006 9, 11   

(Planning for  Robbins och Stylianou, 1999    

Post-acquisition  Samela et al., 2000    

Integration)  Chen och Nunez, 2010    

 Resurser Stylianou et al., 1996 10, 15   

  Finney och Corbett, 2007    

 Företagskultur Chao och Lin, 2009 17   

  Weber och Camerer, 2003    

      

Genomförande CSF-implementation Finney och Corbett, 2007 14   

(Integration  Brown och Vessey, 2003    

Implementation) Konjunktur Ulijn et al., 2010 16   

  Henningsson och Carlsson, 2011    

      

Uppföljning Återkoppling Mahato et al., 2006 19, 20   

(Post-integration  Mehta och Hirschheim, 2007    

Review)  Ko et al., 2005    

  Carlsson & El Sawy, 2008    

 Dokumentering Mckeirnan och Merali, 1995 18   

Tabell 3.1 Operationaliseringstabell 
Källa: Egen bearbetning 
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3.5 Urval 

Vår studie riktar sig mot att studera problematiken vid ERP-integreringar efter 
företagsförvärv. Vi ansåg att ett bra tillvägagångssätt för att välja intervjupersoner var 
att kontakta konsulter med praktiska erfarenheter inom projektledning från ERP-
integrationsprojekt. Vi valde konsulter för att de besitter en gedigen erfarenhet från 
flera olika typer av integrationsprojekt.  De kriterier som vi hade var att 
intervjupersonerna skulle ha varit konsulter under ERP-integrationsprojekt kopplade 
till företagsförvärv. Eftersom utvecklingen av nya ERP-system går fort ansåg vi det som 
lämpligt att minst ett projekt ska varit genomfört inom de fem senaste åren.  
 

3.6 Analys av intervjudata 

När intervjuerna var genomförda med alla intervjupersoner började analysarbetet med 
att transkribera sex timmar inspelat material. För att göra all data hanterbar började vi 
analysprocessen redan vid transkriberingen. Utifrån de identifierade nyckelfaktorerna 
från litteraturundersökningens resultat, selekterades data om tekniska delar bort som 
inte var relevanta för att besvara frågeställningen. När den första analysen var 
genomförd valde vi att tematisera informationen från intervjupersonerna utifrån våra 
tre teman förberedelse, genomförande och uppföljning. Tematiseringen som vi 
genomförde är enligt Jacobsen (2002) nödvändig för att förenkla omfattande 
beskrivningar och därigenom få ett mer hanterbart och lättöverskådligt material. För 
att kunna genomföra jämförelser valde vi att redovisa samtliga intervjupersoners svar 
var för sig. Efter genomförd kategorisering började vi tolka det insamlade materialet 
för att försöka hitta skillnader och likheter. Under denna fas började resultatet av 
studien växa fram i form utav utmaningar och förslag på lösningar. Enligt Jacobsen 
(2002) är det under denna fas som det mest intressanta med studien framkommer.  
 

3.7 Studiens kvalité  

För att bedöma kvaliteten i studien tillämpas begreppen validitet och reliabilitet. 
Kvalitén bedöms olika beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ 
undersökning som genomförs. Skillnaden är att kvalitén i en kvantitativ studie står och 
faller med säkerheten i den insamlade datan. Om säkerheten är hög kan forskarna i 
större utsträckning generalisera sina slutsatser. Kvalitén vid en kvalitativ studie 
baseras på hela forskningsprocessen snarare än enbart datainsamlingen (Patel & 
Davidson, 2003). Begreppet validitet innebär att forskarna har undersökt det de ansåg 
att undersöka. Reliabilitet innebär att undersökningen är utförd på ett tillförlitligt sätt 
(Patel & Davidson, 2003; Jacobsen, 2002). 

De intervjupersoner vi har intervjuat har hög trovärdighet, eftersom de har relevanta 
erfarenheter från ERP-integrationsprojekt. Eftersom de är konsulter med erfarenhet av 
ett flertal ERP-integrationer på sitt CV, har de kunnat förstå och svara på våra frågor 
samt uppge relevant information. Jacobsen (2002) argumenterar för vikten av att hitta 
rätt intervjupersoner för undersökningen, personer som har förmåga att kunna ge rätt 
information. Eftersom vi i ett tidigt stadium började med litteraturundersökningen var 
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vi väl insatta i ämnesområdet när vi startade empiriinsamlingen. En god kunskapsbas 
inom ämnet gav oss en möjlighet att ställa relevanta frågor till intervjupersonerna, 
vilket i sin tur resulterade i en ökad validitet. I och med en begränsad 
litteraturundersökning och få intervjupersoner under empirin ser vi det inte som 
möjligt att generalisera våra slutsatser. Detta är något som styrks av Jacobsen (2002) 
då han argumenterar att kvalitativa undersökningar inte är ämnade att ge generella 
slutsatser. För att höja slutsatsernas kvalité valde vi att genomföra 
uppföljningsintervjuer med fem intervjupersoner. Under uppföljningsintervjuerna bad 
vi dem bland annat att berätta om några av de sex utmaningarna var viktigare än 
någon annan. De fick även svara på frågan om de anser att våra identifierade 
utmaningar kan öka företagens möjligheter att genomföra lyckade ERP-integreringar 
efter ett företagsförvärv.  

Reliabiliteten visar undersökningens tillförlitlighet, vilket innebär om 
undersökningsmetoden har haft en påverkan på resultatet. En hög reliabilitet innebär 
att undersökningsmetoden inte har påverkat resultatet (Patel & Davidson, 2003). Alla 
slags undersökningar påverkar intervjupersonen med diverse signaler, såvida 
personen inte är helt ovetande att undersökningen äger rum (Jacobsen, 2002). 
Eftersom vår undersökning är en kvalitativ studie har vi varit medvetna om 
svårigheten att uppnå hög reliabilitet. I och med att vi har genomfört totalt nio 
telefonintervjuer har det varit svårt för oss att kontrollera ifall intervjupersonerna har 
påverkats av kontexten. Utöver de nio telefonintervjuerna har vi genomfört två 
personliga intervjuer ute på konsulternas arbetsplatser. Alla intervjupersoner har 
genomfört intervjuerna från sin dagliga arbetsplats. Tidigare forskning visar att 
människor känner sig mer bekväma på platser där de dagligen befinner sig (Jacobsen, 
2002). En negativ aspekt med att genomföra intervjuer på intervjupersonens 
arbetsplats är att risken för att bli störd ökar, till exempel av kollegor som stör och 
telefoner som ringer (Jacobsen, 2002). Inför de personliga intervjuerna bad vi 
intervjupersonerna boka en möteslokal, för att utesluta eventuella störningsmoment 
och uppnå en lugn intervjumiljö. Jacobsen (2002) skriver att undersökaren kan 
påverka intervjupersonens svar, samt att det inte finns något sätt att undgå detta 
fenomen helt. Vår strategi för att minimera påverkan på intervjupersonen har varit att 
arbeta fram en utförlig intervjuguide som vi har följt strikt under intervjuerna. Trots 
det är vi medvetna om att varje intervjusituation har varit unik och kan ha påverkat 
intervjupersonerna olika.  
 

3.8 Forskningsetik 

Vi har igenom studien förespråkat anonymitet hos intervjupersonerna för att uppnå 
trygghet under intervjutillfällena samt en hög sanningsgrad i svaren. Vi kontaktade 
intervjupersonerna i ett tidigt skede och förklarade syftet och bidraget med 
undersökningen. Vi valde även att tydliggöra att undersökningen skulle behandla 
känslig information, till exempel misslyckade projekt. Jacobsen (2002) beskriver vikten 
av informerat samtycke vilket innebär att intervjupersonerna deltar frivilligt och vet 
vad syftet med undersökningen är. Genom att vi förberedde intervjupersonerna tror vi 
att det ökade bekvämligheten under intervjutillfället och gav oss en mer rättvisande 
bild.  
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4 Empiri 

 
I detta kapitel redogör vi för de empiriska data som samlats in under intervjutillfällena. 
Inledningsvis görs en kort presentation av intervjupersonen och dess företag, vidare delas 
svaren in under de teman som framkom i resultatet av litteraturundersökningen.  
 

4.1 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 (IP1) arbetar inom ett av Sveriges största IT-konsultföretag med 
fokus på affärssystemet Oracle. Personen vi har intervjuat är en affärskonsult med 
erfarenhet från ett 20-tal integrationsprojekt vid företagsförvärv med stora företag 
inom Sverige, Danmark, Holland och Australien. IP1 har tidigare arbetat med ekonomi 
inom en revisionsbyrå men har under de senaste 14 åren arbetat med Oracles 
produktportfölj. 

 
4.1.1 Inledning 

Företagets roll inom dessa typer av integrationsprojekt skiljer sig, men som helhet 
arbetar de med allt från tekniskt inriktade roller till ledarskapsrådgivning. IP1 
involveras oftast först efter förvärvet är klart och får då uppdraget att antingen 
integrera systemen eller att migrera det uppköpta företagets data till köparens system.  

”Jag har oftast suttit inom det köpande företaget och blir involverad när förvärvet är 
klart… Jag får då uppdragen att antingen bygga ihop systemen eller att migrera deras 
data in i köparens system. Vi låter det förvärvade företaget börja jobba i köparens 
system, men måste först ta med data på kunder och leverantörer in i det nya systemet.”  

IP1’s roll vid projekten är att arbeta utifrån sin kunskap om Oracles system och få 
helheten vid integreringsarbetet att fungera på bästa sätt. Eftersom IP1 har tidigare 
kunskap om ekonomi kretsar arbetet även kring ekonomimodellerna och ekonomisk 
rapportering.  

 
4.1.2 Förberedelse 

När vi frågar IP1 vilken del inom ett projekt som de lägger mest resurser på, förklarar 
personen att i ”mantimmar” sett är det alltid inom genomförandefasen.  

”Det finns olika modeller och skolor för hur man bryter upp ett projekt. Vissa enkla 
former handlar om en design-, build- och operatefas.  Där man först planerar och sen 
bygger någonting för att till sist förvalta det. Hos oss läggs mest tid på byggfasen då vi 
verkligen genomför någonting.”  
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På frågan om hur de bedömer omfattningen av ett integrationsprojekt, svarar IP1 att 
de har estimeringsmallar för att beräkna omfattningen. Eftersom att de arbetar med ett 
standardsystem så finns det en mall från Oracle som bedömer tidsåtgång och 
omfattning. Sen har de även olika estimeringsmodeller från sitt eget konsultföretag där 
färdiga uträkningar finns för tidsåtgång av olika delar inom ett integreringsprojekt. IP1 
påpekar även att erfarenheten spelar en stor roll vid uppskattning av projektets 
storlek.  

När vi behandlar ämnet företagskultur får vi förklarat för oss att den har en stor 
betydelse vid ett integrationsprojekt. IP1 förklarar att det framförallt har betydelse om 
företagskulturen skiljer sig åt mellan de integrerande företagen. Har båda företagen en 
stark företagskultur och de samtidigt inte harmoniserar med varandra så är tekniken 
den lilla biten i ett projekt. Att få de olika ledningarna att möta varandra och komma 
överrens är en större komplexitet vid ett företagsförvärv än vad själva tekniken är.  

 
4.1.3 Genomförande 

Vid frågan kring de krav som kunden ställer på IP1 och konsultföretaget, får vi 
förklaringen att kravspecifikationen ofta är löst hållen och att de själva får ta fram 
detaljerna kring kravspecifikationen i samråd med kunden.  

”Uppdragen vi får brukar oftast innehålla en beskrivning att företagsförvärvet har ägt 
rum och att det är de här två systemen som ska koppla ihop och måste vara klart till 
datumet X… Det finns alltid en tidsfaktor att ta hänsyn till på grund av olika skäl, 
exempelvis att de bara vill få det gjort eller att släcka ner det gamla systemet fort för att 
spara licenskostnader.”.  

På frågan om IP1 har varit delaktig i integrationsprojekt där kunden inte varit nöjd 
med slutresultatet, får vi svaret nej. 

”Det kan jag faktiskt inte påstå, det kan låta osannolikt när man läser mycket i Computer 
Sweden om alla katastrofprojekt i IT-världen. Jag har varit delaktig i projekt som blivit 
avbrutna av olika anledningar, men det har då varit på grund av en politisk karaktär där 
beslut från kundens högsta ledning har ändrats.” 

När vi frågar vilka de vanligaste komplikationerna som uppstår vid ett 
integrationsprojekt är, får vi svaret att det är den mänskliga faktorn och specifikt 
politiken kring företagen. IP1 förklarar att med politik menar de vad som bestäms på 
ledningsnivå inom företagen. Det kan vara personer som motarbetar varandra, olika 
uppfattningar av vad som ska göra eller otydligt ledarskap är några bitar som 
begreppet ”politik” innefattar. En stor del som kunderna misslyckas med är tillsättning 
av resurser till projektet. Av den erfarenhet som IP1 har ligger problemen oftast hos 
kunden, konsultföretaget själva löser nästan alltid tillräckligt med resurser. Däremot är 
det inte alltid som kunden kan släppa loss tillräckligt med personal, och framförallt 
inte personer som har vana av att driva projekt. Det är vanligt att kunden underskattar 
mängden av resurser och tid som krävs under ett integrationsprojekt vid 
företagsförvärv.  
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När vi frågar IP1 vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med en ERP-integration 
efter ett företagsförvärv, får vi svaret att den mänskliga faktorn som målades upp 
ovanför är något som måste hanteras på ett bra sätt för att ha möjlighet att lyckas med 
integrationsprojektet. Utöver det påpekar även IP1 att noggrann planering, bra 
integrationsteam på plats och tester har en avgörande roll. Det gäller inte att 
underskatta testningen och utbildningen får vi vidare förklarat för oss.  

”Underskatta inte tester och ha en relevant tidsplan där det finns tid för tester och 
utbildning… Utbildningsinsatsen är även den något som underskattas mycket. Det spelar 
ingen roll om jag kommer med ett modernt och fantastiskt system som är byggt enligt 
konstens alla regler. Om inte kunden förstår hur det fungerar så kommer det falla platt i 
alla fall.” 

 
4.1.4 Uppföljning 

Under temat uppföljning frågar vi om de arbetar med att ta fram en plan för att 
underlätta kunden eventuella framtida integrationer. Vi får förklarat för oss att de inte 
arbetar proaktivt där de alltid lämnar över en plan och tar hänsyn till framtida 
integrationer. Däremot har de en dialog med kunden, om de ger uttryck för att de 
troligtvis kommer växa kraftigt inom närmsta decenniet så gör vi upp en strategi för 
hur vi ska hantera det i ett IT-perspektiv. IP1 förklarar vidare att de dokumenterar 
varje projekt noggrant så att de i framtiden även kan kunskapsåtervinna det jobb som 
de genomfört hos kunden 

När vi behandlar ämnet återkoppling till kunden får vi ett tydligt svar att det betyder 
mycket för dem och att kundnöjdhet är det viktigaste mättalet som de har. IP1 berättar 
att de ofta genomför intervjuer med kunderna för att få deras feedback efter 
genomförda projekt.  

”Men det är vi nog inte ensamma om, kundnöjdhet är ett viktigt mättal för hela IT-
konsultbranschen som sådan.”  

4.2 Intervjuperson 2 

Intervjuperson2 (IP2) Arbetar idag inom ett av Sveriges största IT-konsultföretag med 
fokus på ERP-systemet SAP. Personen vi har intervjuat är projektledare för 
implementeringar och integrationer av ERP-system och har erfarenhet av att arbeta 
med SAP sedan 1996. IP2 har arbetat med IT sedan 1986. 
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4.2.1 Inledning 

Som projektledare ansvarar IP2 för att starta och stänga projekten, där personen 
arbetar med att kommunicera och komma överens med kunden. IP2 lägger till en 
början tid på att sätta upp mål och milstolpar för projektet, vilket är viktigt för att veta 
vad konsultföretaget har för ansvar igenom hela integrationsprojektet. Vid denna fas 
delas ibland projekten upp i olika projektgrupper med olika ansvarsområden, 
exempelvis systemutbildning.  IP2 involverads oftast efter att förvärven är klara där 
rollen som oftast blir att kommunicera med ledningen från kunden och förmedla 
vidare till sina arbetskollegor. 

 
4.2.2 Förberedelse 

När vi frågar IP2 vilken del inom ett projekt som de lägger mest resurser på får vi 
förklarat att ur sin synvinkel så är det verksamhetsdiskussionen med ledningen. En 
uppskattning brukar vara att IP2 lägger 80% diskussion med verksamhetsledningen 
och 20% med teknikerna som bygger integrationen. Min arbetsfördelning ligger i att 
styra våra konsulter och se till att de arbetar med rätt saker samt att lugna kundens 
ledning. Vidare förklarar IP2 att om det ses från utvecklingsteamets syn, läggs tiden till 
80% på att bygga systemen och 20% på att prata och få instruktionen från 
projektledarna.  

På frågan om hur de bedömer omfattningen av ett integrationsprojekt, svarar IP2 att 
det mestadels är en diskussionsfråga. Det gäller till en början att diskutera med kunden 
angående vilka mål de har med integrationen samt vad det får kosta. Samtidigt 
använder de sig av olika verktyg och bedömningsmallar som finns inom 
konsultföretaget. Vi får det tydligt förklarat för oss att trots verktygen som finns till 
förfogande så använder IP2 nästan uteslutande erfarenheten för att bedöma projektets 
omfattning.  

På frågan angående företagskulturen får vi förklarat att den har en stor betydelse vid 
ett integrationsprojekt. Eftersom det är två eller fler företagskulturer som det ska tas 
hänsyn till innefattar stora delar av projekten att medla och kommunicera mellan 
företagen. 

”Vissa företag fungerar jättebra ihop och tycker det är kul att vara inom samma lag…  
men om det är olika kulturer som krockar vill de bevaka sina egna intressen istället för 
att jobba mot gemensamma mål”. 

IP2 ger ett exempel där ett företagsförvärv skulle ske mellan två företag i Spanien, de 
ansåg sig fortfarande som konkurrenter när integrationen skulle ske. Det innebar att 
IP2 var tvungen att genomföra varje möte två gånger eftersom ledningen från de två 
företagen inte kunde befinna sig i samma rum. IP2 berättar sedan även att det finns 
integrationsprojekt där företagen tycker det är kul att arbeta tillsammans istället för 
att vara konkurrenter, det innebär att integrationen genomförs lättare eftersom alla är 
positivt inställda från början. 
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4.2.3 Genomförande 

Vid frågan kring de krav som kunden ställer på IP2 och konsultföretaget får vi 
förklaringen att det kan skilja sig från projekt till projekt. Sett till det aktuella 
integrationsprojektet som IP2 arbetar med idag är huvudkravet att ena företaget i 
princip inte ska märka att systemet ändras för att de ska arbeta likadant som idag. Ofta 
får IP2 en lista med huvudkrav som visar vad kunden vill uppnå, det är då viktigt att 
poängtera till kunden att ett standardsystem som det ändras i medför dyrare 
omkostnader med till exempel uppgraderingar.  

På frågan om IP2 har varit delaktig i integrationsprojekt där kunden inte varit nöjd 
med slutresultatet, får vi svaret nej.  

”Frågar du kunden så kan de svara tvärtom, men jag arbetar med fastpris projekt där det 
står i avtalet vad som ska levereras och till vilken kostnad… Men kundens slutanvändare 
kan ha en annan önskan än vad som står i kontraktet, det kan innebär att användaren är 
missnöjd trots att vi har följt det som är avtalat”.  

Det har sin förklaring i att IP2 arbetar med fastprisprojekt vilket innebär att arbetat 
går med ett bestämt avtal och kravspecifikation. IP2 menar att om de genomför 
integreringen enligt den bestämda planen och användarna ändå är missnöjda så är det 
ledningen som har gjort fel. Det är dock inget som konsultföretaget kan ta hänsyn till 
utan måste lyssna på de krav som ställs från ledningen hos kunden.   

När vi frågar vilka de vanligaste komplikationerna som uppstår vid ett 
integrationsprojekt är, får vi svaret att det är användarinvolveringen från kunden. IP2 
förespråkar en hög användarinvolvering från kunden som ska genomföra 
integrationsprojektet. En vanlig komplikation är att vid testning av det nya systemet 
framkommer fel i arbetsprocesserna. Det är något som kan undvikas ifall användare är 
delaktiga redan från början i projektet, det är de som sitter på kunnandet som inte 
konsulterna har. 

När vi frågar IP2 vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med en ERP-integration 
efter ett företagsförvärv, får vi svaret att en stark ledning samt en bra 
förankringsprocess i verksamheten viktigast.  

”Stark ledning från verksamhetens sida, att de är engagerade inom ledningsgruppen. 
Även stark ledning på projektet så det är tydligt vad som ingår… Det är viktigt att vi har 
tydliga mål om vad vi ska leverera och vad som förväntas av oss som konsulter.”  

Med stark ledning menar IP2 att det är delaktiga och engagerade i 
integrationsprojektet. När ledningen är engagerad innebär det i sin tur att 
projektgruppen får tydliga mål inom vad som ska göras och vad som inte ska göras 
vilket också är viktigt. En bra förankringsprocess förklarar IP2 som Change 
Management (CM), att tydligt få de anställda medvetna om att en förändring ska ske 
och få dem involverade i projektet. Det bidrar i sin tur till en högre acceptans för de 
nya arbetsprocesserna. IP2 avslutar med förklaringen att bygga system är alltid 
krångligt men löser sig som oftast i slutändan. 
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4.2.4 Uppföljning 

Under temat uppföljning frågar vi om de arbetar med att ta fram en plan för att 
underlätta kundens eventuella framtida integrationer. Vi får av IP2 förklarat att de 
försöker arbeta för att underlätta framtida integrationer, däremot inte primärt utan 
mer sekundärt. Det beror även på vilken typ av kund det gäller. I fall det är en kund 
som har en strategi att köpa upp konkurrenter innebär det att de funderar kring hur de 
även ska kunna underlätta nästa gång en integration ska ske. IP2 berättar att om de tar 
hänsyn till dessa parametrar redan från början innebär det att kunden med största 
sannolikhet kommer tillbaka till dem vid nästa företagsförvärv. Att skapa ett öppet 
regelverk i systemet där det enkelt går lägga in nya tabeller och variabler är ett sett att 
underlätta framtida integreringar enligt IP2.  

När vi frågar om IP2 arbetar med återkoppling med kunderna efter avslutade projekt 
får vi svaret att de arbetar med en kontinuerlig kontakt. IP2 förklarar att eftersom de 
till mestadels arbetar med befintliga kunder innebär det att en kontakt med kunden 
alltid finns där. 

”Som projektledare är det viktigt att starta och sluta ett projekt. Att starta ett projekt är 
lätt, men att avsluta det är ett elände. Kunden vill inte bli av med projektteamet utan 
tycker det är skönt att ha för att ställa frågor… Därför är det viktigt att lämna över till 
supporten.”  

Som projektledare är det viktigt att finnas tillhands för kunden och att de känner 
trygghet även efter avslutat projekt. Det innebär att det är svårt att avsluta projekten 
eftersom kunden alltid vill ha hjälp med det nya systemet, men IP2:s företag brukar ge 
ett antal veckors gratis support av nya systemet efter integrationen är färdig. 
 

4.3 Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 (IP3) har de senaste fyra åren arbetat för en global konsult och 
revisionsbyrå med post-merger integration på avdelningen finansiell rådgivning. 
Personen vi har intervjuat har internationella erfarenheter från ett års arbete på 
svenska handelskammaren i USA och tre år på ett konsultföretag i London. IP3 har i sin 
nuvarande position varit delaktig i fem större integrationer, flera av dem involverade 
företag från olika länder och kulturer. 

 
4.3.1 Inledning 

Enligt IP3 innehåller företagsintegrationer tre huvudsteg signing, closing och de första 
100 dagarna. Normalt kommer företaget in direkt efter signing för att hjälpa kunden 
att planera hur de ska hantera integrationen. Kunden är alltid intresserad av hur de ska 
realisera och säkerställa hemtagningen av de synergier som låg till grund för beslutet 
att genomföra uppköpet. IP3 berättar att ju längre företagen väntar med en integration 
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desto större blir risken att förlora värdet av köpet, det är någonting som IP3 förmedlar 
i dialog med kunderna.  

”Signing är när man indikerar att man vill köpa bolaget, sedan är det closing och 
avslutningsvis något som vi kallar för de första 100 dagarna. Vi brukar oftast komma in 
någonstans mellan signing och closing… Desto snabbare vi kommer in efter signing, desto 
större chans är det att bolaget kan realisera de synergier som man kommer mätas på.”   

Just nu arbetar IP3 med två integrationer, där de i den ena integrationen har kommit in 
efter closing. Företagets roll vid ett integrationsprojekt börjar med att sätta upp en 
projektstruktur för integrationen. Senare går rollen över till vad de kallar integration 
support, där de hjälper till att driva projektet framåt. Syftet med deras delaktighet är 
att driva integrationen framåt och hjälpa kunden planera, vad som behöver göras och 
när det ska göras. De försöker även att utmana ledningsgruppen när de kommer till 
deras tankesätt kring företagsintegrationer och hur de hanterar den. IP3s roll är att 
vara projektledare och ha det övergripande ansvaret för integrationen tillsammans 
med en av kunden utsedd integration manager. 

 
4.3.2 Förberedelse 

När vi frågar IP3 vilken del av ett integrationsprojekt de lägger mest resurser på, 
förklarar personen att de mesta resurserna läggs på planering och uppföljning. När två 
företag som inte känner varnadra sedan tidigare ska gå samman kan de anställda 
känna oro att deras arbetsuppgifter försvinner. Vidare förklarar IP3 att vissa personer 
alltid försöker nå olika chefspositioner vilket i sig också medför komplikationer. 
Företagets viktigaste roll i början av projektet är att säkerställa att de båda parterna 
har en gemensam syn på hur integrationen ska ske och hur långt de ska integreras.  

”När ett stort bolag köper ett annat bolag kan de säga att de ska integrera IT. Men när 
ett företag säger så, vad betyder det egentligen?... Man har ofta en tanke om vad som ska 
göras, men de vet inte vilken nivå integrationen ligger på. Det är den största delen som vi 
måste hantera.”  

En annan stor del är synergirealisering, dvs. hur stor del är värdet av köpet. Arbetet 
består av att säkerställa att kunden har rätt planer och har rätt värden bakom 
synergierna.  

På frågan om hur de bedömer omfattningen av ett integrationsprojekt, svarar IP3 att 
de oftast delar upp det i olika faser, signing, closing och första 100 dagarna. Utifrån 
kundens riktlinjer tar vi in olika resurser och det är dessa riktlinjer som ligger till 
grund för omfattningen av projektet.  

När vi ställer frågan om hur företagskulturen påverkar ett integrationsprojekt berättar 
IP3 att den har stor betydelse, tillexempel hur ledningsgruppen fungerar. Beroende på 
om de är vana att hantera ett förändringsprojekt eller inte kan det påverka projektets 
utgång avsevärt. Om bolagen inte har vana att genomföra stora förändringar så 
kommer det ta längre tid och mer resurser måste avsättas. Om ett stort 
tillverkningsföretag köper upp ett mindre företag får parterna räkna med att det 
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kommer att ta längre tid då det är en hierarki kontra en entreprenör i det mindre 
bolaget. IP3 berättar att det förekommer stora skillnader i företagskulturen mellan 
olika länder, där vissa kulturer är mer vana förhandlare medan andra använder ett mer 
pushande arbetssätt i beslutssituationer. Personen förklara att i Sverige finns en 
tendens att vilja komma överens och ta beslut i grupp, det är ovanligt i många andra 
länder och då blir konflikten tydlig.  

 
4.3.3 Genomförande  

På frågan vad ställs för krav på er under en integrationsprocess svarade IP3 att enligt 
deras avtalsbrev kan de inte ta ansvar om projektet inte går framåt utan kraven från 
kunden är att vi strukturerar upp, planerar och säkerställer att saker blir gjorda. IP3s 
projektgrupp arbetar dagligen med alla personer inom bolaget från kundens sida men 
det är också upp till kunden och deras medarbetare att projektet drivs framåt. IP3 
förklarar att de vill att besluten tas av kunden, därför vill de alltid ha en ansvarig 
integration manager kopplat till varje integrationsprojekt. Vidare förklarar personen 
att de sitter med i styrgruppen för projektet men att det är mer för att guida och 
komma med ett perspektiv som de annars inte hade tänkte på.  

Vid frågan om IP3 har varit delaktigt i något projekt där kunden inte har varit nöjd med 
slutresultatet svarar personen att så inte är fallet men att det har förekommet fall där 
de själv inte har varit nöjda med hur långt kunden har kommit. 

”Det som tar upp stor del av integrationer är politiken bakom, vilket kan skilja sig mycket 
från bolag till bolag. Vi hade ett större integrationsprojekt förra året där vi föreslog 
kunden att genomföra vissa förändringar, men ledningen avstod… Nu pratade jag med en 
i ledningen för samma företag för några dagar sedan, Han uttryckte då sin besvikelse att 
de inte genomförde de ändringar som vi föreslog.” 

För att hantera liknande situationer som denna, försöker IP3 och dess arbetsgivare 
alltid att säkerställa bevis att de försökt agera på bästa sätt. Genom att göra det 
minimeras risken för konflikter om det uppkommer upp frågeställningar kring 
projektet från kunden.     

När vi ställde frågan vilka de vanligaste komplikationerna är vid ett integrationsprojekt 
svarar IP3 att politiken är den största biten, det vill säga att det tar lång tid när 
personer ska komma överens. Dessutom när det kommer till förändringsarbete som 
involverar människor tenderar uppgifter att dra ut på tiden.  IP3 säger att de ofta får 
sätta en tajtare deadline än vad som egentligen är nödvändigt för att kunna leverera 
enligt övergripande tidsplan.  

När vi frågar IP3 vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med en ERP-integration 
efter ett företagsförvärv, får vi svaret att de har tre faktorer som de arbetar med. Dessa 
är skapa tydlighet, ha kontroll och säkerställa att anställda känner trygghet. Utöver 
faktorerna ovan arbetar IP3 med att ta svåra beslut tidigt, kommunicera fast det inte 
finns något att kommunicera om och få kunderna att planera och säkerställa att rätt 
personer är involverade i projektet. 
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”Om en diskussion med facket pågår under en månads tid så är det bättre att säga att vi 
inte har något nytt att komma med, men att vi förväntar oss att vara klara vid en viss 
tidpunkt… Vi försöker lyfta upp för kunderna att de ska kommunicera mer än nödvändigt, 
för det finns alltid folk som tycker att det är för lite.”  

 
4.3.4 Uppföljning 

På frågan om de tar fram en plan för att underlätta kundens eventuella framtida 
integrationer svarar IP3 att under de senaste två projektet tog fram en ”integration 
toolbox” som kunden kan använda vid nästa integration. 

”En integration toolbox kan kunden använda sig av för att underlätta vid nästa 
integration. Den hjälper kunderna kring strukturen för hur de ska planera och följa upp 
integrationsprojekten”.  

I de flesta fall ber kunderna IP3 och dess företag komma tillbaka för att 
förutsättningarna är annorlunda och för att de inte har resurserna att driva projekten 
själva. IP3 säger att dagens företag har hårt ställda krav på att vara så effektiva och 
slimmade som möjligt. Det har resulterat i att de inte kan avsätta personer från det 
egna företaget att driva integrationen.  
 

4.4 Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 (IP4) arbetar inom ett mindre IT-företag som är specialiserade på 
Microsofts affärssystemsprodukter. Företaget erbjuder projektledning, driftstöd, 
implementation och integration. IP4 är en person med erfarenheter från ERP-
integrationer, där den senaste skedde i ett företag som omsätter flera miljarder årligen. 
IP4 är ekonom i grund och botten och är mest involverad inom de finansiella delarna i 
systemet men de kopplas ofta till logistik. 

 
4.4.1 Inledning 

IP4 förklarar att om det är en integration kopplat till ett förvärv så har de oftast något 
av företagen som kunder sedan tidigare och då kallas de till ett uppstartsmöte. Väl 
under första mötet bestäms krav och en kravspecifikation sätts upp. IP4 är nu delaktig 
i ett projekt där ett stort företag har förvärvat ett litet och där det ska skapas 
rapportstrukturer och ett rapportpaket. När projektet startade fanns inga preferenser 
utan det var bara att börja från början med att undersöka vilka rapporter som faktiskt 
var nödvändiga. IP4 berättar att om de märker att kundens problem löses enklare med 
en manuell lösning än en applikation så råder de kunden att arbeta i till exempel Excel 
istället. Avslutningsvis säger IP4 att allting är möjligt men det har sitt pris, de vill inte 
ha jobb i absurdum. 
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”Det händer att vi ger förslag till kunder att de inte ska genomföra en investering, använd 
istället excel som en sidofunktion och rapportera manuellt istället. Det tar en timme extra 
i månaden men skulle kosta upp mot 200 000 kr att bygga funktionen.” 

 
4.4.2 Förberedelse 

När vi ställer frågan vilken del inom projektet som de lägger mest resurser på svarar 
IP4 att förstudien tar tid. En förstudie kan innehålla aktiviteterna planering, lokalisera 
krav och bedöma resurserna.  

På frågan hur de bedömer omfattningen av ett integrationsprojekt får vi svaret att de 
utgår ifrån tidigare erfarenheter och tillsammans med företagets modeller beräknar de 
resursåtgång.  

När vi behandlar ämnet företagskultur får vi förklarat för oss att den har stor 
betydelse, har ledningen inte förankrat förändringsprojektet tydligt bland de anställda 
möter vi ett större motstånd. Vid situationer där vi möter stort motstånd till förändring 
är det upp till ledningen i företaget att förankra och kommunicera bättre med de 
anställda.  

 
4.4.3 Genomförande 

När det kommer till hur kunden prioriterar de krav som sätts upp i kravspecifikationen 
säger IP4 att det varierar efter projekt men om det är en kompentent beställare så 
driver de projektet tillsammans. Under denna fas sätts företagets pedagogik på prov 
eftersom de måste kunna förklara vad som är nödvändigt att göra för att uppnå ett 
lyckat resultat. IP4 berättar hur viktigt det är att få alla personer att arbeta mot 
gemensamma mål. Rent konkret är delarna tid och pengar alltid högprioriterade trots 
att det finns personer som vid fikabordet alltid säger att ”pengarna spelar ingen roll”. 
Här ser IP4 en skillnad mellan stora och små företag, de stora har mer acceptans för 
kostnadssvängningar men de håller hårdare på tidsfaktorn.  

På frågan om IP4 och dennes arbetsgivare har varit delaktig i något projekt där kunden 
inte har varit nöjd med slutresultatet, får vi svaret att så inte är fallet. I alla fall inte 
kopplat till integration efter ett företagsförvärv.  

”Går inte ett projekt att genomföra och kunden har orimliga krav som inte är förankrade 
i verkligheten får vi säga till… Då tackar vi hellre nej till uppdraget och låter någon 
annan utföra det. Men det är ju klart, allting har ett pris men det måste gå att genomföra 
för en rimlig kostnad.” 

När vi pratar om vilka komplikationer som är vanligast vid en integration får vi svaret 
att det är krockar i affärslogistiken, det vill säga att veta vad som är styrande i en 
integration.   
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När vi frågade IP4 vilka som var de viktigaste faktorerna för att lyckas med en ERP-
integrering svarade denna att dedikerade resurser från båda bolagen är en 
framgångsfaktor eftersom att utan dedikerade personer kommer projektet ingen vart. I 
dagens affärsklimat är företagen så pass slimmade att de inte kan hantera stora 
förändringsprojekt enbart internt. Även om företaget köper en tjänst av oss som 
innebär att vi ska leda projektet kan vi inte göra det utan medverkan från företagets 
egen personal.  

”Vi har inte samma kunskap om företaget som de anställda, det som är självklart för dem 
är inte självklart för oss konsulter som ska genomföra arbetet.” 

 
4.4.4 Uppföljning 

På frågan om de tar fram en plan för att underlätta kundens framtida integrationer 
svarade IP4 att de inte arbetar med några sådana planer. De som lämnas till kunden är 
rekommendationer om hur systemet bör skötas i form av uppdateringar. 
Dokumentationen får de i den detaljrikedom som de beställer, vill de ha en 
användarmanual så får de det. Inkluderat i många integrations och 
implementationsprojekt ingår upplärning av superusers, som senare ska kunna hålla i 
introduktionskurser på det egna företaget. IP4 berättar att de oftast genomför 
integrationsprojekt hos kunder där de redan sköter driften av ERP-systemet. I början 
är det operativ utbildning och administration som sedan övergår till en 
supportfunktion. Det är sällan de bara kommer in och gör en integration, förmodligen 
sköter de något av företagens tidigare system.   
 

4.5 Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 (IP5) arbetar inom ett av Sveriges största IT-konsultföretag med 
fokus på affärssystemen Jeeves och Microsoft Dynamics AX. Personen vi har intervjuat 
är en business ERP arkitekt med erfarenhet från 400 implementations- och 
integrationsprojekt. IP5 har tidigare arbetat inom en producerande koncern, för att 
sedan växla över till IT-branschen. Genom sina olika roller har personen arbetat med 
utveckling och implementering av fyra olika system, idag ligger fokus på 
partnerrelationen med Microsoft och Jeeves. Företaget har idag 14 kontor runt om i 
Sverige som arbetar med affärssystem där IP5 har ett övergripande ansvar att hjälpa 
till vid olika projekt. IP5 berättar att företagsförvärv är en vanlig strategi bland 
företagets kunder och bara de fem senaste åren har det genomförts ett 50-tal 
integrationsprojekt kopplat till företagsförvärv. 

 
4.5.1 Inledning 

IP5 beskriver två olika scenarion, där företaget blir involverade i ett projekt via en 
befintlig kund som har genomfört eller blivit förvärvade. Då kan delar av företaget bli 
involverade tidigt i processen med att estimera tidsåtgång och kostnader. Scenario 
nummer två baseras på att det är en ny kund som har genomfört ett förvärv kommer 



26 

 

till företaget och ber de ska skapa ett gemensamt system istället för till exempel tre 
olika ERP-system. IP5 säger att leveransen av ett integrationsprojekt i många fall liknar 
den som sker vid en nyförsäljning av ett system men att parametrarna företagskultur 
och ledningsmodell har en betydande roll.  

”Ofta använder man oss som affärssystemsleverantörer för att förklara för den nya 
koncernenheten att det kommer bli bättre med det nya systemet än innan… Det man är 
mest orolig över och helst vill undvika är att koncernenheten känner sig överkörd och att 
de bara blivit tillslängda ett system som inte är anpassade för dem 

IP5s roll i integrationsprojekten är att vara projektledare. Ofta delas projektet upp i en 
integration runt teknisk plattform, en kring affärsprocesserna och 
processkartläggningar samt en runt förankringen i företagen. I slutändan blir det runt 
4-5 olika projekt kopplat till ett förvärv, då behövs det en sammanhållande funktion 
som har ansvar för helheten. 

 
4.5.2 Förberedelse 

När vi frågar IP5 om vilken del inom ett projekt som de lägger mest resurser på, 
förklarar personen att vid en befintlig kund så tar implementationen mycket av den 
estimerade tiden. Det strategiska upplägget och på vilket sätt förankringsarbetet ska 
ske tar ledtid, ungefär 10-15% av den totala tiden. En sak som IP5 har märkt under 
sina projekt är att kunderna underskattar förändringsarbetet, direkt efter utrullningen 
bör förbättringsarbetet börja vilket resulterar i lägre kostnader.  
 
”Folk lägger generellt sett för lite kraft på att direkt påbörja sitt förbättringsarbete… Det 
blir betydligt bättre resultat om kunden påbörjar sitt förbättringsarbete dagen efter att 
det nya systemet har gått live. Totaltkostnaden blir lägre om man hanterar det på det 
sättet. Men många kunder resonerar att de just köpt en systemlösning för en stor summa 
pengar och att den därför ska klara sig själv ett par år.” 
 
IP5 anser att ett problem som branschen dras med är att kunden skriver ner mängder 
med krav för att de ska köpa en dyr systemlösning. Vilket leder till att 8-10 
leverantörer sitter och besvarar 400-600 frågor om systemfunktionalitet och 
leveransform. Hela denna process gör att den leverantören som kunden senare väljer 
lägger på timmar för att kompensera tiden de har lagt ner på svar på 
kravspecifikationen. IP5 har två uttalanden som denna brukar använda sig av vid 
kundträffar, vilken lösning passar bäst mot ett odefinierat behov och vilken obekant 
lösning passar bäst mot ett definierat behov. I första läget vet konsulterna inte vilket 
behov som finns men de tittar på lösningar. I det andra fallet har de gjort en definierad 
karta för hur det ska fungera men vet inte vad produkterna kan.  
 

På frågan hur de bestämmer omfattningen av ett integrationsprojekt svarade personen 
att antalet verksamhetsprocesser är en parameter. En annan är vilken typ av bransch 
det är, det är en stor skillnad om det är ett handelsföretag mot ett producerande 
företag med egen utveckling. IP5 säger att de har en projektmodell där det finns en 
”work breakdown structure” som ger en kalkyl för arbetet och de olika delarna. 
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När vi frågade IP5 om företagskulturen har någon betydelse för ett integrationsprojekt 
svarade personen att den har enormt stor betydelse. Vi får förklarat att de väljer sina 
egna projektmedlemmar efter vilka företag de ska arbeta med. Ytterligare en viktig 
parameter är vilken typ av ledningen som finns inom företaget. Är det ägarlett ses 
investeringar ofta mer långsiktigt medan de skiljer sig mot ett riskkapitalägt företag 
där ledningen ofta är avlönade efter kvartalsvisa nyckeltal vilket leder till en mer 
kortsiktig syn på investeringar.  
 
”Det är viktigt att relationen fungerar, om den mot förmodan inte gör det byter vi ut våra 
projektmedlemmar och tillsätter nya, det blir ingen stor sak av det. Vissa personer 
fungerar helt enkelt inte med varandra, men det betyder inte att konsulten är sämre för 
det.” 
 

 

4.5.3 Genomförande 

När vi diskuterade runt de krav som ställs på IP5 och dennes företag under en 
integrationsprocess, berättade personen att det första är att de ska vara duktiga på sin 
yrkesuppgift samtidigt som de har en god kännedom om systemen och teknikerna. 
Nummer två är att de måste begripa kundens verksamhet och den tredje är att de är 
duktiga på att planera och driva projekt. När vi sedan ställde frågan hur kunden 
prioriterar de olika delarna i kravspecifikationen svarade personen, att kunden målar 
upp en idealbild av hur de vill att det ska fungera. IP5 anser att en kravspecifikation 
bör vara övergripande och innehålla vad de vill få ut av projektet, istället ges ofta en 
specifikation som till 50 % berättar vilken typ av funktionalitet vissa avdelningar 
önskar sig. I dessa fall är det osäkert att kunden har utvärderat vilka funktioner som 
bidrar till en bättre lönsamhet och tillväxt. Det är en av anledningarna till att IP5 vill 
komma in i ett tidigt skede för att ta fram de delarna som bidrar med mest nytta för 
kunden vilket i sin tur leder till ett lyckat projekt.  
 
På frågan om IP5 har varit delaktig i något projekt där kunden inte varit nöjd med 
slutresultatet fick vi svaret att rent missnöjd lämnar de aldrig en kund. Det finns dock 
projekt där de har levererat ett projekt med ett annat mål än vad kunden trodde. Men 
det är inte missnöje för att konsulterna och kunden har olika kompetenser och syn på 
saker. De som arbetar med denna typ av integration har en annan syn på hur saker ska 
genomföras gentemot företaget. 
 
”Om vi sköter vår roll och ger en aktiv rådgivning ska det normalt sätt vara förvånande om 
vi föreslår att leverera precis samma lösning som kunden själv hade kunnat komma fram 
till.”  
 
När vi frågade IP5 vilka de vanligaste komplikationerna var under ett 
integrationsprojekt svarade personen att det är att konsulterna och kunden inte har en 
gemensam syn på vad som ska göras. Det är därför IP5 trycker hårt på att de måste 
göra en analys innan starten av projektet. En annan komplikation som förekommer är 
tröghet i beslutsfattande på alla olika nivåer, det blir en påtaglig faktor när det är 1000-
tals beslut som behöver fattas under ett projekt. Om inte projektorganisationen har 
mandat för att fatta beslut kommer integrationen att dra ut på tiden. En tredje stor 
komplikation är resursbrister, där kunden inte kan eller vill avsätta tillräckligt med 
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resurser till projektet. IP5 berättar att förr i tiden fanns resurserna för att ha utbildning 
3-4 dagar i vecka medan idag är det svårt att avsätta en halvdag.  
 
På frågan vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med en ERP-integrering svarade 
personen att det är viktigt att välja rätt partner som är kunnig inom hela det område 
som kunden söker. En annan faktor som är viktig är att fastställa kundens syn på olika 
delar i projektet 
 
”De integrationsprojekt där det finns många parallella leverantörer innebär större 
utmaningar och högre risknivå. Det behöver inte innebära att de andra leverantörerna 
gör fel eller är dåliga, utan det är som så att om fem leverantörer parallellt med 
varandra ska leverera ett affärssystem så ökar behoven av samordning och samsynkning 
av tekniker.”  
 

 

4.5.4 Uppföljning 

När vi frågar IP5 om de tar fram någon plan för framtida integrationer svarar denne att 
om de får möjlighet så ja, men att det beror lite på om de har ett långsiktigt 
partnerskap med långsiktiga strategiska mål uppsatta. Vidare anser IP5 att ju mer 
information de har om kunden desto mer kan de räkna med i projektet. Företaget 
strävar alltid efter att bibehålla relationerna med sina kunder och arbeta långsiktigt. 
När det kommer till uppföljning efter en integration dras ofta en förvaltnings- och 
förbättringsorganisation fram från projektgruppen som fyller ett viktigt syfte i det 
kontinuerliga underhållsarbetet för systemen.  
 
”Ur projektorganisationen tar vi fram en förvaltnings- & förbättringsorganisation, den är 
i regel en mindre grupp människor än under själva integrationen… Alla IT-komponenter, 
applikationer och hårdvara har en hög förändringstakt idag, därför finns det alltid saker 
som behöver uppdateras och underhållas under tidens gång.” 
 

4.6 Intervjuperson 6 

Intervjuperson 6 (IP6) arbetar inom ett IT-konsultföretag med fokus på affärssystemet 
Jeeves mot tillverkande företag och rena distributionsföretag. De har gjort valet att 
arbeta med företag som hanterar varor på något vis, däremot arbetar de inte med 
redovisnings eller tjänstebranschen. Personen vi har valt att intervjua var med och 
startade konsultföretaget som denne idag arbetar på för 13 år sedan. Dessförinnan 
hade personen gått ut industriell ekonomi, arbetat som ansvarig för ett kontor i 
Göteborg för att sedan bestämma sig för att det var ERP-system som denne ville arbeta 
med. När vi kommer in på hur många integrationer personen har varit inblandad i får 
vi svaret 6-7 stycken men att det finns en liknande problematik när det är ett företag 
som behöver integrera olika delar från olika länder. 
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4.6.1 Inledning 

Vi får förklarat för oss att det inte är specifikt förvärv som är problemet utan att olika 
verksamheter ska integreras, det kan ske vid förvärv men det kan också ske inom en 
organisation. För IP6 och dennes företag innebär en sådan integration att projektet 
generellt tar längre tid jämfört med en implementation. En problematik som ofta 
uppstår vid integration är att båda företagen har samma artiklar men kallar dem för 
olika saker. På frågan om när IP6 blir involverad i förvärvet fick vi svaret att det beror 
på förutsättningarna men att det vanligaste scenariot är att en befintlig kund ska 
förvärva ett företag som måste integreras i Jeeves. Det som då sker är att de försöker 
behålla befintliga rutiner för att sedan föra in det nya företaget i liknande. Vid ett 
sådant scenario kommer de först in efter att förvärvet är klart och kunden känner att 
en integration inte är något stort bekymmer. När konsulterna sedan börjar arbeta med 
integrationen är den stor biten att ordna med master data och försöka hitta 
gemensamma artiklar, kunder, leverantörer. Alltså samsas om en artikel struktur. När 
vi frågade hur företagets roll ser ut i ett integrations projekt fick vi svaret att till en 
början handlar det om att gå in och genomföra en förstudie som leder fram till ett 
förslag på kostnad och lösning. Ofta berör förvärvet två företag från samma bransch till 
exempel byggbranschen, det har hänt att företaget har underskattat tiden det tar att 
hitta en gemensam artikelstruktur. En annan stor roll är att agera som en medlare när 
det kommer till vilka processer som ska användas i det gemensamma systemet. 

”Vi kan rekommendera vilken arbetsprocess som vi tror kan fungera som bäst, men det är 
inget som vi kan tvinga den ena organisationen. De måste fatta besluten själva och 
komma överens i de båda organisationerna för att det ska fungera.” 

 IP6 har under tidigare genomförda projekt agerat både projektledare och 
delprojektledare, rollen har inneburit att driva på arbetet med att komma överens om 
de gemensamma processerna. Efter har personen även varit delaktig i att 
implementera ERP-systemet. 

 
4.6.2 Förberedelse 

När vi ställde frågan inom vilken del i projektet som de lägger mest resurser på 
svarade personen att det är utformandet av masterdata eftersom det handlar om att 
hitta en gemensam artikelstruktur. I tidigare projekt har kunderna sagt att de ska 
strunta i artikelstrukturen och lösa det senare, då sätter IP6 stopp direkt. Det är inte en 
bra ide, då är det bättre att skjuta på hela projektets deadline och driftstarten. När vi 
diskuterade omfattningen av ett integrationsprojekt berättade IP6 att de använder sig 
av estimeringsmallar och erfarenheter från tidigare genomförda integrationer.  
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På frågan hur stor betydelse företagskulturen har för ett integrationsprojekt svarade 
personen att den är stor, det blir ofta lite vi mot dem känsla.  

”Vi kommer in och träffar först den ena parten o sen den andra, då pratar de lite negativt 
om varandra när den andra parten inte är med. Svenskarna kan säga att danskarna är 
slöa och inte anstränger sig lika mycket, medans danskarna tycker att svenskarna är 
stöddiga och inte förstår hur de arbetar. Det behöver inte vara mellan olika länder utan 
finns nästan alltid inom mellan olika kulturer i någon form.”  

 
4.6.3 Genomförande 

Vid frågan kring de krav som kunden ställer på IP6 och konsultföretaget får vi 
förklaringen att det är dem som ska driva integrationsprojektet framåt, kunden kanske 
aldrig varit med om ett liknande projekt tidigare. Det är konsulterna som sitter på 
erfarenheterna och ska veta var problematiken vanligtvis uppstår och vad som bör 
göras och när för att undvik förseningar. Även här kommer masterdata in igen, för det 
gäller att börja i tid med strukturarbetet. Är det en vanlig implementation när det 
gäller att ersätta ett system med ett annat så är det en sak, men när det är två 
verksamheter blir det plötsligt ett jättejobb. Kortfattat vill kunden att vi ska styra och 
leda dem igenom integrationen snabbt och smidigt.  

När vi ställde frågan om IP6 har varit delaktig i något projekt där kunden inte varit 
nöjd med slutresultatet fick vi svaret nej. 

”Man kan väl säga så här, jag har väl aldrig varit med om ett installationsprojekt där 
man på startdagen från kundens sida är helt nöjd. Utan det kanske är enskilda personer 
som är nöjda men det finns många som tycker att det var bättre i det gamla systemet för 
det kunde man göra både det ena och det andra.”   

Faktum är att de den första tiden efter driftstart är de anställda generellt lite missnöjda 
för att de har tvingats byta system. Det är däremot ovanligt att kunden efter ett halvår 
kommer till dem och säger att de är missnöjda. Det är också självklart att det alltid 
finns saker som kan bli bättre. Det kan förekomma att kunden har ett gammalt 
ålderdomligt men skräddarsytt system för att passa vissa processer som ska bytas ut 
mot ett standard system. Vilket kan innebära att just de processerna fungerar sämre 
men att övre processer fungerar bättre.  

När vi frågar vilka de vanligaste komplikationerna som uppstår vid ett 
integrationsprojekt är, får vi svaret att kunden känner sig överkörd och att de inte har 
fått komma till tals tillräckligt. Det kan vara att projektledare kommer från den ena 
parten i uppköpet och lyssnar mer på sina kollegor än på det andra företaget. Till sist 
har vi problematiken med masterdata, att det har tagit för lång tid och blivit för dyrt 
med själva migreringen.  
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När vi frågar IP6 vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med en ERP-integration 
efter ett företagsförvärv, får vi svaret att representanter från båda företagen som ska 
slås ihop är representerade i alla arbetsprocesser. Om alla känner att de har fått vara 
med och påverka så tenderar de att irritera sig mindre på små saker. Inom 
integrationer handlar det om psykologi i och med att det är olika kulturer och 
verksamheter som ska sammanfogas. Det är inget som går att bortse ifrån utan det 
gäller att aktivt arbeta med det och hitta lösningar. Med denna bakgrund är det viktigt 
att konsulterna har god social kompetens för att kunna medla mellan företagen. 

 
4.6.4 Uppföljning 

Under temat uppföljning frågar vi om de arbetar med att ta fram en plan för att 
underlätta kundens eventuella framtida integrationer. Här svarar IP6 att så långt det är 
möjligt försöker de undvika ”hård kodningar” utan försöker bygga anpassningar som 
underlättar för framtida integrationer. Anpassningar byggda med hänsyn för framtida 
integrationer tar lite längre tid och blir därmed dyrare.  

”Det händer att kunden vill ha en integration till lägsta möjliga pris, då försöker vi 
förklara att en kostnadsökning nu kan resultera i stora besparingar senare vid nästa 
företagsförvärv.” 

När det kommer till hur IP6 och dennes företag arbetar med återkoppling till kunden, 
berättar personen att de genomför en projektutvärdering både internt och externt. 
Projektutvärderingen möjliggör att konsultföretaget kan förbättra sina tjänster och 
interna processer. Denna återkoppling används för att berätta om nästa steg och vad 
de tar med sig för lärdomar till nästa projekt. IP6 säger att det inte går att återkoppla 
för mycket med kunden.  
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5 Analys  

 
I detta kapitel jämförs litteraturundersökningen med det empiriska materialet. Vi har 
valt att strukturera analysen utifrån de tre teman som framkom i resultatet av 
litteraturundersökningen. Avslutningsvis sammanställs analysen i en tabell där våra 
identifierade utmaningar finns tillsammans med förslag på lösningar för hur de kan 
hanteras. 
 

5.1  Förberedelse  

Både Mahato et al. (2006) och Alaranta och Henningsson (2008) lyfter fram att varje 
integreringsprojekt ser olika ut med olika ingångsvärden. Därför bör varje 
integrationsplan utgå från de huvuddrag som kännetecknar det specifika förvärvet 
(Alaranta & Henningsson, 2008). Däremot tar ingen författare i vår 
litteraturundersökning upp hur viktigt det är med konsultens erfarenhet i samband 
med bedömning av projektets omfattning.  En gemensam faktor för alla respondenter i 
vår studie, är att de använder sig av tidigare erfarenheter från genomförda projekt. 
Som stöd använder de sig av estimeringsmallar när det kommer till planeringen av en 
integration. Srivastava och Mazzoleni (2010) presenterar fyra olika 
integreringsstrategier (Tabell 2.1) som beskriver olika scenarion vid en ERP-
integrering. Beroende på vilken integreringsstrategi som väljs, utformas projektet 
därefter och påverkar således dess omfattning. 

Finney och Corbett (2007) påtalar vikten av att ha en aktivt engagerad ledning under 
både planerings- och genomförandefasen av ett integreringsprojekt. Flera 
intervjupersoner berättar att de involverade ledningsgrupperna bör ha en enhetlig 
målsättning vid ett ERP-integreringsprojekt. Intervjuperson ett förklarar att 
integrationen av tekniken ofta är den enkla biten. Komplexiteten ligger istället i att få 
de båda företagsledningarna att komma överens. För att säkerställa projektets 
acceptans är det viktigt att inhämta dokumenterat stöd från involverad ledning. Den 
vanligaste komplikationen som nämndes av intervjupersonerna var att politiken på 
ledningsnivå är tidskrävande. Enligt intervjuperson ett innebär det delade 
uppfattningar av vad som skall göras, eller att personer motarbetar varandra. Det 
bekräftas av intervjuperson tre som berättar att det kan ta lång tid för ledning att 
komma överens och därför riskerar projektet att dra ut på tiden. En lösning som 
intervjuperson tre ger, innebär att företaget ska tillämpa ett tydligt ledarskap där svåra 
beslut tas tidigt i integrationsprojektet. Trots konsulternas medvetenhet kring vikten 
av användarinvolvering, är det den vanligaste komplikationen vid ett 
integreringsprojekt. Tre av intervjupersonerna berättar att det är vanligt med 
resursbrister från kundens organisation. Användarinvolvering är en viktig del vid 
planeringsarbetet och ifall användarna får vara delaktiga i processen kan planeringen 
förbättras (Stylianou, Jeffries & Robbins, 1996). 
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5.2 Genomförande  

Flera intervjupersoner samt Finney och Corbett (2007) nämner att ett bra 
förändringsklimat kan öka möjligheterna att genomföra en lyckad ERP-integrering. Ett 
sätt att förbättra förändringsklimatet är enligt intervjuperson tre att öka graden av 
kommunikation inom företagen. Robbins och Stylianou (1999) skriver att en god 
kommunikation med slutanvändarna och att de får vara involverade i beslutsprocessen 
möjliggör en lyckad integrationsprocess. Ett sätt att uppnå ett bättre förändringsklimat 
är att ha ett konstruktivt förhållningssätt till förändring. Det kan enligt intervjuperson 
sex uppnås genom att företagen har representanter delaktiga i alla arbetsprocesser, 
där de aktivt försöker hitta lösningar för att sammanfoga olika kulturer och processer. 

Vid frågan kring företagskulturen fick vi ett enhetligt svar av våra intervjupersoner att 
den är av stor betydelse för hur väl ett integrationsprojekt lyckas. Både Chao och Lin 
(2009) och Weber och Camerer (2003) skriver att integration av företagskulturer är en 
framgångsfaktor för att genomföra ett lyckat företagsförvärv. Alla intervjupersoner var 
medvetna om komplexiteten runt kulturintegrationer och avsätter resurser för att 
planera dessa. Ett sätt att hantera kulturintegrationer, som intervjuperson ett, två och 
fyra föreslår är att öka graden av kommunikation mellan företagen. Här har konsulten 
en viktig roll i att agera medlare och att driva projektet framåt. Därför är den sociala 
kompetensen ytterligare en kompetens som konsulten bör inneha vid sidan av  
uppfyllda krav på kunskap om system och affärsprocesser (Brown och Vessey, 2003). 
Att tillämpa användarinvolvering igenom projektet utgör även den en viktig del. Vid 
brist på användarinvolvering ökar risken för att användarna vägrar använda det nya 
systemet (Henningsson et al., 2007).  

Weber och Camerer (2003) samt Epstein (2004) argumenterar för att majoriteten av 
alla företagsförvärv misslyckas. Tidigare forskning har visat att konsekvenserna kan bli 
minskad produktivitet och ökad missnöjdhet bland de anställda (Schuler & Jackson, 
2001). Det är däremot inget som våra intervjupersoner har märkt av, de har inte varit 
delaktiga vid några misslyckade integrationsprojekt. Intervjuperson sex förklarade att 
den första tiden efter driftstart är de anställda generellt missnöjda på grund av ovana 
att använda det nya systemet. Det är däremot ovanligt att de ett halvår senare 
fortfarande är missnöjda med det nya systemet.  

Flera intervjupersoner berättade att det tydligaste kravet som ställdes på dem under 
en integration var det att driva projektet framåt. Intervjuperson fem lade även till att 
god kännedom om system och teknik, tillsammans med verksamhetsförståelse, är de 
krav som ställs på konsulten. Det stämmer överens med Brown och Vessey’s (2003) 
artikel om implementationsfaktorer. De skriver att konsultens roll som expert är att 
leverera kunskap om system och affärsprocesser.  

Finney och Corbett (2007) redovisar i sin undersökning fem framgångsfaktorer 
kopplade till ett implementationsprojekt. Det som framkommer är hur viktigt det är 
med ledningens engagemang, change management, konfiguration av mjukvara, 
utbildning inom systemet och ha de bäst lämpade personerna i projektgruppen. 
Merparten av dessa faktorer uppkom även vid diskussioner runt integrationer i 
föreliggande studie. Intervjuperson ett och tre förklarar att rätt projektteam och 
utbildning är framgångsfaktorer vid ett integrationsprojekt. Intervjuperson två 



34 

 

berättar att en engagerad och delaktig ledning samt bra change management arbete 
ökar möjligheterna att lyckas med en integration. Intervjuperson fyra och sex anser att 
dedikerade resurser är en framgångsfaktor. Intervjuperson fyra förklarar att 
konsulterna inte har samma kunskap om detaljer som företagens egen personal. 
Uttalandet får stöd i litteraturen (Robbins och Stylianou, 1999) som betonar att 
företagens personal bör involveras i beslutsprocessen runt strategiska ERP-frågor för 
att lyckas med integreringsprocessen. En ERP-integrering genomförs ofta för att skapa 
en holistisk syn av förtagssituationen och möjliggöra arbete mot samma ingångsvärden 
(Razvan, 2002).  
 

5.3 Uppföljning  

Kunskapsöverföring ses som en framgångsfaktor för att lyckas med ett 
integrationsprojekt (Ko et al., 2005). Det är något som även intervjuperson ett styrkte 
med förklaringen att utbildningen av de anställda var något som underskattas ute hos 
kunderna. Oavsett hur bra systemet är saknar det betydelse om inte kunden förstår 
vad som händer och hur det fungerar. Finney och Corbett (2007) skriver att träning 
och utbildning för användarna i det nya systemet ska vara en del av projektet. Ett annat 
sätt att genomföra kunskapsöverföring är genom Super Users. Intervjuperson två och 
fyra berättade att det var vanligt vid integrationsprojekt att utbilda Super Users som 
kunde genomföra internutbildningar efter avslutat projekt och som alltid fanns på 
plats på företaget.  

Alla intervjupersoner i vår studie var överens om att återkoppling till kund är viktigt 
eftersom de bygger sina affärer på långsiktiga kundrelationer. Intervjuperson ett och 
sex arbetar med projektutvärderingar efter avslutat integrationsprojekt för att 
förbättra sina tjänster och interna processer. Intervjuperson två, tre, fyra, fem arbetar 
däremot inte med någon uttalad utvärdering efter avslutat projekt. Istället försöker 
intervjupersonerna två, tre och fyra finnas tillhands för kunden så att de känner 
trygghet efter avslutat projekt. Intervjuperson fem förklarade att de skapar en 
förvaltnings- och förbättringsorganisation ur kundens projektgrupp. Med en 
genomtänkt underhållningsfas har integrationsprojekt en större chans att uppnå ett 
lyckat resultat (Mahato et al., 2006).  

Trots att antalet företagsförvärv förutspås öka [1], arbetar ingen av intervjupersoner 
primärt med att ta fram en plan för framtida integrationer. Mahato et al. (2006) 
nämner att företag som aktivt arbetar med att underlätta eventuellt kommande 
integrationer klarar sig bättre genom nästa paradigmskifte. Däremot kunde de flesta 
intervjupersoner tänka sig att arbeta proaktivt men då först efter dialog med kunden. 
Intervjuperson sex gav en förklaring att bygga med hänsyn till framtida integrationer, 
det tar lite längre tid och det blir därmed dyrare. En liten kostnad nu kan leda till stora 
besparingar i framtiden. Mckiernan och Merali (1995) argumenterar för att 
utvärdering bör ske tre till sex månader efter integrationen, genom det minimeras 
riskerna att upprepa aktiviteter som genomfördes mindre bra under 
integrationsprojektet.   
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5.4  Sammanfattande tabell av resultatet 

Under den empiriska undersökningen stod de klart att våra tidigare benämnda 
nyckelfaktorer i själva verket var utmaningar som kan uppkomma vid ERP-
integreringar efter företagsförvärv. Med bakgrund av det har begreppet nyckelfaktorer 
bytts ut mot identifierade utmaningar. För att kunna hantera utmaningarna har vi valt 
att presentera ett antal förslag på lösningar kopplat till respektive utmaning. 

  
Tema Identifierad utmaning  Förslag på lösning  

Förberedelser Bedöma omfattningen  Använda konsultens erfarenhet  

(Planning for  Använda estimeringsmallar 

Post-acquisition  Välja strategi för ERP-integrering 

Integration) Skapa en enhetlig målsättning Dokumentera stöd från Ledning  

  Tillämpa tydligt ledarskap  

  Tillämpa användarinvolvering  

   

Genomförande Skapa förändringsklimat Öka kommunikationen 

(Integration  Använda konstruktivt förhållningssätt 

Implementation) Integrera företagskulturer Öka kommunikationen  

  Använda personer med social kompetens  

  Tillämpa användarinvolvering  

   

Uppföljning Genomföra kunskapsöverföring  Utbilda personal 

(Post-integration  Använda super users 

Review)  Utföra dokumentation 

 Genomföra återkoppling  Tillämpa kontinuerlig kundkontakt  

  Genomföra utvärdering efter 6 månader 

Tabell 5.1 Sammanfattande tabell av resultatet 
Källa: Egen bearbetning 

5.5 Empirisk återkoppling 

För att se hur intervjupersonerna förhåller sig till de identifierade utmaningarna med 
förslag till lösningar i tabell 5.1, har vi valt att genomföra uppföljningsintervjuer med 
fem av de sex intervjupersonerna. Under intervjuerna ställde vi fyra frågor som 
återfinns i bilaga 2. Intervjuerna skedde alla över telefon där intervjupersonerna även 
fick chansen att respondera på resultatet från den tidigare genomförda intervjun.  

Intervjuperson 1 (IP1) sa att alla de identifierade utmaningar var viktiga för ett 
integrationsprojekt. Den utmaning som företag oftast underskattar är integration av 
företagskulturen tillsammans med att bedöma omfattningen.  Integration av 
företagskulturen är även den viktigaste utmaningen att hantera för företagen enligt 
IP1. På frågan om någon utmaning var mindre viktig så svarade IP1 att alla utmaningar 
är väsentliga. Men ifall en rangordning skulle ske hamnar återkoppling längst ner, men 
det handlar mer om att de andra utmaningarna är högprioriterade.  
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Intervjuperson 2 (IP2) förklarade att de båda utmaningarna under genomförandefasen 
(skapa förändringsklimat och integrera företagskulturer) var svårast att hantera. Den 
viktigaste utmaningen är att skapa en enhetlig målsättning och hålla den igenom alla 
projektfaser. Den utmaning som prioriteras minst hos företag är återkoppling efter 6 
månader. Enlig IP2 berodde det på vilken typ av organisation det handlar om, vissa 
genomför inte alltid uppföljning efter avslutat projekt.  

Intervjuperson 3 (IP3) ansåg att de utmaningar som var svårast att lösa var de som 
handlade om att skapa förändringsklimat och integration av företagskulturer, eftersom 
det handlar om att ändra sättet hur personer tänker. Den utmaning som IP3 ansåg vara 
viktigast var att skapa en enhetlig målsättning när det gäller ledningen, om ledningarna 
inte har samma syn på hur integrationsprojektet ska genomföras så blir det svårt att 
lyckas. IP3 ansåg att alla utmaningar var relevanta och hade svårt att välja ut någon 
specifik utmaning som mindre viktig. Däremot innebär återkoppling av 
integrationsprojekt mest nytta för konsulten och är inte lika värdefull för företagen. 
IP3 vill även förtydliga vikten av att vid stora ERP-integreringar genomföra en gedigen 
planering och utbilda rätt personal. 

Intervjuperson 4 (IP4) förklarade att en bedömning av omfattningen av ett projekt är 
den svåraste utmaningen. Det berodde ofta på att de inte får reda på omfattningen från 
projektets början utan den kommer fram efterhand. Att bedöma omfattningen är även 
den utmaning som är viktigast att hantera vid ett integrationsprojekt, tillsammans med 
att skapa en enhetlig målsättning. IP4 förklarade att det inte går välja någon utmaning 
som är mindre viktig än någon annan, alla var väsentliga och behövs hanteras vid ett 
integrationsprojekt.  

Intervjuperson 5 (IP5) Kunde inte delta i den empiriska återkopplingen.  

Intervjuperson 6 (IP6) ansåg att de två första utmaningarna (att bedöma omfattning 
och skapa enhetlig målsättning) var de som tar längst tid och var svårast att hantera. 
Även integration av företagskulturen är svårt men de ligger inte enbart på IP6 utan är 
även företagens ansvar. Den viktigaste utmaningen enligt IP6 handlar om uttömmande 
kunskapsöverföring, där det är viktigt att utbilda personal och använda sig utav super 
users. Återkoppling till integrationsprojekt efter 6 månader var den utmaning som IP6 
ansåg vara minst viktig. Men det var mer för att den inte handlar så mycket om själva 
integrationen utan mer för att hålla kontakt med kunden och etablera ett samarbete i 
framtiden. I övrigt förklarade IP6 att det är svårt att ta bort någon av utmaningarna för 
alla är viktiga att hantera.  

Alla fem intervjupersoner fick avslutningsvis svara på frågan:  

Kan företag öka sina möjligheter att lyckas med ERP-integreringar efter företagsförvärv 
genom att hantera de identifierade utmaningarna? 

Vi fick uteslutande ja som svar på frågan, vi ser det därför som en indikation att 
utmaningarna är relevanta att beakta vid ett integrationsprojekt efter företagsförvärv.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat. Diskussionen grundar sig på 
litteraturundersökningen, den empiriska undersökningen och studiens analys.  
____________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Förberedelse  

För att kunna genomföra lyckade integrationer av ERP-system efter företagsförvärv 
krävs det en väl utförd planeringsfas (Robbins & Stylianou, 1999). Utifrån vårt resultat 
anser vi att det finns en medvetenhet hos konsulterna om vikten av en gedigen 
planeringsfas. Flera av de intervjuade konsulterna lyfte fram hur viktigt det var att 
skapa en gemensam syn på vad som ska ingå i projektet för att undvika konflikter 
mellan de inblandade parterna.  

Utifrån vårt resultat har vi insett hur svårt det kan vara att bedöma omfattningen av ett 
integrationsprojekt. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra vad som förväntas av 
projektet och vilka krav som ställs på konsulterna. Genom en tydlig kravbild minskar 
risken att projektet ökar i storlek vilket bland annat kan leda till ökade kostnader. 
Lösningar till utmaningen att bedöma omfattningen kan vara att utnyttja konsultens 
erfarenheter, använda estimeringsmallar och välja en integrationsstrategi.    

Under den empiriska undersökningen har det framkommit att den enskilt viktigaste 
utmaningen som uppkom vid ERP-integrationer, var att skapa en enhetlig målsättning 
mellan de involverade företagsledningarna. Det är något vi tycker är intressant då det 
inte har speglats i den genomförda litteraturundersökningen. Vi anser att den 
utmaningen bör utforskas ytterligare, där en mer detaljerad undersökning genomförs 
på hur en enhetlig målsättning skapas. Dokumenterat stöd från ledningen, tillämpa 
tydligt ledarskap och tillämpa användarinvolvering är tre förslag på hur en enhetlig 
målsättning kan skapas.    

När vi har studerat resursfördelning kopplat till integrationer inser vi att det skiljer sig 
åt beroende på vilken nivå konsulterna befinner sig på. Beroende på när konsulterna 
blev involverade i företagsförvärvet (figur 2.1) och vilken roll de hade i projektet 
fördelades deras resurser därefter, det speglar sig i svaren från vår studie.  
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6.2 Genomförande   

Tre av sex intervjupersoner lyfte fram kompetensen att kunna driva projekt framåt 
som en efterfrågad egenskap när det kommer till integrationsprojekt. Det är något som 
vi tror är generellt för projektledning överlag. Tre av sex intervjupersoner förklarade 
att de integrerande företagen vill se projektet klart i tid, intervjuperson fyra lade även 
till kostnadsaspekten. Det kan ha sitt ursprung i att personen arbetade i huvudsak med 
mindre företag, som i regel är mer kostnadskänsliga. När det kommer till kundens krav 
på konsulten tror vi inte vår studie ger en helt korrekt bild. Intervjuperson fem gav en 
mer utförlig bild av vad som förväntades av konsulten än de övriga intervjupersonerna. 
Vi tror en anledning till att de andra fem intervjupersonerna inte har valt att beskriva 
kravbilden lika noggrant, kan vara att som konsult förväntas du vara expert inom flera 
områden samt ha en verksamhetsförståelse. Det är även något som Brown och Vessey 
(2003) lyfter fram i sin artikel om konsultens roll som expert vid ERP-
implementationer.  

Två av sex intervjupersoner berättade hur viktigt det är med ett bra förändringsklimat 
i företagen. Det är även något som Finney och Corbett (2007) tar upp i artikeln runt 
ERP-implementationer. Ett bra förändringsklimat anser vi är när företagen är 
mottaglig för förändring och vet vad målet med den är. Ett bra förändringsklimat kan 
uppnås via en ökad kommunikation och användandet av ett konstruktivt 
förhållningssätt. Med konstruktivt förhållningssätt anser vi är när företagen arbetar för 
att hitta gemensamma lösningar problem. 

Forskning visar att integration av olika kulturer är en framgångsfaktor för att 
genomföra ett lyckat företagsförvärv (Weber & Camerer, 2003;Chao & Lin, 2009).  
Intervjupersonerna i vår studie var väl medvetna om problematiken runt en 
kulturintegration vid företagsförvärv, de förklarade att deras kunder ofta 
underskattade denna process. Det är även något som bekräftas av Weber och Camerer 
(2003).  Genom att öka kommunikationen, använda konsultens sociala kompetens och 
utnyttja användarinvolvering kan företag hantera utmaningen integration av 
företagskultur.  Tillsammans anser vi att dessa tre lösningar möjliggör för konsulten att 
hantera eventuella meningsskiljaktigheter inom kundens och den förvärvades 
organisation.  

Under studien har vi konstaterat att mycket av den forskning (Brown & Vessey, 2003; 
Finney & Corbett, 2007) som finns inom ämnet kring implementation av ERP-system är 
tillämpbart på integrationer av ERP-system. Vi har däremot märkt en skillnad när det 
kommer till politik och integration av processer. När olika företagskulturer ska slås 
samman är det viktigt att de båda företagsledningarna kommer överens om ett 
arbetssätt och arbetar mot gemensamma mål. Det tror vi kan innebära en ökad risk för 
konflikter. När två företag ska gå samman skiljer sig ofta affärsprocesserna åt, vilket 
kan medföra svårigheter att integrera processerna. Ett sätt att hantera komplexiteten 
kan enligt intervjuperson ett vara att arbeta systematisk med testning av systemen för 
att upptäcka brister i ERP-integrationen. Vi kan därför konstaterat att testning av 
systemen bör ges ett större utrymme vid ett integrationsprojekt än vid ett 
implementationsprojekt.   
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Litteraturen (Epstein, 2004) påpekar att IT-projekt ofta misslyckas, trots det hade 
intervjupersonerna i vår studie inte varit delaktiga i något misslyckat 
integrationsprojekt. Vi tror att det beror på hur olika personer väljer att definiera ett 
lyckat projekt, till exempel kan konsulten vara nöjd om funktionaliteten följer 
kravspecifikationen. Medan VD på det förvärvande företaget anser det som lyckat om 
det går enligt tidsplan och budget. Till sist har vi slutanvändaren av det nya systemet 
som inte kan utföra sin månadsrapport enligt tidigare och därmed inte är nöjd med 
integrationsprojektet. Vi tycker att intervjuperson 5 gav en intressant förklaring till 
kundens förväntningar av slutresultatet. Med argumentet:” om konsulten sköter sin roll 
ska det normalt sätt vara förvånande om konsulten föreslår att leverera precis samma 
som kunden själv hade kunnat göra”.  Vi tycker att det är en intressant poäng eftersom 
konsulten anlitas för komma med nya idéer och kompetens, vilket även Brown och 
Vessey (2003) behandlar i sin artikel.    

Både litteraturen (Jeffries & Robbins, 1996; Robbins & Stylianou, 1999; Henningsson et 
al., 2007) och intervjupersonerna har framhävt betydelsen av användarinvolvering 
under ett integrationsprojekt. Anledningen som ofta ges är att de anställda har djup 
kunskap om företagens olika processer, något som konsulterna saknar. Däremot har 
intervjupersonerna förklarat att de integrerande företagen inte alltid kan avsätta 
personal för integrationsprojektet. En förklaring enligt intervjuperson fyra och fem var 
att dagens företag är så pass effektiviserade att det helt enkelt är svårt att utöka de 
anställdas arbetsuppgifter ytterligare.  
 

6.3 Uppföljning  

Kring temat uppföljning och återkoppling stämmer resultatet av intervjuerna överens 
med vår litteraturundersökning. Båda beskriver betydelsen av återkoppling med 
kunden efter avslutat projekt. Därför blev vi förvånade över att enbart intervjuperson 
ett och sex aktivt arbetade med projektutvärderingar. Carlsson och El Sawy (2008) 
argumenterar för vikten av en utvärderingsprocess för att i framtiden kunna hävda sig 
på marknaden. Vi anser att utvärderingsprocessen bör ske efter sex månader eftersom 
användarna första tiden är ovana med ett nytt system.  Intervjuperson två, tre, fyra och 
fem förklarade att de arbetar med långsiktiga relationer där kontinuerlig kundkontakt 
ständigt pågår. Mckiernan och Merali (1995) diskuterar att en rigorös 
projektutvärdering hjälper alla inblandade parter och bidrar till fler lärdomar. Vi tror 
en anledning till att många företag inte genomför projektutvärderingar kan vara att de 
har ett kortsiktigare synsätt. Eftersom projektutvärderingar inte genererar direkta 
inkomster utan bara kostnader kan företag ha svårt att se fördelen med utvärderingen. 
Däremot anser vi att projektutvärderingar kan bidra med lärdomar som på längre sikt 
ökar företagens konkurrenskraft och på så sätt vinna fler affärer.  

I vår studie är det enbart intervjuperson ett som har påpekat vikten av 
kunskapsöverföring vid ett integrationsprojekt. Vi tror att de flest konsulterna är 
medvetna om hur viktigt det är med kunskapsöverföring. Konsulterna i vår studie har 
prioriterat utmaningen enhetlig målsättning högre än utmaningen 
kunskapsöverföring. Vi tror att betydelsen av kunskapsöverföring inte har framgått i 
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vår studie då vi inte ställde en direkt fråga på området vid intervjutillfällena.  Inom 
ERP-implementationer ses kunskapsöverföringen som en framgångsfaktor för att 
lyckas med ett implementationsprojekt (Ko, Krisch & King, 2005). Det var även något 
som intervjuperson ett uttryckte med citatet: 

”det spelar ingen roll om jag kommer med ett modernt och fantastiskt system som är 
byggt enligt konstens alla regler, om inte kunden förstår hur det fungerar så kommer det 
falla platt i alla fall” 

Tre sätt att genomföra kunskapsöverföring på är att utbilda personalen, använda super 
users och utföra dokumentation. Med super users menar vi speciellt utvalda användare 
som utbildas till experter på det valda systemet. Dessa används senare för 
internutbildningar inom systemet på företagen.  
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7 Slutsats 

 
I det här kapitlet presenterar vi slutsatser som grundar sig på litteraturundersökningen, 
den empiriska undersökningen och uppsatsens analys. Kapitlet inleds med en 
återkoppling till studiens problemformulering och syfte för att avslutningsvis ge förslag 
till fortsatt framtida forskning inom ämnesområdet. 
 

Vi startade studien med att ställa frågan: Hur kan företag öka sina möjligheter att 
genomföra lyckade ERP-integreringar efter företagsförvärv?  Trots att företagsförvärv 
har blivit en allt vanligare strategi för tillväxt hos företagen, är forskning kring ERP-
integrationer efter företagsförvärv fortfarande begränsad. 

Vårt syfte med studien har varit att öka företagens möjligheter att genomföra lyckade 
ERP-integreringar efter företagsförvärv. Vi startade studien med en 
litteraturundersökning vars resultat sammanfattades i tabell 2.2 under kapitel 2.4. 
Tabellen låg till grund för utformningen av vår intervjuguide som användes under de 
sex intervjuerna. Vi har under kapitel 5 analyserat det empiriska materialet med 
utgångspunkt i litteraturundersökningen. Resultatet av studien är sex identifierade 
utmaningar och 16 förslag på lösningar som presenteras i tabell 5.1.  

Under uppföljningsintervjuerna framgick det att den utmaning som var viktigast att 
hantera vid ett integrationsprojekt är att:  

 Skapa en enhetlig målsättning. 

Uppföljningsintervjuerna visade även på att följande utmaningar kan vara svårast att 
hantera vid ett integrationsprojekt: 

 Bedöma omfattningen 

 Skapa förändringsklimat 

 Integrera företagskulturer 

7.1 Förslag till framtida forskning.  

Vi har under studiens gång kommit fram till fyra förslag för framtida forskning inom 
området ERP-integrering efter företagsförvärv, de är att: 
 

 Genomföra en liknande studie där undersökaren tittar på skillnader och likheter inom 

ERP-integrationer mellan små och stora företag. Vi tror att en sådan studie ger ett 

mer rättvisande resultat för stora respektive små företag.     

 

 Genomföra en kvantitativ studie med fler respondenter för att utöka den empiriska 

undersökningen och stärka resultatet.  

 

 Genomföra en studie där undersökaren utreder om det förekommer skillnader inom 

ett integrationsprojekt mellan sammanslagningar och förvärv av företag. 
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 Genomföra en studie som kartlägger hur en enhetlig målsättning hos de integrerande 

företagen kan uppnås vid företagsförvärv. 
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BILAGA 1- Intervjuguide 

Allmänt om intervjuperson: 
1. Vad är ert namn? 

2. Vad heter företaget du arbetar på? 

3. Vad är din position på företaget? 

4. Hur ser din yrkesbakgrund ut, vad har du tidigare arbetat med? 

5. Hur många systemintegrationer efter företagsförvärv har du varit delaktig i? 

Inledande frågor om företagsförvärv och integration: 
6. När blir ni involverade i företagsförvärvet? 

7. Hur ser företagets roll ut i projektet? 

8. Hur ser din roll ut i projektet? 

Integration av ERP-system vid företagsförvärv: 
9. Vad ställs för krav på er inom en ERP-integrationsprocess? 

10. Vilken del inom ett projekt lägger ni mest resurser på?  

11. Hur bedömer ni omfattningen av ett integrationsprojekt?  

12. Har du varit delaktig i projekt där kunden inte varit nöjd med slutresultatet, 

varför blev projektet mindre lyckat?  

13. Vilka är de vanligaste komplikationerna som uppstår? 

14. Vilka faktorer anser du är viktigast för att lyckas med en ERP-integration?  

15. Hur prioriterar kunden de olika delarna i kravspecifikationen?  

16. Får ni olika integreringsuppdrag beroende på om det är en hög- eller 

lågkonjunktur? 

17. Har företagskulturen betydelse för integrationsprojektet? Kan du ge exempel 

på vilket sätt? 

18. Tar ni fram en plan för att underlätta kundens eventuella framtida ERP-

integrationer?  

Återkoppling:  
19. Hur viktigt är återkoppling med kunden för er? 

20. Hur arbetar ni med uppföljning och återkoppling efter avslutat 

integrationsprojekt?  

Avslut: 
21. Är det något du önskar tillägga? 

 

 
  



 

 

BILAGA 2 – Intervjuguide, uppföljningsintervjuer 

 

 

1. Vilka av våra utmaningar är svårast eller mest problematiska att hantera? 

2. Vilken eller vilka utmaningar anser du är viktigast att hantera? 

3. Vilken eller vilka utmaningar anser du är mindre viktiga att hantera? 

4. Kan företag öka sina möjligheter att genomföra en ERP-integrering efter ett 

företagsförvärv genom att hantera våra utmaningar? 

 


