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Abstract 

In today's competitive business, information technology (IT) is undoubtedly an irreplaceable 

part of the business. Introducing different types of IT within companies is almost always 

proceed in a project form. Today, there are well-developed strategies, models and tools for a 

project manager to use for IT projects, but in spite of that, previous research points to a 

relatively high error rate. But what do you really mean by a successful and failed IT project? 

In fact, specific IT projects are often limited to being assessed and followed up only against 

three parameters: time, budget and results, but fail to follow up on the expected business 

benefit that may affect the impact targets (impact targets are the objectives that specify the 

effect of the project expected to give). If the follow-up is not implemented, an uncertainty is 

created and the expected effects that IT projects will generate are lost. 

 

Another factor in the problem of previous research in IT projects has been found in the 

perspective of the user. Those who run and manage IT projects must take into account the 

user's real IT system challenges to optimize the usage. Looking at the specific ease of use of 

system implementation, the existing literature indicates that it is the biggest challenge in IT 

projects. Users can resist using the system, which can cause more problems than that the IT 

project's performance goals are not achieved. Many reasons and factors for failed IT projects 

are not yet identified. 

 

The purpose of the study is to identify success factors and obstacles to the effective 

deployment and use of a new product management system within Fashion Retail. The study 

has been conducted as a qualitative study where a Fashion Retail Company was studied. The 

Company is considered relevant to the study as they currently carry out one of the largest IT 

investments in recent years. The Company will introduce a new product management system 

for two different concepts. The study results in three concrete success factors as well as an 

identified area where obstacles arise. 

 

Three success factors: 

• The project management strategy Practical Project Management (PPS) Parallel with a 

change-friendly climate, creates an optimistic view of the introduction of the Product 

Management System, as well as releasing time to the project manager to eliminate any 

obstacles along the way. 

• Having users of the Product Management System in most phases through IT projects 

enhances and optimizes user-friendliness. 

• Let the supplier be seen and treated as a participant in the projects, it can free up time and 

improving communication between customer and supplier. 

  

Area of Obstacles: 

An important but out-priority activity in IT projects (mostly due to lack of time) is to follow 

up and learn between projects as project managers. Here you lose important information and 

knowledge. How to identify success if follow-up does not happen? In an industry like Fashion 

Retail, characterized by major seasonal variations, high availability and external factors such 

as environmental and social responsibility, you depend on IT to share the information. If 

follow-up is more frequent and carefully, IT projects can be streamlined on time, but also 

economically with routines and the right actors. 

 
Keywords: IT Projects, Success Factors, Fashion Retail, Product Management System, Obstacle, Change Management, 

Project Management. 

  



  

Sammanfattning 

Inom dagens konkurrenskraftiga företag är informationsteknik (IT) utan tvekan en oersättlig 

del av affärsverksamheten och att införa olika typer av IT hos företag sker nästan alltid i 

projektform. Idag finns det välutvecklade strategier, modeller och verktyg för en projektledare 

att använda sig av för just IT-projekt, men trots det pekar sammanställd forskning på en 

relativt hög felprocent. Men vad menar man egentligen med ett lyckat respektive misslyckat 

projekt inom IT? Faktum är att specifikt IT-projekt ofta begränsas till att bedömas och följas 

upp enbart gentemot tre parametrar: tid, budget och enligt kravspecifikation men missar att 

följa upp på den förväntade affärsnyttan som kan påverka effektmålen (effektmål är de mål 

som specificerar de effekter som projektet förväntas att ge). Genomförs inte uppföljningen 

skapas en osäkerhet och de tänkta effekterna som IT-projekt ska generera i, förloras.  

En annan faktor för misslyckade IT-projekt enligt tidigare forskning har visat sig vara inom 

användarens perspektiv. De personer som driver och leder IT-projekt måste ta hänsyn till 

användarens reella utmaningar inom IT-systemvaran för att optimera användandet. Ser man 

till specifikt användarvänligheten av systemimplementering indikerar den befintliga 

litteraturen att det är den största utmaningen inom IT-projekt. Användare kan nämligen 

motstå sig att använda IT-systemet, vilket kan orsaka större problematik än att IT-projektets 

effektmål inte uppnås. Många anledningar och faktorer till misslyckade IT-projekt är ännu ej 

identifierade. 

 

Syftet med studien är att identifiera framgångsfaktorer och hinder för ett effektivt införande 

och användande av ett nytt varustyrningssystem (begreppet varustyrning kan definieras som 

de riktlinjer, regler, processer och verktyg för att kontinuerligt fördela inköpta varor mellan 

butiker och lager) inom Fashion Retail. Studien är genomförd som en kvalitativ studie där en 

hel Koncern inom Fashion Retail studerats. Koncernen anses relevant för studien då de i 

dagsläget genomför en av de största IT-investeringarna de senaste åren. Koncernen ska införa 

ett nytt gemensamt varustyrningssystem för två olika koncept (två dotterbolag inom 

Koncernen). Studien resulterar i tre konkreta framgångsfaktorer samt ett identifierat område 

där hinder uppstår. 
 

Tre framgångsfaktorer: 

- Strategin Praktisk Projekt Styrning (PPS) kombinerat med ett förändringsvänligt 

klimat, skapar en optimistisk syn på införandet av varustyrningssystemet samt frigör 

tid till projektledaren som kan använda tiden att eliminera eventuella hinder på vägen. 

- Att ha användare av varustyrningssystemet med i de flesta faser genom IT-projekten, 

förbättrar och optimerar användarvänligheten.  

- Att låta leverantören ses och behandlas som en deltagare inom projekten, frigör tid och 

förbättrar kommunikationen mellan kund och leverantör. 

 

Område för hinder: 

En viktig men bortprioriterad aktivitet inom IT-projekt (mest pga. tidsbrist) är att följa upp 

och lära mellan projekten som projektledare. Här tappar man viktig information och kunskap. 

Hur ska man kunna identifiera framgång om uppföljning inte sker? I en bransch som Fashion 

Retail som karaktäriseras av stora säsongsvariationer, hög tillgänglighet och yttrefaktorer så 

som miljö och socialt ansvar är man beroende av IT för att dela informationen. Görs 

uppföljning mer frekvent och noggrant kanske IT-projekt kan effektiviseras, dels tidsmässigt 

men också ekonomiskt med rutiner och rätt aktörer.  
 

Nyckelord: IT-projekt, Framgångsfaktorer, Fashion Retail, Varustyrningssystem, Hinder, Implementering, Projektledning. 
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1 Inledning 

Det inledande avsnittets syfte är att ge läsaren en översiktlig uppfattning kring valt ämne 

samt tydliggöra varför studien genomförts. Avsnittet innehåller ett syfte och frågeställningar 

som drivit studien, de besvaras senare i uppsatsen under avsnittet slutsatser. Avgränsningen 

beskrivs utifrån tidsaspekten för studien.  
 

1.1 Bakgrund 

De strategiska problem som konfronterar företagsledningen idag är mest utmanande inom 

logistiken (Christopher, 2011). Xu et al., (2016) beskriver att genom informationstekniken 

(IT) skapas en drivkraft hos företag att uppnå en konkurrenskraftig logistikstrategi, 

informationsdelningen är nämligen ett krav för ett effektivt varuflöde (Batarlienė et al., 2016). 

Hos dagens konkurrenskraftiga företag är IT utan tvekan en oersättlig del av 

affärsverksamheten och att införa olika typer av IT hos företag sker nästan alltid i 

projektform, där IT-projekt ofta innebär någon form av finansiell investering. Kategorin IT-

projekt innehåller även specifika karaktärsdrag som t.ex. att IT-projekt nästan alla gånger 

innefattar en programmering av mjukvara (mjukvara, klassas som de immateriella delarna av 

datorsystemet t.ex. applikationer, operativsystem, skript, drivrutiner etc.), eller utveckling 

samt förvaltning av mjukvara (Görling, 2009). 

 

Görling (2009) beskriver att synen på IT-projekt har förändrats med tiden. Från att ha 

betraktats som en kostnad till idag som en affärsmöjlighet. Ett effektivt användande av IT kan 

nämligen leda till att effektivisera hela företaget (Magnusson & Olsson, 2008).  

 

Idag finns det utvecklade strategier, modeller och verktyg för en projektledare att använda sig 

av för just IT-projekt. Trots det pekar sammanställd forskning på en relativt hög felprocent 

(>60 %) för IT-projekt, men vad menar man egentligen med ett lyckat respektive misslyckat 

projekt inom IT? En vanlig definition av ett lyckat projekt enligt litteraturen är projekt som: 

levererats inom budget, inom tidsram samt enligt kravspecifikation från beställare. En 

prestation i sig kan tyckas, men det som utmärker ett lyckat IT-projekt borde vara kopplat till 

effekter såsom nytta och värdeskapande genom att uppnå önskade effektmål (de mål som 

specificerar de effekter som projektet förväntas ge efter leverans, ofta längre fram i tiden) 

(Haverblad, 2006; ER et al., 2017; Batarlienė et al., 2016).  

Den höga felprocenten beror dels på att specifikt IT-projekt ofta begränsas till att bedömas 

och följas upp enbart gentemot ovanstående tre parametrar: tid, budget och kravspecifikation, 

men missar att följa upp på den förväntade affärsnyttan som kan påverka effektmålen (Chih & 

Zwikael, 2014). Konsekvenserna enligt Magnusson och Olsson (2008) är att ett misslyckande 

av ett IT-projekt kan göra företag oförmögna att agera och möta efterfrågan från kunder. Att 

skada ett förtroende hos sina kunder gör att företag går miste om eventuella intäkter som i 

slutändan påverkar lönsamheten. Ett IT-projekts uppfyllelse av förväntade effektmål är svåra 

att säkerställa och mycket okunskap finns kring huruvida verksamheter möjliggör uppföljning 

där förbättringsåtgärder införs för framtida IT-projekt. Genomförs inte uppföljningen skapas 

en osäkerhet och de tänkta effekterna som IT-projekt ska generera i, förloras.  
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En annan faktor till misslyckande inom IT-projekt har visat sig från användarens perspektiv. 

De personer som driver och leder IT-projekt måste ta hänsyn till användarens reella 

utmaningar inom IT-systemvaran för att optimera användandet av det (Lundberg, 2009). Ser 

man specifikt till användarvänligheten av systemimplementering indikerar den befintliga 

litteraturen att det är den största utmaningen för ett lyckat IT-projekt. Användare kan 

nämligen motstå sig att använda sig av systemet, vilket kan orsaka större problematik än att 

IT-projektets effektmål inte uppnås (Haddara & Moen, 2017). Enligt Haverblad (2006) är 

många anledningar och faktorer till misslyckade IT-projekt ännu ej definierade.  

 

Den utvalda koncernen för studien genomför i nuläget två olika IT-projekt där ett nytt 

gemensamt varustyrningssystem (begreppet varustyrning kan definieras som de riktlinjer, 

regler, processer och verktyg för att kontinuerligt fördela inköpta varor mellan butiker och 

lager) ska införas till två företag inom Koncernen (Koncept A, samt Koncept B). IT-projekten 

befinner sig i två olika faser: implementerat inom Koncept A och pågående implementering 

inom Koncept B. Två studieområden som öppnar upp tillfälle för att svara på uppsatsens 

huvudsyfte.  

 

1.2 Syfte 

 

Identifiera framgångsfaktorer och hinder för ett effektivt införande och användning av ett nytt 

varustyrningssystem inom Fashion Retail.   

 

1.3 Frågeställning  

 

- Vilka hinder och framgångsfaktorer finns vid införande av ett nytt 

varustyrningssystem inom Fashion Retail? 

- Vilka faktorer kan påverka en effektiv övergång från ett befintligt varustyrningssystem 

till ett nytt varustyrningssystem?  

 

1.4 Avgränsning 

I och med tidsaspekten för studien har undersökningen avgränsats till att studera endast en 

koncern inom Fashion Retail. Undersökningen omfattar aktörer såsom projektbeställare, 

projektledare, samt nuvarande/kommande användare av det nya gemensamma 

varustyrningssystemet.  

 

 

 

  



 3 

2 Metod 

Följande avsnitt syftar till att redogöra för studiens vetenskapliga angreppssätt och 

datainsamlingsmetoder. I avsnittet belyser författaren även etiska överväganden som beaktats 

och hur de har säkerställts. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens kvalitét för 

säkerställningen av uppsatsens validitet och reliabilitet i förhållande till valt angreppssätt.  

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns en mängd olika metoder för att samla information, betonat att ingen metod är att 

föredra framför de andra. En metod ska fungera som ett redskap för att planera och genomföra 

någon form av undersökning. Utifrån den frågeställning och problem som ska behandlas, ska 

också metoden anpassas och väljas med omsorg för att angripa det specifika fallet Inom 

metodteorin skall en distinktion göras mellan två typer av undersökningar, kvantitativa och 

kvalitativa (Bell, 2015). 

 

Enligt Biggam (2008) är Kvalitativ forskning länkat till djupt ingående explorativa 

undersökningar, där möjligheten för ett resultat med hög kvalitet kan finnas. Generellt 

beskriver Biggam (2008) att en viss typ av frågor alltid lämnas till kvalitativ forskning, 

nämligen ”varför-frågor”. Är man intresserad av att förstå människors sätt att handla, resonera 

och reagera passar en kvalitativ studie in. Intervjuobjekten kan tillhandahålla den information 

som eftersöks och kan ej fås genom den kvantitativa studien (Trost, 2010). Det är dock inte 

ovanligt att professionella forskare eller studenter håller sig till enbart en av metoderna.  

 

Utifrån bakgrunden och syftet  av studien var en kvalitativ metod att föredra. Studien krävde 

ett nära samarbete med undersökningsobjektet i och med deltagande observationer, samt 

utvalda representanter för intervjuer. Författaren Bryman (2018) redogör i Figur 1nedan för 

de åtta stegen av vad en kvalitativ undersökning innebär, alla steg beskrivs utifrån studien. 

 

1. Generella frågeställningar 

Formades utifrån ämnet: Industriell Ekonomi samt författarens intresseområde 

(Projektledning inom Informations Teknologi). 

2. Val av relevanta platser och undersökningsobjekt 

Frågeställningarna testades mot en Koncern som författaren ansåg passa uppsatsens 

syfte (se bilaga: telefonintervju(1), informellt möte(2)). 

3. Insamling av data 

Data samlades in från befintlig teori för att bekanta sig med området och analysera de 

nyckelfaktorer. Nyckelfaktorerna användes för att forma de intervjufrågor som ställts 

till intervjurepresentanter. Samt tidsaspekten för observationerna. Data samlades in 

löpande från vald verksamhet under hela studiens gång. 

4. Tolkning av data 

Data från intervjurepresentanter (se bilaga: intervjuunderlag (4)) tolkades, 

analyserades och låg till grund för nästkommande steg. 
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5. Begrepp och teori 

En övergripande teoretisk översikt skapades för att se om forskningen belyst området 

tidigare på något sätt.  

6. Specificering av de generella frågeställningarna 

Utifrån befintlig teori, specificerades frågeställningar som fungerar som stöd att uppnå 

studiens syfte.  

7. Ytterligare datainsamling 

Från den undersökta verksamheten, via observationer och intervjuer samt 

litteraturstudier. 

8. Iteration 

Steg fyra och fem upprepades mer ingående ett par gånger, vid varje insamling av ny 

data.  

9. Resultat och slutsatser 

En sammanställning av all data användes sedan vidare till uppsatsens avsnitt: Empiri, 

Analys samt slutsatser.  
Figur 1 Åtta steg för en kvalitativ undersökning (Bryman, 2018). 

 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod i enlighet med Figur 1 skapades en djupare 

analytisk förståelse till studien. 

 

Inom forskning finns det även ett behov av att systematiskt angripa förhållanden på ett 

teoretiskt sätt. Alvesson & Sköldberg (2017) tar upp tre stycken relevanta tillvägagångssätt 

för att kunna relatera teori med empiri: Induktion, abduktion samt deduktion. För att 

förtydliga valet av forskningsansats ges en kort beskrivning av tillvägagångssätten. En 

induktiv ansats utgår från empirin för att sedan bilda en ny teori med hjälp av insamlade data i 

studien. Deduktion däremot utgår från befintlig teori, Befring (1994) förklarar att studien styrs 

av de redan existerande verklighetsteorierna. Den deduktiva ansatsen skapar hypoteser från 

befintlig teori för att sedan testas i verkligheten.  

 

Abduktion, beskriver Alvesson & Sköldberg (2017) som ett arbetssätt där man metodiskt 

utgår ifrån- samt använder den empiriska insamlingen men inte avvisar den teoretiska 

grunden utan istället justerar den. Abduktion är den forskningsansats som undersökningen 

utgått ifrån då författaren pendlat mellan empiri och teori.  

 

Den här studien startades med att utgå från befintlig teori, där en förstudie fungerade som 

underlag till valt undersökningsområde. Utifrån befintlig teori identifierades nyckelfaktorer 

samt vilka aktörer som kan bli aktuella till intervjuer och observationer. Koncernen 

presenterade två aktuella IT-projekt, som blev undersökningsobjekt till att svara på uppsatsens 

syfte (se bilaga, informellt möte).  

 

2.2 Urval 

För att identifiera framgångsfaktorer och hinder för ett effektivt införande och användande av 

ett nytt varustyrningssystem inom Fashion Retail har en hel koncern studerats inom 

branschen. Koncernen anses relevant för studien då de i dagsläget genomför en av de största 
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IT-investeringarna de senaste åren. Två olika koncept har studerats, de ska införa ett nytt 

gemensamt varustyrningssystem, en hanterbar mängd information relaterat till tidsramen för 

studien. I respektive koncept har jag valt att intervjua olika aktörer inom projektgruppen för 

IT-projekten samt aktörer som är tänkta användare av varustyrningssystemet. Urvalet av 

deltagare har skett genom fri tillgång till tidsbokning av alla aktörer, alltså ingen slumpvis 

vald representant.  

2.3 Tillträde 

Tillträde till den undersökta koncernen tilldelades efter ett informellt möte med en av 

koncernens logistikchefer. Tillträdet tilldelades författaren 2018-02-16. På mötet 

presenterades övergripande beskrivning av studien samt omfattningen av den. 

Syftet med mötet var att identifiera om Koncern X hade ett eller flera områden, processer eller 

pågående projekt som sammanföll med utbildningens huvudområde: Industriell ekonomi. 

Logistikchefen beskrev två aktiva IT-projekt inom införandet av ett nytt gemensamt 

varustyrningssystem för två koncept inom Koncernen. Dessa IT-projekt var extra intressanta 

då Koncept A och B tidigare styrt sitt varuflöde i två olika varustyrningssystem och ska nu 

integreras till ett och samma. Den tidigare litteraturstudien angående hög felprocent inom IT-

projekt utgjorde undersökningens avgränsningar.  

 

Ett formellt tillträde initierades 2018-04-06 då de deltagande observationerna startade. 

Observationerna har ägt rum hos den centraliserade logistikavdelningen på huvudkontoret för 

Koncernen. Tillträdet gav uttryckligen en möjlighet för författaren att ta tid att genomföra 

aktuella observationer, genomföra kvalitativa intervjuer samt tillgång till stödmaterial för 

studien. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Studiens primärkällor byggs på protokoll som förts under de intervjuer, samt de deltagande 

observationerna som genomförts. Alla dokument som uppkom under studiens gång klassas 

även de som primärkällor (Bell, 2015). Vidare formades studiens sekundärkällor, 

litteraturstudier som grundar sig på primärkällorna. Sekundärkällorna (litteraturstudierna) har 

fungerat som utgångspunkter och stöd, men där primärkällorna alltid anses inneha högst 

validitet för studiens resultat.  

2.4.1 Litteratursökning 

Första steget för den här typen av forskning var att samla information om ämnet för att få en 

djupförståelse. Genom att identifiera relevanta studier söktes det i databaser som: Elsevier 

Science Direct, Uppsala Stadsbibliotek samt biblioteket på Högskolan i Gävle. Enbart 

litteratur publicerat inom perioden 2005–2018 för högre reliabilitet av studien. Under 

litteraturstudierna sorterades irrelevant data bort, där endast akademiska journaler samt 

publicerade böcker av experter inom ämnet studerades. 

 

Sökord och sökparametrar som används till referensramen: IT investment, Information 

Technology, Information Systems, ERP, Fashion Retail Industry, User perspective, User 

environment IT, Change Management. Litteraturinsamlingarna ställdes i relation till varandra 
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för att få fram valida och trovärdiga befintliga framgångsfaktorer. 

 

Vidare har hanteringen av litteratur och insamlat material i denna uppsats baserats på tre 

nyckelfaktorer som visat sig vara centrala inom IT-projekt: Ledning, förväntning, strategi. 

Vidare identifierades också vilka aktörsgrupper som bör studeras under observationer: 

Projektledare för IT-projektet, projektbeställare av varustyrningssystemet. Och slutligen 

Användare av i varustyrningssystemet dvs. de som påverkas av systemet i slutändan. 

Aktörerna kommer alltid att ställas inom nyckelfaktorernas perspektiv, där författaren 

identifierar framgångsfaktorer och hinder som kan förebygga samt effektivisera införandet 

och användandet av varustyrningssystemet.  

 

2.4.2 Intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes enligt Kvales (2009) sju steg för 

intervjuundersökningar se Figur 2 nedan (bilaga, intervjuunderlag (4)):  



 7 

 
 

Figur 2 Sju steg för intervjuundersökningar, (Kvale, 2009). 

Svaren beskriver respondentens bild av verkligheten, därmed ökar förståelsen för människors 

subjektiva erfarenheter. Öppna intervjuer inom området var lämpligt att använda då syftet var 

att få åsikter inom ett bredare område som inte har ett faktiskt svar (Bryman, 2018). En 

passande metodik då jag var intresserad av att se spridningen av åsikter kring vilka 

förväntningar som fanns för varustyrningssystemet. Genom att intervjua på tre nivåer i 

koncernen projektledare, logistikchef(projektbeställare) samt användare av 

varustyrningssystemet gavs en insikt i hur IT-projekten påverkar och når ut inom Koncernen. 

Intervjuerna pågick under ca 1h med vardera respondenten. Inga ytterligare anställda sågs 

som aktuella i undersökningen utifrån tidsbegränsningen på studien. 

Tematisering
Temat för de kvalitativa intervjuerna grundas ursprungligen från tidigare forskning kring IT-projekt. Intervjuobjektens roller är: 

Projektledare, projektbeställare samt användare av varustyrningssystemet.

Planering
Intervjuerna planerades och förberedes genom identifiering av signifikanta faktorer inom litteraturstudien som genomfördes för 

att identifiera problemområdet inom IT-projekt. I det här steget skrevs även ett sekretessavtal med intervjuresponenterna.

Intervju
Ostrukturerad karaktär med öppna frågor för att få ut subjektiv data- Genomfördes med protokoll. 

Utskrift
Intervjuerna sammanfattades för att få ut viktig primärdata.

Analys

En analys genomfördes för att sortera ut relevant information.

Verifiering

Respondenterna verifierade att sammanfattningen av intervjuer är valid och att de överensstämmer med deras uttalande.

Rapportering

De kvalitativa intervjuerna återges under empiri samt analysavsnittet.
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Intervjuerna syftade alltså (precis som studiens syfte) till att kunna bena ut framgångsfaktorer 

eller hinder som påverkar införandet och användningen av varustyrningssystemet. En 

sammanställning av insamlade data medförde en analys där en sökning av signifikanta 

faktorer kunde identifieras vidare för de deltagande observationerna.  

 

Alla intervjuer genomfördes enskilt mellan författaren och respondenten, vars uppgifter är 

konfidentiella. Inom den forskningsetiska aspekten har man säkerställt samtycke av 

användande av material.  

 

2.4.3 Observationer 

Enligt Bell (2015) kan observationer enkelt beskrivas som en utförd uppgift eller moment i 

syfte att samla relevant information inom specifika aspekter kopplat till studien. 

Observationer används ofta för att få en bättre förståelse av individer eller populationer i en 

viss miljö. En stark koppling till den här studien då olika användare av varustyrningssystemet 

observerades. Observationer kan vara strukturerade, ostrukturerade, deltagande och icke-

deltagande (Bell, 2015). I den här studien genomfördes deltagande observationer som innebär 

ett deltagande i en vald populations/organisations ”vardag”. Observationerna pågick under en 

10 v. period där olika fenomen/personer studerats och förts protokoll på. Främst har 

observationerna skett i den befintliga arbetsmiljön som logistikavdelningen arbetar i men 

även under bestämda möten som IT-projektgruppen haft.  

 

2.5 Studiens kvalité 

Angreppssättet övervägdes noggrant då varje perspektiv eller angreppssätt har sina starka och 

svaga sidor där vart och en passar in i en viss kontext. Känner forskaren till för- och nackdelar 

med olika angreppssätt, finns det sannolikt en god grund för forskaren att välja rätt (Bell, 

2015). Då författaren krävde en hel del kunskap för att sortera datainsamlingen inom 

tidsaspekten, har angreppsättet visat sig vara det mest passande för ett trovärdigt resultat. 

Tillvägagångssättet har krävt identifiering av begrepp, sambandsanalyser (abduktiv ansats), 

”koder”, samt kategorier för att skapa ordning i data. Det kan ta lång tid att bli ”expert” och 

kunna identifiera samt tillämpa ett liknande tillvägagångssätt. Trots detta har identifieringen 

av nyckelfaktorer inom tidigare forskning av området bidragit med att få ett trovärdigt 

resultat, i de områden författaren hann studera pga. Tidsaspekten.   

Andra kritiska aspekten inom studien är de deltagande observationerna, att försöka mäta det 

som ska mätas i en vald population kräver erfarenhet. Medvetenhet om skevhet och att vara 

en objektiv observatör kan ge ett bättre utfall. Trots den här kritiska granskningen av 

deltagande observationer menar Bell (2015) att deltagande observationer ger värdefulla data. 

Förändringar över tid har kunnat observeras som enstaka eller tidsmässigt begränsade 

observationer inte kan uppnå. En aspekt som kanske skiljer sig ifrån deltagande observationer 

inom den här studien är just tidsbegränsningen på studien (10 veckor). Ett strukturerat 

tillvägagångssätt som utformar en typ av registrering av data måste tillämpas för att kunna 

identifiera relevanta händelser för undersökningen. Ses det som en kombination av 
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observerande-strukturerande observationer? Möjligtvis, men ett observerande gav en mängd 

data som inte hade kunnat samlats in på något annat sätt än ett deltagande hos Koncernen.  

 

Etiska överväganden 

Den etiska aspekten måste diskuteras då individer ska ha samtycke med författaren innan 

publicering. Konfidentiell information och anonymitet har tagits till hänsyn för under hela 

studiens gång, det gäller även vid presentation och publicering av materialet. Det är ens eget 

ansvar att ta reda på vilka juridiska krav och begränsningar som gäller för ett visst projekt 

(Bell, 2015). Författaren har studerat Individsskyddskravet enligt Vetenskapsrådet (2009) där 

kraven delas in i fyra olika kategorier. De fyra kategorierna har fungerat som underlag och 

riktlinjer under studiens gång. 

 

Informationskrav: Kort sammanfattat handlar det om att forskaren tydligt informerar villkoren 

för medverkan. Medverkan inom forskning ska vara frivillig. Uppgifter ska endast lämnas i 

forskningssyfte och medverkan kan avbrytas närsomhelst. Informationen ska redogöra för 

syfte, genomförande, förväntat kunskapsbidrag samt publiceringen. 

 

Samtyckeskrav: Kort sammanfattat betyder det att medverkande behöver ge sitt samtycke för 

deltagande. Forskaren ska noga ha övervägt konsekvenser samt negativa effekter för 

undersökningsobjektet. Deltagare under tillexempel intervjuer samt observationer har rätt att 

avbryta utan påtryckningar ifrån forskaren. Totalt utträde kan göras via anonymisering. 

 

Konfidentialitetskrav: Ska behandla problematik kring identifierande av deltagare. Namn och 

data behöver behandlas så de förblir anonyma och inte oidentifierbara för omgivningen. 

 

Nyttjandekrav: Insamlat material inom forskningsändamål får inte användas i kommersiella 

eller ickevetenskapliga syften. 

 

Under det informella mötet kom författaren överens med koncernen att materialet är okej för 

publicering men fiktiva namn på respondenter och företag kommer att användas. 

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2018) beskrivs validitet sammanfattat som: säkerställning av att forskaren 

undersöker det som ska undersökas. Reliabilitet däremot handlar det om att med samma 

angreppssätt och mätinstrument få samma resultat vid upprepade studier. Bryman (2018) 

hävdar att termerna behöver förändras inom den kvalitativa forskningen. Mätning är nämligen 

inte det primära intresset för kvalitativa forskare.  

 

För att uppsatsen ska ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt har en del av studiens 

delar diskuterats. Det första var syftets omfattande, det kan tyckas ”mäktigt” ställt mot en 10 

veckors period och därav har litteraturstudier skapat nyckelfaktorer som styr datainsamlingen. 

Då nyckelfaktorerna: ledning, förväntning och strategi visats sig i de flesta tidigare 

forskningar inom IT-projekt valdes dessa faktorer att studeras närmre. Då kan resultatet få ett 
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så pass trovärdigt resultat som möjligt. Därefter bildades mer teori efter sammanställd 

datainsamling, där en del nya faktorer dykt upp.  

 

Den andra delen av studien som diskuteras är IT-utvecklingens hastighet. Eftersom IT-

utvecklingen sker i en snabb hastighet har en form av ”utgångs-datum” satts på vald litteratur 

för att stärka reliabiliteten i undersökningen, där kommer också källkritiska granskningen in. 

Skevhet kan förekomma då IT är ett stort begrepp att avgränsa sig inom. För att göra en 

kritisk granskning av primärkällorna (intervjuer och observationer), har samband mellan 

litteraturen identifierats och ställts mot primärkällorna. Publicerat material i form av 

kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar på doktorandnivå valdes för att få en 

hög trovärdighet av nyckelfaktorerna.  

 

Orsaken till val av fallföretag/koncern är den ”saknade” forskningen för IT-projekt inom 

specifikt Fashion Retail. Framfångsfaktorer, utfall, genomförande samt hinder har analyserats 

inom industrisektorn men saknas inom vissa branscher. Studiens bidrag kan generaliseras till 

koncerner inom liknande branscher med samma karaktäristiska drag. Studiens bidrag samt 

karaktärsistiska drag kan läsas inom kapiteln analys och slutsatser. 
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3 Teoretisk referensram 
Avsnittet inleds med förklaringarna av olika begrepp för att ge läsaren en övergriplig 

kunskap om de begrepp som är signifikanta och återkommande. Vidare presenteras befintlig 

forskning om IT-projekt samt projektledningsstrategier för IT-projekt. Avsnittet avslutas med 

relevanta ämnen i syfte att underbygga studien.  

 

3.1 Begrepp 
Begreppen; IT, projekt, Roller inom projekt, IT-projekt, Affärsnytta, samt Effektmål som 

presenteras nedan behöver en tydligare definiering för att läsaren fullständigt kan tillgodogöra 

sig inom vilken kontext som begreppen ska beaktas.  

 

Informationsteknologi (IT) 

Begreppet IT inom den här uppsatsen ska ses som ett samlingsnamn på vad datorer, 

systemvara och elektronisk kommunikation kan användas till. 

 

Projekt 

Berggren & Lindkvist (2001) beskriver att begreppet projekt delvis refererar till ett uppdrag 

eller uppgift som är tänkt att genomföras (1), eller det som ska åstadkommas (2). I fall (1) ses 

projekt som ett åtagande, alternativt en beställning på något utöver det normala. I det här 

fallet fokuseras intresset på genomförande, tidsaspekt samt ekonomiska resurser.  

 

I fall (2) är fokus inte om det nya uppdraget/uppgiften levererades inom tidsram eller om det 

uppfyller de krav som sattes upp när man kontrakterade konsulten. Det avgörande är 

användarvänligheten samt driften.  

 

Roller inom projekt  

Enligt Jansson & Ljung (2004) finns en del aktörer som är betydande för att genomföra 

projektet. Ytterst ansvarig för ett projekts resultat, fortlöpande samt avslutande av projektet är 

aktören Projektbeställare, projektbeställaren är ofta är en högre chef. Projektbeställarens 

uppgift är att utse aktören Projektledare som får ansvar för det operativa uppdraget att driva 

projektet mot ett önskvärt resultat. Projektledaren utser en grupp individer att leda mot 

önskvärt resultat i synergi med ett projekts bestämda tids, resurs och kostnadsram.  

 

IT-projekt 

Enligt Görling (2009) skiljer sig IT-projekt från traditionellt projektarbete. Istället för den 

traditionella ovanstående projektindelningen innebär IT-projekt specificerade problem som 

tillexempel utveckling eller förvaltning av mjukvara. IT-projekt ses inte som en homogen 

grupp inom projektering men innebär nästan alltid någon form av programmering. Lundberg 

(2009) menar på att satsa på IT (inom projektform) innebär alla typer av förändringar i en 

verksamhet som utnyttjar möjligheterna med IT. 
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Affärsnytta 

Refereras inom forskningen som det engelska begreppet benefit (Chih & Zwikael, 2014). 

Översätter man till det svenska uttrycket och vill mena samma sak används ordet: affärsnytta. 

Ses som ”den önskade” effekten. Exempel på affärsnytta kan vara effektivt ledarskap, 

flexibilitet att skapa differentierade produkter eller en ökad kvalitet (Hubbard, 2010). 

 

Effektmål 

De mål som specificerar de effekter som projektet förväntas ge efter leverans, ofta längre 

fram i tiden. Eftersom effektmål är långsiktiga är det beställarens ansvar. Projektledaren är 

ofta inte inkopplat i de senare skedena, efter leverans. Effektmålet är dock väldigt viktigt att 

ha i åtanke för projektledaren och projektmedarbetarna. Risken kan bli att aktörerna enbart ser 

betydelsen av sitt eget projekt och inte helheten för den tänkta affärsnyttan (Hallin & 

Karrbom Gustavsson, 2012). 

3.2 Tidigare forskning om IT-projekt 

Ur tabellen på nästa sida identifieras tre nyckelfaktorer för studien: Ledning, förväntning, strategi. Vidare 

identifieras också vilka aktörsgrupper som bör studeras under observationer: Projektledare för IT-projektet, 

projektbeställare samt användare av varustyrningssystemet dvs. de som påverkas av systemet i slutändan. 

Aktörerna kommer alltid att ställas inom de tre nyckelfaktorernas perspektiv. Samverkan och samspel är ord 

som upprepade gånger tas upp i samband med framgång i studerad litteratur. 
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Figur 3  Tabell - tidigare forskning inom IT-projekt 

Titel; Författare Orsaker/faktorer till misslyckande IT-strategier för framgång 

IT ur et affärsperspektiv; 

Angelica Haverblad 

• Ledningens support saknas 

• Projektets mål mäts inte 

• Otydlig omfattning 

• Helhetssyn och samverkan saknas 

• Förändringsprocessen har underskattats 

• Bristande beställarkompetens 

Business Value Case 

IT och Affärsnytta – 

konsten att lyckas med 

investeringar i IT; David 

Lundberg 

• Stödet från ledningen räcker inte till 

• Förväntningarna var redan från start satta 

på en för hög nivå 

• Verksamhetsutvecklingen underskattas 

• Verksamhets- och affärsförändringar 

måste få tillräcklig tyngd inom IT-

satsningar 

• Karaktärer med andra mål i sikte 

5-modellen 

Informationsstjärnan 

 

Förändringens vindar – en 

studie om aktörsgrupper 

och konsten att välja och 

införa ett affärssystem; 

Gunilla Myreteg 

• Föreställningarna om IT-system förändras 

från att initialt ses som ett enkelt verktyg 

till att under införandeprocessen betraktas 

som ett komplext verktyg 

• Ledningens förmåga att förstå vilka 

aktörsgrupper organisationen består av, 

och förstå deras motiv till att handla/eller 

att inte handla 

• Föreställningen av IT-system och 

normuppfattningar om IT-användning, 

omvärderingen av dessa 

• Aktörsgrupper som saknar praktisk 

erfarenhet av valt IT-projekt har svårt att 

omvärdera föreställningar och 

normuppfattningar 

Den här specifika studien visade på att utan 

samordning är det svårt att tillfullo utnyttja 

affärssystemets alla finesser, eftersom dessa 

bygger på en enhetlighet i användning.  

 

Slutligen visade studien att vid sidan av 

tillgång till auktoritära resurser var IT-

kompetens en betydelsefull resurs för att 

aktörer ska ha möjlighet att påverka ett IT-

projekt. 

The impact of technology 

type and life cycle on IT 

productivity variance: A 

contingency theoretical 

perspective; Xiaobo XU, 

Weiyong Zhang, Ling Li 

• Effektiviteten hos en ledning är avgörande. 

Förhållandet mellan agerandet och 

organisationskulturen 

• Nivå av prestandamätning 

• Livslängd för IT 

 

Slutsatser i den här artikeln tar upp 

intressanta strategier för att IT-projekt ska 

uppnå prestationsförbättringar. Framför allt 

att investera i rätt typ av teknik, genom att 

implementera hållbar teknik utan att 

egentligen bepröva den innan kan leda till 

oönskat resultat. Medvetenhet av IT:s 

livscykelstadium hjälper företag att ställa 

realistiska mål. Det sista som tas upp är 

prestandamätningar på rätt nivå (beroende 

på IT). Det påpekas många gånger att 

felaktiga förväntningar kan leda till 

projektfel. 

Projekt – organisation för 

målorientering och 

lärande; Tomas Jansson, 

Lennart Ljung 

• Leverantörens åtagande 

• Beställarens åtagande 

• Leveranstidsplanen 

• Det gemensamma projektet 

• Leveransgodkännande 

30-regeln 
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3.3 Befintliga IT-projektstrategier 

 

3.3.1 5-modellen 

Modellen är uppbyggd av tre grundstenar som är återkommande: Förändringar, Effekter, 

Mätning. Syftet med att kalla det för en modell är genom att betona att det handlar mer om 

bara en metod för att beräkna affärsnytta av IT-investeringar (Lundberg, 2009).  

 

I Figur 4 nedan visualiseras de olika Faserna i 5-modellen. Faserna kan beskrivas i olika 

delar, den första delen av modellen är inriktad på dokumentation av idéer om möjlig 

affärsnytta. När nyttan är identifierad startar transformationen av nyttan till kvantifierbara 

termer. Vidare vidtas förändringarna inom verksamheten och IT. När dessa förändringar är 

genomförda är det dags att verifiera förväntade effekter. Nyttan ska sedan mätas och förvaltas 

för att inte tas ut i förskott. För att stödja arbetet i dessa faser delas 5-modellen in i tre delar: 

Verktyg, process samt roller (Lundberg, 2009). 

 
 

 
 

Figur 4 Faserna i 5-modellen, (Lundberg, 2009). 

 

 

Verktyg 

1. Nyttokartan (vart finns nyttan) 

2. Nyttomatrisen (sorterar nyttan i olika kategorier) 

3. Verifieringsmatrisen (är nyttan realiserbar och mätbar) 

4. 5-tabeller (säkrar spårbarhet, från förändring till realiserad nytta) 

5. Beräkningsmodeller (nyttan i ekonomiska termer) 

6. Realiseringskurvan (när i tiden som nyttan och kostnader förväntas) 

 

Process 

Syftet med att införa en process kallad affärsnyttoprocessen i 5-modellen är för att ge arbetet 

struktur och en genomtänkt framdrift tillsammans med ett tydligt definierat start- och 

slutdatum.  

 

Roller 

Affärsnyttoprocessen inom IT-projekt behöver engagemang från en del centrala roller för att 

lyckas. De roller som Lundberg (2009) lyfter fram är; Visionärsrollen, nyttosäkrarrollen samt 

förändringsledarrollen.  
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3.3.2 Business Value Case 

Business case fungerar som ett underlag för att fatta beslut om vilka investeringar och projekt 

som ska genomföras samt en prioritering mellan olika initiativ. Innebörden av underlaget är 

främst att övertyga om en investering måste göras. Begreppet Business Value Case (BV Case) 

grundar sig på ett Business case men för att särskilja begreppen betonas värde- och 

nyttoförverkligande. Ett BV Case ska se till helheten och till de krav som existerar för att 

målsättningarna ska infrias och värde och nytta ska realiseras. Kopplat till valda 

nyckelfaktorer för studien utreder strategin resurser, kompetens, intressenter. Syftet med den 

här strategin är att fokusera på vilket problem man ska lösa, alternativt vilka fördelar och 

möjligheter som ska förverkligas. Parallellt med vad företag vill uppnå och vad som krävs för 

målsättningar. Haverblad (2006) tar upp en punktlista för varför BV Case används inom 

organisationer:  

 

• Ha ett bra beslutsunderlag, basera beslut på fakta. 

• Identifiera kritiska framgångsfaktorer och potentiella risker. 

• Verifiera värde och nytta. 

• Helhetsperspektiv för vad som krävs att förverkliga värde och nytta. 

• Prioritera mellan olika program och projekt. 

• Återkoppla till efter genomfört projekt.  

3.3.3 30-regeln 

Regeln innebär att man först efter 30 % av IT-projektets initialt uppskattade resursförbrukning 

göra en realistisk bedömning av vad som ska göras samt en korrekt angivning av kvarstående 

resurser som behövs för att slutföra uppdraget. Tidigare forskning inom IT-projekt har dragit 

slutsatser kring att vid denna tidpunkt går det att uppskatta projektmålen med en feldifferens i 

storlek 10–15 % (Berggren & Lindkvist, 2001).  

3.4 Lärande mellan projekt 

Individer lär på en mängd olika sätt: sociala sammanhang, diskussioner, genom alla sinnena 

(lyssna, se, höra, tala). Sedan testar individen själv -om och om igen, sedan reflekterar 

individen över resultatet. Såhär fungerar det även i affärsvärlden och alla olika typer av 

branscher. Tidigare forskning har ägnats åt lärande inom och mellan projekt, flera olika 

metoder och modeller har tagits fram och lärandet har utvecklats. En slutsats inom 

forskningsområdet visar på att lärande mellan projekt ter sig olika i olika företag och därmed 

finns det inte något bestämt sätt driva kunskapsutveckling (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2012). 

För projektledaren handlar det om att hela tiden utveckla och stäva efter en optimal samspels 

läroprocess. Alla medlemmar i projektet tillsammans med projektledaren bör analysera alla 

händelser för projektet. Allt från förbättringar till motgångar så att kunskap/erfarenhet som tas 

in transformeras till fördelar inom det fortsatta arbetet. Projektledaren har även ett ansvar att 

se till att alla medlemmar möts under såväl formella som informella former. Inom de 

informella formerna som exempelvis vid lunchträffar där arbetskollegorna berättar olika 
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historier, skvallrar eller drar vitsar sinsemellan. Samt att man öppnar upp 

kommunikationsmöjligheter i de formella mötena (Dainty et al., 2007). 

Öppnas delningen av information upp och bearbetas av projektledaren kan erfarenheterna 

transformeras mellan aktörerna och man kan lyssna och lära sig av mer eller mindre erfarna 

kollegor. Förutsatt att tidigare erfarenheter inte behöver vara till fördel för ett projekt. Såväl 

gamla som nya idéer, modeller eller erfarenheter inte kanske gynnar ett effektivt 

projektgenomförande och en positiv kunskapsutveckling. Här måste projektledare själva ta 

ansvar. I det ”nya” moderna projektbyggda företaget, där många projekt utförs samtidigt eller 

direkt efter varandra. Är det inte ovanligt att projektledaren omedelbart efter att ha avslutat ett 

projekt påbörjar nästa. Vilket innebär att de resurser som krävs för förbättring, 

dokumentation, kompetensutveckling samt återspegling inte existerar (Stjernberg et al., 

2008). 

3.5 Change Management 

Sveningsson & Sörgärde (2015) nämner att Change Management (CM) är ett begrepp som 

kan beskrivas som ett förhållningssätt inom organisationsförändring. CM gör det möjligt att 

identifiera och genomföra organisationsförändringar med hjälp av strikta planerings- och 

projektledningstekniker. Inom CM driver ledningen processen tillsammans med 

förändringsaktörer och eventuella konsulter som planerar och leder arbetet. Konsulterna är 

ofta aktiva problemlösare delar erfarenheter och ger förslag hur man åstadkommer förändring. 

CM syftar primärt till att utveckla konkurrensfördelarna och som följd bidra till 

verksamhetens vinst och lönsamhet. 

 

Författarna Marshak & Grant (2011) beskriver CM ideologiskt som: ”förändra organisationer 

för ekonomisk vinning”. Verksamheters språk, begrepp och värderingar ska utgå från 

ekonomi och affärsmässighet med fokus på produktivitet. I kontrast till vanlig 

organisationsförändring där framgång inom förändringar endast involverar de som omfattas 

av förändringarna. Kort sammanfattat vill man med det tidigare förändringsarbete dra nytta av 

medarbetares engagemang, kreativitet och kunskap med reducerat motstånd.  

Inom CM betraktas förändring inte bara som ett redskap för att nå specifika resultat utan även 

som en viktigt lärande- och utvecklingsprocess. En viktig idé inom förändringsarbete är att 

som chef/ledare kunna se människan som aktiva och lärande än som passiva mottagare av 

information och data (Sveningsson & Sörgärde, 2015). 

 

3.6 Användarvänlighet 

Produktionsmiljön påverkas av olika faktorer som kan delas in i: mänskliga, tekniska samt 

människan. I dagens föränderliga klimat inom affärsvärlden övervakas förändringar inom 

dessa olika indelningar. Installationen av systemvara, eller andra nätverk med smarta element 

(mobila enheter, applikationer etc.) spelar en stor roll. Nästan alla företag använder någon 

form av systemvara för att samla, analysera och informera data om sina användare eller 

kunder. För att ett system ska kunna ge användaren och kunden den informationen som 

behövs måste sådana systemvaror vara extremt användarvänliga. Idag finns det olika krav på 
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sådana typer av systemvaror för att uppnå effektivitet i användandet. Ofta måste de anpassas 

till de anställdas särskilda behov, vara platsberoende samt ha en förmåga att kunna reagera i 

realtid (Vernim & Reinhart, 2016). Ledningen måste säkerställa att dessa systemvaror 

accepteras och utnyttjas korrekt av de anställda. Annars kommer systemvaran aldrig uppnå 

sin fulla potential eller kapacitetsutnyttjande. Utbildning och kunskap är de mest kritiska 

frågorna för att uppnå ”hög” uppfattad användarvänlighet (Jonsson, 2008). 

 

3.7 Fashion Retail 

Modeindustrin har de senaste två decennierna genomgått en anmärkningsvärd expansion. 

Tillsammans med den snabba modeanpassningen, bortförskaffande av massproduktion med 

standardiserade och homogena plagg är det en bransch som är konstant föränderlig. Plaggen 

ska vara hållbara inom villkoren för miljö och social hållbarhet, tekniskt innovativa (ex. 

vattenavstötande), inom modetrenden för tiden. Tyger, färger, storlekar och sömmar ska vara 

enligt kundens behov (Todeschini, et al., 2017). 

 

Ur en artikel från Svenska Dagbladet Näringsliv skriven av Bränström (2017, 21 December) 

citeras Patrik Hedelin, partner på riskkapitalisten E-equity:  

 

”Den yngre generationen, födda 1984 och senare, har ett annat köpbeteende och hämtar sina 

impulser från sociala medier. Bara den demografiska förändringen driver på e-handeln.” 

Han bedömer att e-handeln kommer att accelerera i tillväxt, varpå transformationen kommer 

att gå ännu fortare än vad den gör i dag. Förändringen kommer att ske snabbt i synnerhet när 

det gäller mode.  
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4 Beskrivning av Koncernens två olika Koncept 

4.1 Inledning av den undersökta koncernen 

Koncern X har flera olika butiker och e-handelsplatser i olika länder. De äger, driver och 

utvecklar butiker samt e-handel främst inom mode. Figur 5 nedan förtydligar strukturen för 

koncernen:  

 

 
Figur 5  Koncernen X, 2018. 

Inom de studerade koncepten A och B sker varustyrningen genom två olika 

varustyrningssystem. År 2012 slogs nämligen koncernens logistikavdelningar ihop och 

arbetar nu centralt, förr hade koncepten sin egen logistikavdelning och de arbetade enskilt. 

Huvudsyftet med det nyinvesterade varustyrningssystemet för de två koncepten är att varor 

ska styras i samma varustyrningssystem, då kan personalresurser frigöras och totala 

logistikkostnader sänkas. I Figur 6 nedan ges en överskådlig bild över flödet av varor hos de 

olika koncepten, från Fabrik till centrallager till butik. Båda koncepten har samma 

centrallager. Den enda skillnaden är egentligen lokaliseringen av fabriker och butiker samt att 

Koncept B har ett flöde av varor från externa leverantörer (därav det separata flödet längst 

ner). Koncept A och B beskrivs mer detaljerat senare i det här avsnittet. 

Figur 6 Översiktligt flöde av varor, 2018. 

Koncern X

Logistik avdelning

Koncept A Koncept B
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4.2 Koncept A 

Koncept A är ett helintegrerat varumärke vars produkter designas, produceras och 

distribueras via egna-samt franchisebutiker. Konceptet har egen e-handelsplats. 

 

4.2.1 Varuflöde för Koncept A 

Flödet av varor inom Koncept A sker från olika fabriker, med olika transportsätt till 

centrallagret, se Figur 7 nedan. På centrallager sker inleverans för att sedan packas om till 

butiks order samt e-handels order, det är här själva varustyrningen sker. Varustyrningens syfte 

är att varor skickas i rätt mängd, till rätt plats i rätt tid. 
Figur 7  Detaljerat varuflöde för Koncept A, 2018. 

Procentuell fördelning av totala logistikkostnader: 

• Lagerhantering står för ca 61% av totala logistikkostnader. 

• Leveranskostnader till e-handelskunder står för ca 17%.  

• Leveranskostnader till Butiker är ca 12%, infrakter från fabrik ca 8%. 

 

4.2.2 Problematik i tidigare varustyrningssystem (System 1) för Koncept A  

 

Affärsmässiga problem 

Med affärsmässiga problem menas det alla problem som har med kostnader och intäkter för 

Koncernen X att göra. System 1 var ett skräddarsytt varustyrningssystem byggt av den interna 

IT-avdelningen. System 1 byggdes direkt i Koncept A:s affärssystem. System 1 var planerat 

som en tillfällig lösning, men egentligen saknades planer på ett nytt varustyrningssystem. 

November 2015, skickade projektbeställaren in en beställning av ett nytt varustyrningssystem. 

Problematiken var tydlig kring den ”tillfälliga” lösningen för varustyrningen (System 1) och 

tidigare användare av System 1 uttrycker sig som att man ”målade in sig i ett hörn”. Ingen 

flexibilitet fanns då uppdateringar av System 1 blev omöjligt då hela varuflödet riskerade att 

stanna (eftersom man byggt in System 1 i affärssystemet). Uppbyggnaden av System 1 gavs 
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nämligen inte utrymme till uppdateringar utan att behöva programmeras om.  

 

Exempel på affärsmässiga problem inom varustyrningen: 

• Begränsad/förlorad försäljning då varor inte styrs optimalt.  

• Tidsmässigt krävande varustyrning, vilket leder till ökade personalkostnader. 

• Låsningen av uppdateringar av affärssystemet ses som ”kastat pengar i sjön”. 

Uppdatering av system ingick nämligen när Koncernen investerade i affärssystemet. 

 

Operativa problem 

Med operativa problem avses all problematik kring drift, se exempel nedan. De operativa 

svårigheterna inom System 1 var att av Koncept A:s totala inköpsvolymer till egna butiker 

köptes ca 40 % som startpack (dvs. nyheter som kommer ut direkt till butiken, i färdigpackade 

lådor från centrallager). De resterande 60 % köps in till centrallager som enskilda plagg för 

påfyllnad till butik och e-handel. Det är de här 60 % av varorna som det uppstod problematik 

kring inom varustyrningen.  

 

Exempel på operativa problem inom varustyrningen:  

• Statisk sortimentsfördelning per butik – Sortimentet per butik är indelat i ett fåtal 

sortimentsklasser, butiken klassificeras på storlek och försäljningsgrad (enkelt 

förklarat, större butik betyder större sortiment). Läggs en artikel till manuellt i en 

butik, påverkas alla andra butiker i samma klass. 

• Statiska säkerhetslager (SL) per butik – SL med min/max-nivåer sätts för alla 

butiksklasser. Om man ändrar min/max-nivå i en butik påverkas alla butiker i samma 

klass av samma förändring. 

• Statisk påfyllnad –  Olika långa ledtider tas inte hänsyn till i påfyllnad, vilket 

resulterar i att butiker med längst avstånd från centrallager får sämre tillgänglighet. 

• System 1 tog inte hänsyn till säsongskurvor, det vill säga variationen i höstmode, 

vintermode, sommarmode samt vårmode. 

• System 1 tog inte hänsyn till lokala försäljningsvariationer (ex. Turistorter, kampanjer 

etc.) 
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4.3 Koncept B 

Koncept B är ett helhetskoncept som erbjuder välskräddade kläder med stort fokus på service. 

Sortimentet består huvudsakligen av egna varumärken som kompletteras med de externa 

leverantörernas varumärken. Konceptet har en egen e-handelsplats. 

 

4.3.1 Varuflöde för Koncept B 

Flödet av varor inom Koncept B sker (precis som i Koncept A) från olika fabriker, med olika 

transportsätt till centrallagret. På centrallager sker inleverans för att sedan packas om till 

butiks- samt e-handels-order, det är här själva varustyrningen sker. Rätt mängd, till rätt plats i 

rätt tid. Skillnaderna ifrån Koncept A:s varuflöde är de externa leverantörerna som levererar 

direkt till butik, en varustyrning som sker externt (se flödet längst ner i Figur 8 nedan).  
Figur 8 Detaljerat varuflöde för Koncept B, 2018. 

Procentuell fördelning av totala logistikkostnader: 

• Lagerhantering står för ca 44% av totala logistikkostnader. 

• Infrakter från fabrik ca 23%.  

• Leveranskostnader till butik ca 28%, leveranskostnader till e-handels kunder ca 5%. 

 
4.3.2 Problematik i nuvarande varustyrningssystem (System 2) för Koncept B 

 

Affärsmässiga problem 

Med affärsmässiga problem menas det alla problem som har med kostnader och intäkter för 

Koncernen X att göra. System 2, det befintliga varustyrningssystemet för Koncept B ses som 

en misslyckad IT-investering då effektmålen med investeringen fallerat under tidens gång. 

System 2 levererades år 2010. Även System 2 är skräddarsytt för enbart varustyrningen men 

till skillnad från System 1 byggdes det separat från affärssystemet. Problematiken idag liknar 

Koncept A:s problematik med System 1 förutom att här finns inget hinder för 

systemuppdatering.  
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Exempel på affärsmässiga problem inom varustyrningen: 

• Begränsad/förlorad försäljning då varor inte styrs optimalt.  

• Extra resurser för tex. prognoser, tillgänglighetsmätningar som behövs göras separat i 

Excel. Detta leder till ökade personalkostnader samt längre utbildningstid. 

 

Operativa problem 

Med operativa problem avses all problematik kring drift, se exempel nedan. Huvudsakliga 

operativa problemet inom System 2 är att det inte kan hantera den mängd data som krävs för 

att styra varorna rätt. Här behövs Excel som systemstöd för att kunna göra prognoser, 

tillgänglighetsmätningar samt uppföljningar. Det är alltså begränsat användningsområde i 

System 2. 

 

Exempel på operativa problem inom varustyrningen:  

• System 2 tar inte hänsyn till säsongskurvor, det vill säga variationen i höstmode, 

vintermode, sommarmode samt vårmode. 

• System 2 tar inte hänsyn till lokala försäljningsvariationer (ex. Turistorter, kampanjer 

etc.) 

• Tillgänglighetsmätningar och annan viktig analys bortprioriteras (mest pga. tidsbrist), 

då mycket måste ske manuellt i Excel. 

• Statisk påfyllnad (olika långa ledtider tas inte hänsyn till i påfyllnad vilket leder till att 

butiker med längst avstånd från centrallager får sämre tillgänglighet) 

 

Sammanfattning 

Då varorna inom Koncept A och B har ett relativt lika flöde konstaterades snabbt att ett 

gemensamt varustyrningssystem var möjligt. Logistikkostnader, affärsmässiga- samt 

operativa problem för System 1och 2 var viktiga faktorer för upphandlingen av det nya 

gemensamma varustyrningssystemet. Då ca 60 % av logistikkostnaderna låg på 

lagerhanteringen se figur 7 och 8 där själva varustyrningen sker/skedde var det en tydlig 

indikation på att något behövde förbättras. En effektivare varustyrning kan leda till lägre 

kostnader över hela varuflödet.  

 

Faktorerna gav/ger också möjlighet för projektledaren samt leverantören att arbeta med 

planering för implementering och användarvänligheten av varustyrningssystemet. Då 

koncepten befinner sig i olika faser för att införa det nya varustyrningssystemet kan en 

bredare analys göras för att uppnå studiens syfte. 
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5 IT-projektet för ett nytt gemensamt varustyrningssystem 
5.1 Projektfaser för nytt varustyrningssystem 

I Figur 9 nedan illustreras de olika faserna IT-projekten gått/går igenom, faserna beskrivs mer 

detaljerat senare i avsnittet. 

 
 

 

 

Figur 9 IT-projektens faser: det nya gemensamma varustyrningssystemet, 2018. 

 

 

5.1.1 Förstudie och utvärdering av leverantörer 

Hela processen startade med en förstudie. Projektbeställaren hade sedan länge identifierat 

olika problemområden med Koncept A och Koncept B:s varustyrningssystem, se ovanstående 

avsnitt. 

 

Förstudien startade igång redan år 2015, projektledaren tillsammans med ledningen började 

med att söka efter grundorsaken till vad som påverkade varustyrningen negativt. Ganska 

snabbt insåg man hur Koncernens System 1 och System 2 ”låste in varustyrningen i ett hörn”. 

Dels, de dubbla personalresurser som går åt för att man arbetar i två olika system men även de 

medförda logistikkostnaderna varustyrningen resulterar i. Den begränsade varustyrningen var 

i behov av en lösning: Ett nytt gemensamt varustyrningssystem. Det nya gemensamma 

varustyrningssystemets huvudsyfte är att öka bruttovinsten. I ca ett års tid undersöktes 

befintliga lösningar, både internt hos IT-avdelningen samt hos leverantörer för ny systemvara. 

Förstudie och 
utvärdering av 
leverantörer

År 2015 

Förhandling Implementering

Designfasen

Business 
solution 
design

Technical 
solution 
design

Data 
validering

Pre-view

REQ-test/fall-
test

Överlämning och 
avslutat projekt

Koncept A 
November 

2017

Koncept B 
Beräknat Juni 

2018
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Tillslut föll beslutet på en leverantörs systemvara, då de kunde erbjuda ett 

varustyrningssystem som kan minska kostnader och optimera användningen på fler områden 

än enbart varustyrningen. Projektledaren kunde se en snabb Return of Investment (ROI) för 

leverantörens lösning. Figur 10 nedan påvisar alla de parametrar som det nya 

varustyrningssystemet tar hänsyn till innan order:   

 
Figur 10 Parametrar för det nya varustyrningssystemet inom Koncernen X, 2018. 

Sammanfattning 

Med en optimerad varustyrning där rätt artiklar hamnar i rätt butiker i rätt tid, ger det en 

mindre andel förlorad försäljning. Vilket leder till en högre bruttovinst, en högre bruttovinst 

gynnar hela Koncernen X. Effektmålet för projekten är ingen procentuell ökning utan byggs 

på en behovsanalys där man ser fler besparingar och frigörande av resurser med det nya 

varustyrningssystemet än kostnader för de äldre System 1 och System 2.  
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Projektmedlemmar 

I tabellen nedan presenteras projektgruppen och respektive ansvarsområden som 

Projektledaren satt ihop under förstudien. 

 

Roller Ansvarsområden 

Logistics Director Project Sponsor, Steering Group 

CIO Project Owner, Steering Group 

IT Project Manager Controlling project framework, escalation point  

Supply Chain Planner Designing Business Process, (Super user) 

Assortment & Purchasing 

Controller 

All matters concerning processes 

Application Manager Logistics, 

Assortment, Production 

Technical Solution, escalation point for technical questions 

Supply Chain Planner Designing Business Process, (Super user) 

Solution Architect and Technical 

Specialist, Accigo 

Technical Solution Architect & Design,  

Developer  Development of agreed technical solution  

Design and development  Development of agreed technical solution & Design  

Project Manager,  Admin 

Technical Specialist, 

TeleComputing 

First level Customer support after Go Live 

Developer  Technical Solution 

Business Solution Consultant, JE Guide Koncern X to the best suitable Business Solution 

 
Figur 11 Tabell - Projektgrupp, 2018. 

 

5.1.2 Förhandling och implementation 

Eftersom endast ett varustyrningssystem ska ersätta två befintliga system (System 1 och 

System 2) valde man att separera projekten. Där man startade med att införa 

varustyrningssystemet i Koncept A för det ansågs mest kritiskt samt att Koncept A har en 

högre omsättning än Koncept B. Förhandlingarna ägde rum och investeringen godkändes av 

ledningen/styrgruppen. En så kallad risk-budget sattes med 10 % över totala budgeteringen 

till båda IT-projekten. En tidigare erfarenhet från projektledaren som öppnar upp för 

eventuella ökade kostnader, i och med en 10 % risk-budget kan man flytta sina kostnader lite 

mer rörligt. Tidigare behövde projektledaren alltid gå tillbaka till ledningen för att få höja sin 

budget, vilket resulterade i tidsfördröjningar.  

 

Implementationen av varustyrningssystemet är endast genomförd inom Koncept A, där 

processen för implementeringen gått igenom alla nedanstående faser, faserna är desamma till 

Koncept B (Koncept B befinner sig i nuläget i REC-testfasen). 
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Designfasen 

Den mest kritiska fasen inom implementeringen. Alla de problemområden som identifierats 

av projektbeställaren inom System 1 och System 2 i tidigare avsnitt (Logistikkostnader, 

affärsmässiga- samt operativa problem) analyseras av den interna IT-avdelningen 

tillsammans med leverantören. De identifierar ALLA kundens behov, grundorsaker till 

problem och identifierar vilka processer som måste byggas in. Leverantören tillsammans med 

projektbeställare, användares erfarenheter samt den interna IT-avdelningen utvecklade 

funktioner, processer, analysverktyg etc. Det byggdes fram en helhetslösning för de båda 

Koncepten A och B då användare ska frigöras, från att ha arbetat i System 1 respektive 

System 2 till att använda ett och samma varustyrningssystem. 

 

Business solution design 

I den här fasen sker alla avtal mellan koncernen samt leverantören på en affärsmässig nivå 

(Priser, garantier, systemuppdateringar, ansvarsområden, kontaktinformation vid eventuella 

brister/felsökningar osv.) Här är styrgruppen, projektledaren, leverantören samt juridiska 

personer involverade.  

 

Technical solution design 

Den här fasen har den interna IT-avdelningen hand om tillsammans med leverantören. Här 

ska det programmeras HUR all data ska skickas inom det nya varustyrningssystemet, samt 

vart data ska lagras, både hårddata och mjukdata. 

 

Datavalidering 

När man har bestämt HUR data ska skickas samt lagras, ska all data från de tidigare systemen, 

System 1 och System 2 migreras in i det nya varustyrningssystemet, det sker i den här fasen. 

Allt från lagernivåer, artikelnummer, storlekar, ledtider, leveranssätt etc. Detta görs 

tillsammans med användare samt den interna IT-avdelningen.  

 

Pre-view 

I den fasen ska alla processer dubbelkollas tillsammans med leverantören. Ett kritiskt steg då 

det är den sista slutkontrollen för varustyrningssystemet. Projektbeställaren har nämligen ett 

ansvar att se till att tillhandahålla all information som leverantören av systemet behöver, en 

punkt som beslutades i Business solution design-fasen. Alla processer eller funktioner som 

behöver tilläggas efter den här fasen kommer leverantören att fakturera för.  

 

REQ-test 

En fas där ett krav och testverktyg tas fram av leverantören. I enkelhet kan man förklara det 

som en demo av varustyrningssystemet där alla processer ska testas innan implementering. 

Leverantörer tillhandahåller med demo, men testerna görs av användare parallellt med den 

interna IT-avdelningen.  
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5.1.3 Överlämning och avslutat projekt 

Efter avslutat projekt, i den här studien är projektet avslutat enbart inom Koncept A. Efter 

överlämning av varustyrningssystemet går projektledaren vidare och bedriver nästa projekt, 

till Koncept B. Nu har projektbeställaren yttersta ansvar att effektmålen uppnås, men 

projektledaren ser till att uppföljningen påbörjas. Ett inbokat möte för uppföljning är 

preliminärt bokat för Koncept A. Generellt så har tidigare interna IT-projekt saknat 

uppföljning på grund av tidsbrist och att det inte funnits med i projekttidsplanen. Det här är ett 

problem som ska försöka åtgärdas i de här IT-projekten för det nya gemensamma 

varustyrningssystemet.  

 

5.2 Lärdomar inom IT-projekten från Koncept A till Koncept B 

Nedan har författaren sammanställt viktiga lärdomar från IT-projektet i Koncept A till IT-

projektet i Koncept B. Lärdomarna är indelade i fyra kategorier: Ledningens perspektiv, 

projektfaser, samarbete samt tekniska lösningar. Alla förbättringspunkter i vardera kategorien 

åtgärdades till IT-projektet i Koncept B. 

 

Ledningens perspektiv 

Förväntningarna är bemötta för IT-projektet inom Koncept A inom tids-, budget- och 

kvalitetsmässigt. Framgångsfaktorer som tagits upp är, förebyggande arbete (förstudien och 

förhandlingen), projektgruppens sammansättning, informationsflödet samt samarbetet med 

leverantören. Förseningar skedde i en del faser men löstes bättre än förväntat och faktum är 

att vissa faser gick snabbare än tidsplanerat så i slutskedet levererades varustyrningssystemet 

enligt tidsplan för Koncept A.   

 

Projektfaser 

De faser man tagit lärdomar ifrån är: Design-, implementering- samt REQ-testfasen. 

 

Vad har fungerat bra? 

• Projektet har förändrat en del processer och ”sättet att arbeta på”. Istället för att bygga 

system efter dagens rutiner som är väldigt inramade och ”Excel-liknande”. 

• Leverantören har alltid ifrågasatt idéer, baserat på egna erfarenheter. 

• Designfasen tog mycket kortare tid än beräknat, tack vare god kommunikation och 

samarbete. 

 

Vad kan bli bättre? 

• Faserna Technical solution design och datavalidering måste utvecklas parallellt med 

Designfasen. Datavalideringen får gärna starta direkt med projektstart då den tog 

väldigt mycket tid. Den låg kvar ända till sista fasen, REQ-test. Datavalideringen tog 2 

veckor längre än planerad.  

• Kravspecifikation på en del processer istället för REQ-test. Några processer ansågs 

”onödiga” att testa då det enbart påvisade vilken effekt processen gav. Det här ledde 

till mycket onödig administration då Koncernen X redan satt effektmål för det nya 

gemensamma varustyrningssystemet.  
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• Bättre planering, tydligare rollfördelning på vilka som ansvarar för vilket REQ-test. 

 

Samarbete 

I den här kategorin har alla lärdomar dokumenterats inom och mellan ledningen, alla resurser, 

kompetensnivå, roller och ansvarsfördelning, kommunikation samt tidsmässigt. 

 

Vad har fungerat bra? 

• Feedback mellan kund och leverantör, genom frekventa möten, email och samtal. 

• Bra samarbete mellan alla projektmedlemmar och projektledare. 

• Informationsflödet har varit bra. 

• Strukturen på möten, hög disciplin samt framgångsrika beslutstaganden. 

• Hög kompetensnivå på projektmedlemmar. 

• Alla projektmedlemmar tog ansvar över sina uppgifter. 

• Konsulter från leverantören förstod Koncern X:s sätt att arbeta, vilket ledde till bättre 

anpassningsförmåga åt båda håll. 

 

Vad kan bli bättre? 

• Tydligare definition av roller och ansvarsområden i början av projektet. 

• Flera interna möten inbokade redan i början av projektet. De aktörer inom den 

”tekniska biten” (Technical Solution Design samt datavalidering etc.) hade enbart 

möten med leverantörer i början av projektet och inte med resterande 

projektmedlemmar. 

• Strukturen på möten har varit bra men kan optimeras.  

• Frigöra tid för alla projektmedlemmar, så att de hinner med dagligt arbete samt IT-

projektet. 

• Tids- och aktivitetslista är efterfrågat, alternativt vecko-uppdatering. 

• Bättre beräkning av tid och personalresurser. 

• Få logistikchefer att arbeta med Change Management för att underlätta användarens 

inställning till nytt varustyrningssystem. 

 

Tekniska lösningar  

I den här kategorin har alla lärdomar dokumenterats utifrån utveckling, kvalitet och Change 

Management. 

 

Vad har fungerat bra? 

• Leverans av det nya varustyrningssystemet skedde i tid och med hög kvalitet. 

• Alla förstod den tuffa utmaningen med att implementera ett nytt varustyrningssystem, 

både tekniskt och affärsmässigt. 

• Lösningsorienterade projektmedlemmar, en del utmaningar var extremt svåra men 

löstes med god kommunikation och hög kompetensnivå internt. 

Vad kan bli bättre? 

• En del oförståelse av konsekvenser för en del processer. Missar man en eller fler 

processer i förstudien ger det väldigt mycket mer-jobb samt att kostnaderna ökar. 
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6 Analys 

I avsnittet redovisas analysen av empirin inom de tre analysfaktorerna: Ledning, förväntning 

och strategi. Analysavsnittet leder till de slutsatser som studien avser utifrån syftet. 

 
Ledning  

Utifrån primärdata samt litteraturstudier har nyckelfaktorn ledning en betydande roll för IT-

projekten för det nya gemensamma varustyrningssystemet. Ledningen består av: CIO 

(CIO=Strategisk IT chef, en person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna 

informationssystem) för Koncern X och logistikchefen (projektbeställare). Eftersom System 1 

och System 2 ersätts av ett gemensamt nytt varustyrningssystem har även samma leverantör 

varit inblandad i de båda IT-projekten.  

 

För de båda projekten har ledningen haft/har en avgörande roll, precis som Jansson & Ljung 

(2004) beskriver att projektbeställarens uppgift är att utse en projektledare. Projektledaren är 

ytterst ansvarig för ett projekts resultat, fortlöpande och avslutande. Projektledaren har även 

ansvaret för att bestämma vilka involverade aktörer som ska delta i projektet (se Figur 11). 

 

Att sammanställa en grupp individer som sedan ska samarbeta och komma överens under ett 

projekt är en svår uppgift. Ur empirin (lärdomar mellan projekten) kan man tydligt identifiera 

att sammansättningen av projektmedlemmar har en avgörande roll. Projektledaren lyfter upp 

projektmedlemmarna och deras engagemang inom de två projekten med det nya 

varustyrningssystemet. Rätt personer har tilldelats rätt uppdrag. Deras kunskap och erfarenhet 

har minskat oro samt underlättat processer. Leverantörens delaktighet genom alla projektfaser 

är också en framgångsfaktor som nämns vid intervjutillfälle. 

 

Hos Koncernens logistikavdelning har ett förändringsvänligt klimat observerats. Varför tas då 

ett förändringsvänligt klimat upp när studiens syfte är att nå framgång vid införande och 

användande av ett varustyrningssystem? Det går nämligen hand-i-hand. Förändringskulturen 

har påvisat positiva effekter kring både implementering av varustyrningssystemet, men också 

för att ta sig igenom hinder och utmaningar. Öppenheten för förändring som ledningen skapat 

öppnar upp för motivation hos användare av systemet. Ett byte av rutiner, arbetssätt och i det 

här fallet, ett nytt varustyrningssystem uppfattas som utmanande och positivt istället för svårt 

och jobbigt.  

 

Båda användarna av tidigare varustyrningssystem (System 1 och System 2) tar gemensamt 

upp att över det hela så har ledningen och projektledaren informerat ofta, tydligt och 

innehållsrikt. Det observerade förändringsvänliga klimatet logistikavdelningen befinner sig i 

är grundat i ledningens syn på förändringsarbete. Förändring speglar nämligen branschens 

”typiska” karaktärsdrag. Precis som Todeschini et al., (2017) tar upp så präglas Fashion Retail 

av förändringar. Dels inom villkoren för miljö och social hållbarhet, men även att plaggen är 

tekniskt innovativa (ex. vattenavstötande). Plaggen ska vara aktuella inom aktuell modetrend. 

Tyger, färger, storlekar och sömmar ska vara enligt kundens behov. Respondenternas svar 

kring branschens karaktäristiska drag känns igen enligt ovanstående och de nämner 
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karaktärsdrag såsom säsongsvariationer, hög tillgänglighet, kampanj-styrt, och ”livscykeln för 

mode” (Vårtrend, hösttrend, sommartrend och vintertrend).  

 

Eftersom branschen präglas av förändringar, ser ledningen till att under rekryteringsprocesser 

ställa ett par ledande frågor som påvisar individens handlingsplan/agerande vid förändring. 

Precis som Sveningsson & Sörgärde (2015) tar upp inom Change Management, där 

förändring inte bara ska ses som ett redskap för att nå specifika resultat utan även som en 

viktig lärande- och utvecklingsprocess. En viktig idé inom förändringsarbete är att som 

chef/ledare kunna se människan som aktiv och lärande och inte som passiva mottagare av 

information och data. 

 

Förväntningar 

Förväntningarna av det nya varustyrningssystemet presenteras nedan i en tabell, Figur 12. 

 

Aktörer Förväntningar 

Logistikchef Full flexibilitet, dynamiska påfyllnad baserat på 

försäljningsprognos per butik och artikel. Rätt artiklar i rätt 

butiker leder till mindre förlorad försäljning, vilket 

resulterar i mindre onödig ”REA”. Det ger i slutändan en 

högre bruttovinst. 

Projektledare Helhetslösning som kan stötta fler områden än enbart 

varustyrningen samt en snabb ROI. 

Användare (system 1) Effektivare styrning av varor, mer flexibilitet, butiksunik 

påfyllnad av varor 

Användare (system 2) Få systemstöd för analyser, effektivisera styrningen→tid 

för mer innovativt arbete 

 
Figur 12 Tabell - Förväntningar av Varustyrningssystemet, 2018. 

Som man ser i tabellen ovan och som också Xu et al., (2016), Lundberg (2009) och Myreteg 

(2007) tar upp i samband med misslyckade IT-projekt så kan förväntningarna se annorlunda 

ut. I det här fallet skiljer det sig inte signifikant. Den intressanta faktorn är hur användarna 

inte transformerar förväntningarna till ekonomiska termer utan användarvänligheten kommer 

i första hand. Enligt Lundberg (2009) måste de aktörer som driver och leder IT-projekt ta 

hänsyn till användarens reella utmaningar inom systemvaran för att öka användandet av 

metoder och resurser. Inom den befintliga litteraturen om man ser till just 

användarvänligheten av systemimplementeringen, indikerar den att det är den största 

utmaningen för IT-projekt. Användare kan nämligen motstå sig att använda sig av systemet 

vilket kan orsaka större problem än att IT-projektets effektmål inte uppnås (Haddara & Moen, 

2017). Projektledaren för det nya gemensamma varustyrningssystemet använder sig av en 

projektledningsstrategi där personligt ansvarstagande är ett centralt begrepp, vilket leder mig 

in på den sista nyckelfaktorn, strategi.  

 

Strategi 

Den projektledningsstrategi som projektledaren inom Koncernen X använder sig av benämns 
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Praktisk Projekt Styrning (PPS) och är en utbildning som leverantören TietoEnator erbjuder 

företag. Det främsta syftet med PPS är att bidra till fler lyckade projekt. Till skillnad från 

teoretiska modeller för projektledning byggs PPS mer på erfarenheter från tidigare projekt. 

Ena grundtanken är att göra tydliga och förankrade överenskommelser. Den andra är att vara 

förberedd när svårigheter uppstår.  

 

Centrala begrepp inom PPS är personligt ansvarstagande, öppenhet samt förtroende. Alla 

deltagare i projektet ska känna sig delaktiga och se alla handlingar som leder mot det 

gemensamma effektmålet. PPS innefattar ett genomgående och konsekvent synsätt på 

människor. Åtagande, affärsnytta och samverkan är utmärkande för PPS. Inga modeller eller 

metoder kan ersätta personligt engagemang, kunskap och initiativförmåga. PPS är en strategi 

som inte kväver utan förstärker kreativitet och ansvarstagande. PPS kombinerat med ett 

situationsanpassat ledarskap skapar framgång och konkurrenskraft inom företag som bedriver 

projekt. Precis som Hallin & Karrbom Gustavsson (2012) beskriver ett situationsanpassat 

ledarskap, att beroende på vad deltagare i projektet har för kompetensnivå och 

motivationsbehov tillämpas olika typer av ledarskap.   

 

Studien har visat att projektledaren lyfter upp projektmedlemmarna och deras engagemang 

inom projektet med det nya varustyrningssystemet. Rätt personer har tilldelats rätt uppdrag 

och genom deras kunskap och erfarenhet har oron minskat och även underlättat alla faser för 

projektet. Det här är ett tydligt bevis på att strategin nyttjas och inte bara ”existerar” inom 

koncernen.  

 

PPS har vissa likheter med de befintliga IT-projekts strategierna inom litteraturen nämligen 5-

modellen, Business Value Case samt 30-regeln. Huvudfokus ligger på affärsnyttan vilket inte 

heller går att undgå i den här studien då beslutsunderlaget för ett det nya 

varustyrningssystemet handlar om Return on investment (dvs. hur snabbt man får ”tillbaka” 

sitt investerade belopp). Skillnaderna däremot är att både 5-modellen och Business Value 

Case har en tydlig beskrivning av vilka aktörer som ska ingå för välfungerade processer, 

medans PPS anpassar sina processer efter aktörernas krav och kompetensnivå. 

 

För att skapa en återspegling av det teoretiska avsnittet ”Lära mellan projekt” tar Dainty et 

al., (2007) upp att för projektledaren handlar det om att hela tiden utvecklas och att stäva efter 

en optimal samspels-läroprocess, vilket projektstrategin PPS innefattar. Alla medlemmar i 

projektet tillsammans med projektledaren bör analysera alla händelser för projektet. Allt från 

förbättringar till motgångar så att kunskap/erfarenhet som tas in transformeras till fördelar 

inom det fortsatta arbetet. Lärdomarna för projektet inom Koncept A är väldokumenterat, 

både kategoriskt men även i syfte till att transformera förbättringsområden till 

handlingsplaner för projektet som drivs inom Koncept B.  
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7 Slutsatser 

I det här avsnittet presenteras de tre framgångsfaktorer och hinder som identifierats genom 

studiens gång. Avsnittet avslutas med studiens bidrag till forskningen och en kort introduktion 

till fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Framgångsfaktorer 
Den första framgångsfaktorn identifierades inom projektgruppen. Projektledaren är oftast den 

som bildar projektgruppen. I de studerade IT-projekten inom Koncern X har konstellationen 

visat sig vara framgångsrik, dels på grund av att rätt personer har tilldelats rätt uppdrag genom 

deras kompetensnivåer men även att projektmedlemmarna har påvisat ett förändringsvänligt 

beteende. Det förändringsvänliga klimatet är någonting som identifierats under observationer 

och som även speglar karaktärsdrag inom Fashion Retail. Det agila synsättet som 

projektledaren besitter innebär att projektgruppen är självgående och beslutsmässig eftersom 

medlemmarna är välinformerade om detaljer, tidsplan samt eventuella hinder i projektet. 

Genom att projektgruppen känner ansvar frigörs projektledarens tid och energi. Dem 

resurserna kan istället läggas på sysslor som ger verklig effektivitet tex. eliminera eventuella 

hinder. Allt som hindrar eller stör en projektgrupp skapar slöseri med tid, pengar och kommer 

indirekt att påverka resultatet. Trots en del skillnader inom förväntningarna på 

varustyrningssystemet arbetar även projektgruppen alltid åt samma håll. Avsaknaden av en 

helhetssyn, för både projektets mål och effekterna av varustyrningssystemet kan innebära att 

man levererar en produkt som i och för sig uppfyller kravspecifikationerna som satts upp i 

förhand men som kanske inte är kompatibel med andra produkter eller användningsområden. 

Grundorsaken till den optimala projektgruppen har visat sig vara Strategin, Praktisk Projekt 

Styrning (PPS) kombinerat med att skapa ett förändringsvänligt klimat. Centrala 

begrepp inom PPS är personligt ansvarstagande, öppenhet samt förtroende. Alla deltagare i 

projektet ska känna sig delaktiga och se alla handlingar som leder mot det gemensamma 

effektmålet. PPS innefattar ett genomgående och konsekvent synsätt på människor. 

 

Den andra framgångsfaktorn som identifierades är en annan effekt av det observerade 

förändringvänliga klimatet inom koncernen X. Införandet av varustyrningssystemet ses/sågs 

som ”träning” av användare. Att ha användare av varustyrningssystemet med i de flesta 

faser genom IT-projekten öppnar upp för användarvänlighet och ett effektivare användande 

av varustyrningssystemet. Att en projektledare för IT-projekt går till slutanvändare av 

systemet, ger möjlighet att på kortare tid nå effektmålen.  

 

Den tredje och sista framgångsfaktorn som identifierats är inom implementeringsfasen. Det 

har visat sig att implementeringen har underlättats genom att låta leverantören ses och 

behandlas som en deltagare inom projekten. Att låta leverantören vara delaktig har lett till 

att leverantören lärt sig Koncernen X:s arbetsmetodik. Det har resulterat i en ökad förståelse 

mellan kund och leverantör samt att det underlättat i planering, både tidsmässigt men även 

strategiskt.  

 

7.2 Hinder 

De här två separata IT-projekten men med ett införande av ett gemensamt 

varustyrningssystem anses ha fungerat på ett sätt som tidigare inte fungerat. Det går hand i 

hand med de hinder som identifierats i studien. 
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En viktig men bortprioriterad aktivitet inom IT-projekt (mest pga. tidsbrist) är att följa upp 

och lära mellan projekten som projektledare. Här tappar man viktig information och kunskap. 

Hur ska man kunna identifiera framgång om uppföljning inte sker? I en bransch som Fashion 

Retail som karaktäriseras av stora säsongsvariationer, hög tillgänglighet och yttrefaktorer som 

miljö och socialt ansvar är man beroende av IT för att dela informationen. Görs uppföljning 

mer frekvent och noggrant kanske IT-projekt kan effektiviseras dels tidsmässigt, men också 

ekonomiskt med rutiner och rätt aktörer.  

 

Inom den här undersökningen finns ett preliminärt datum inbokat för en uppföljning inom 

Koncept A, men ingen ytterligare planering eller strategi för uppföljning existerar. Lärandet 

mellan IT-projektet från Koncept A till Koncept B är väldokumenterat. Kanske för att IT-

projekten handlar om samma varustyrningssystem och att de sker direkt efter varandra. Ett 

tydligt pekande på att uppföljning och lärande KAN effektivisera kommande projekt. Men 

varför dokumenteras inte lärdomarna från Koncept B?  

 

7.3 Forskningens bidrag 

För praktiker 

Uppsatsen riktar sig till alla ansvariga/involverade leverantörer, användare, projektledare samt 

projektbeställare för IT-projekt inom Fashion Retail. Leverantörerna kan dra nytta av 

uppsatsen då de kan säkerställa en behovsanalys på detaljnivå för ökad kundnöjdhet.  

 

Användare, projektledare samt projektbeställaren kommer känna igen utmaningarna inom IT-

projekt och kommer kunna dra nytta av slutsatserna som är byggda utifrån de identifierade 

framgångsfaktorerna och hindren. Slutsatserna avser att belysa möjligheter inom en 

begränsning för generella IT-projekt inom liknande branscher. 

 

För forskningen 

Forskningen inom IT-projekt för Fashion Retail är nu berikat med en studie där teori inom de 

tre nyckelfaktorerna ledning, förväntningar och strategi är dokumenterat. 

 

För framtida forskning 

En kvalitativ analys genom fler fallstudier inom en längre tidsperiod för att förfina 

framgångsfaktorer och identifiera fler hinder, fler intervjuer för att ge ännu mer korrekt 

resultat. Undersökningen kan vidareutvecklas till testbara forskningshypoteser. 
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Bilaga 1. Telefonintervju 

 
Deltagare: Logistikchef samt författaren   

 

Datum: 2018-02-10 

 

Sammanfattning: 

  

Intervjun genomfördes för att analysera kring huruvida Koncernen var ett aktuellt 

undersökningsobjekt. Då en ledig tjänst hos logistikavdelningen identifierades på: Linkedin. 

Inom beskrivningen av tjänsten angavs det att ett pågående IT-projekt existerade. Här gavs 

enbart en introduktion om nuläget. Författaren presenterade sig själv samt vad som innebar att 

göra en undersökning av en student på Högskolan. 
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Bilaga 2. Informellt möte  

Deltagare: Logistikchef, författare  

Datum: 2018-02-16 

Sammanfattning:  

Mötet genomfördes efter den sonderande telefonintervjun med verksamhetens logistikchef, 

ägaren av de aktuella IT-projekten. På mötet presenterade författaren övergripande om 

undersökningens omfattning. Syftet var att undersöka om verksamheten hade ett eller flera 

områden, processer eller projekt som sammanföll med undersökningens omfattning. 

Verksamheten beskrev ett aktivt IT-projekt vars syfte var att ersätta två befintliga 

varustyrningssystem genom att upphandla och implementera ett nytt varustyrningssystem som 

bättre motsvarade verksamhetens förändrade behov av integrering.  
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Bilaga 3. Intervju-guide  

Intervjuguiden baseras på figur XX, Respondenterna får liknande frågor men kan skilja sig åt 

då författaren godtyckligt kan ha valt att ställa ytterligare följdfrågor ifall det anses varit av 

vikt.  
 

Deltagare: Logistikchef (projektbeställare), författare  

Datum: 2018-04-11 

Frågeställningar: 

 

Kartläggningen/nulägesbeskrivningen 

- Hur ser varuflödet ut för de olika koncepten inom branschen?  

För-/nackdelar för flöden?  

- Val av transportsätt?  

- Vilken systemvara för de olika koncepten används för varustyrningen idag?  

- Svårigheter/möjligheter för flödet med varustyrningssystemet?  

 

IT-projekt 

- Hur såg investeringen av varustyrningssystemet ut? När skedde den? 

- Vilka faktorer har varit problematiska/utmanande att migrera?  

- Vilka utmaningar upplever ni, specifikt inom branschen?   

- Hur hanterar ni dem?  

- Vad beror det på?  

- Om du ser bort från satta effektmål, vilka förväntningar har/hade du på systemet som 

chef? 

- Vad har varit den största utmaningen för dig som chef inom dessa projekt? 

- Vilka lärdomar tar du med dig från system 1→system 2? 

- Har du agerat på ett speciellt sätt för att skapa öppenhet för förändring eller är det 

inom kulturen? 

- Vilka aktiviteter anser ni är extra kritiska för att möjliggöra realiseringen?   

- När varustyrningssystemet väl är i drift upplever ni att uppföljning av eventuella nya 

affärsnyttor har låg eller hög relevans? Om låg relevans: vad beror det på? Om hög 

relevans: Hur går arbetet till och vem är ansvarig för att genomföra arbetet? 

- Vilken roll och ansvar upplever du att projektledaren har?   
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Deltagare: Användare (system 1+2), författare  

Datum: 2018-04-18, 2018-04-26 

Frågeställningar: 

- Utmaningar inom branschen? Utifrån din erfarenhet. 

- Om du ser bort från satta effektmål, vilka förväntningar har/hade du på systemet som 

användare? 

- Hur reagerade du när det beslutades att implementera ett nytt varustyrningssystem? 

- Hur informativa har ledningen varit under projektets gång?  

- Vilka utmaningar har funnits/finns? 

- Om du fick välja, skulle fler aktörer kunna deltagit under projektets gång? 
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-  

Deltagare: Projektledare författare  

Datum: 2018-05-03 

Frågeställningar: 

- Tidigare erfarenhet av liknande projekt?  

- Vem ansvarar för utformandet av projektmålen?   

- Vilka utmaningar upplever du med planeringsarbetet?   

- Vid utformandet av projektmål följer ni någon eller några riktlinjer eller är det en unik 

process? Beskriv övergripande hur ni går tillväga. 

- Vilka affärsnyttor upplever ni att projektmålen skall resultera i? Beskriv dem 

övergripande.   

- Vilka utmaningar upplever ni existerar med säkerställandet av dess uppfyllelse? 

Beskriv dem  kortfattat.   

- Vem är ansvarig för att projektmålen nås?   

- Beskriv övergripande hur ni går tillväga för att säkerställa att projektmålen uppnås.  

- Hur använder ni resultatet av den aktiviteten, både om utfallet är positivt (om 

projektmålen uppnås) eller negativt (om projektmålen inte uppnås)?    

- Vilken roll och ansvar upplever du att projektbeställaren har? 
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