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Sammanfattning  

Affärssystem är en relativt ny systemlösning i företagsvärlden. Det var inte förrän på 
1990-talet som systemleverantörer började utveckla det som vi idag kallar för ett 
affärssystem. Grunden för skapandet av affärssystem lades dock 30 år tidigare, på 
1960-talet, då så kallade MRP-system (Material Resource Planning system) började 
hantera komplexa verksamheters schemaläggning och planering av material. 
 
Ett affärssystem, även kallat Enterprise Resource Planning System (ERP-system), är 
idag en självklar del av organisationer och finns till för att underlätta och organisera 
exempelvis affärsprocesser och projektplanering inom organisationen. Att investera i 
en implementation av ett affärssystem kan dock ofta vara ett kostsamt och 
tidskrävande projekt, som lätt hamnar utanför budget och tidsram.  
 
Syftet med denna kvalitativa uppsats är att granska ett specifikt 
implementeringsprojekt av ett affärssystem vid organisationen ALTEN Sverige. Detta 
med intentionen att identifiera de nyckelfaktorer som främjade att 
implementeringsprojektet blev lyckat. Vi valde att utföra sammanlagt tre intervjuer 
hos ALTEN Sverige. Respondenterna vi intervjuade kunde dela med sig av olika 
perspektiv gällande implementeringsprojektet, tack vare deras olika befattningar inom 
organisationen.  
 
Studiens resulterade i sju nyckelfaktorer som främjade att ALTEN Sveriges 
implementationsprojekt blev lyckat. Dessa nyckelfaktorer tog vi fram genom en 
granskning av det empiriska materialet och jämförelser med litteratur.  
 
Nyckelord: Implementeringsprojekt, Nyckelfaktorer, Affärssystem, Framgångsfaktorer 
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Abstract  

ERP-systems is a relatively new system-solution in the corporate world. It was not 
until the 1990s that system vendors began to develop what we today refer to as an 
ERP-system. The foundation for the creation of ERP-systems was set 30 years earlier 
in the 1960s when MRP (Material Resource Planning System) systems began to 
handle complex business scheduling and planning of materials. 
 
An ERP-system, also known as Enterprise Resource Planning System, is an essential 
part of organizations and exists to facilitate and organize business processes and 
project planning within the organization. Investing in an implementation of an ERP-
system can often be an expensive and time-consuming project that easily exceeds 
both budget and timeframe. 
 
The purpose of this bachelor thesis is to analyse a specific implementation project of 
an ERP-system at ALTEN Sweden. The intention with this thesis is to identify the 
key factors that contributed to the successful implementation at ALTEN Sweden. We 
chose to conduct a total of three interviews at ALTEN Sweden. The respondents 
contributed with different views of the implementation project due to their different 
positions within the organization.  
 
This study resulted in seven key factors that contributed to the success of ALTEN 
Sweden's implementation project. We identified these key factors through a review of 
the empirical material and by comparing it to the literature. 
 
Keywords: Implementation project, Key factors, ERP-system, Success factors 
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Förord  

Med denna uppsats så avrundar vi vår utbildning på det Systemvetenskapliga 
programmet vid Linköpings universitet. Denna uppsats har varit en lärorik resa för 
oss där vi har haft möjlighet att knyta ihop samtliga delar av vår utbildning. 
 
Härmed riktar vi ett stort tack till ALTEN Sverige. Utan er hade denna 
kandidatuppsats inte varit möjlig. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Maria Murphy som under hela vårt arbete gav 
oss vägledning och nyttig kritik.  
 
”Detta är ingen kärleksroman” - Murphy, 2018 
 
 
Linköping, 2018-07-06 
 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Nicklas Steen Lagerstam  Pontus Tell 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Ett affärssystem, även kallat Enterprise Resource Planning System (ERP-system), är 
idag en självklar del av organisationer och finns till för att underlätta och organisera 
exempelvis affärsprocesser och projektplanering inom organisationen. Att investera i 
en implementation av ett affärssystem kan dock ofta vara ett kostsamt och 
tidskrävande projekt, som lätt hamnar utanför budget och tidsram (Beynon-Davies, 
2013; Magnusson & Ohlsson, 2008).  
 
Sumner (2005) menar att ett affärssystem är ett mjukvaruverktyg för att hantera 
information i en organisation. Vidare menar Sumner (2005) att affärssystem hjälper 
en organisation att hantera exempelvis lagerhantering, inleverans, utleverans, 
bokföring och andra företagsfunktioner.  
 
Hedman, Nilsson och Westelius (2009) nämner ytterligare en definition av ett 
affärssystem. De menar att ett affärssystem är ett verksamhetsövergripande 
systemstöd. Detta innebär att affärssystemet ofta integrerar separata system för att 
binda ihop olika delar av verksamheten (Elbertsen, Benders & Nijssen, 2006; 
Hedman, Nilsson & Westelius, 2009; Klaus, Roseman & Gable, 2000; Magnusson & 
Olsson, 2008). Hedman, Nilsson och Westelius (2009) fortsätter med att förklara 
vidare att affärssystem ofta innehåller många olika typer av omfattande 
funktionaliteter för stöd vid exempelvis produktion eller ekonomisk redovisning inom 
en organisation.  
 
Ett viktigt begrepp att förstå i detta sammanhang, och som även används i Beynon-
Davies (2013) definition av ett affärssystem, är ICT. ICT är enligt Beynon-Davies 
(2013), informations- och kommunikationsteknologi. Med detta menar Beynon-Davies 
(2013) all teknologi som används för insamling, bearbetning, förmedling och 
användning av data. 
 
Beynon-Davies (2013, s.25) förklarar att: 
 
“An ERP system effectively provides an ICT infrastructure for a company,- 
integrating the data required by a number of different organizational functions under 
one umbrella.” 
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När vi studerar litteratur gällande implementering av affärssystem, möts vi som 
läsare oftast av negativitet och problem. Motgångar såsom överskridning av budget, 
längre tidsåtgång än planerat, samt oönskade förändringar av processer, är teman 
som ständigt återkommer i litteraturen (Pelphrey, 2015; Hwang, 2011; Magnusson & 
Olsson, 2008; Sullivan, 2009). I och med att det i litteraturen fokuseras mycket på 
vilka lärdomar som kan dras från problemområden och risker vid implementeringen 
av affärssystem, har vi istället valt att fokusera på nyckelfaktorer gällande 
implementeringen av affärssystem. Vår tanke är att granska ett lyckat 
implementeringsprojekt hos ALTEN Sverige, med målsättningen att ta fram 
nyckelfaktorer vid implementeringen av det nya affärssystemet. 
 
ALTEN Sverige är en organisation som består av 1500 medarbetare. Områden som 
ALTEN Sverige är verksamma inom är teknik- och IT-konsulting inom branscher 
som Energy, Telecom och Defence & Aerospace. Projektet utfördes internt hos 
ALTEN Sverige, och sammanlagt lades 6000 timmar på detta 
implementeringsprojekt.   
 
Det finns många kritiska faktorer som kan påverka framgången hos ett 
implementeringsprojekt. Ett exempel på en av dessa framgångsfaktorer är ledningens 
engagemang i implementationsprojektet (Parr & Shanks, 2000; Umble, Umble & 
Haft, 2003; Sheldon, 2005). Ett starkt ledarskap med en delaktig och engagerad 
ledning, är viktiga faktorer för att övriga projektmedlemmar bland annat ska bli 
inspirerade och på så sätt stimulera ett mer framgångsrikt projekt. Vikten av en 
engagerad ledning beskrivs med detta citat från Sheldon (2005, Kapitel 1, What is 
ERP?): 
 
“Well-executed ERP not only starts with top management, it is totally dependent on 
top management.” 
 
En annan framgångsfaktor som betonas i existerande litteratur är vikten av att 
organisationen som påbörjar ett implementationsprojekt har tillräckligt kompetent 
hårdvara för att kunna hantera det nya affärssystemet (Pelphrey, 2015). Genom att 
se till att hårdvaran är väl anpassad för att kunna hantera det nya affärssystemet, 
kan organisationen säkerställa att svarstiderna förbättras. 

1.2 Problemformulering  

Vårt problem berör de organisationer som planerar att implementera ett nytt 
affärssystem. Enligt Alshawi et, al. (2004) måste organisationer ibland ta beslut om 
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att förnya sitt affärssystem för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Sumner (2005) 
tar även upp att ett nytt affärssystem kan hjälpa en organisation att förenkla och 
standardisera system, förbättra samarbete med kunder samt omstrukturera 
organisationen. Som förklarat ovan i avsnitt 1.1 Bakgrund menar Pelphrey (2015), 
Hwang (2011), Magnusson och Olsson (2008) och Sullivan (2009) att många 
implementationsprojekt av affärssystem hamnar utanför budget- och tidsram. För att 
en organisation ska kunna undvika detta föreslås det i litteraturen att lärdomar kan 
dras av sådana problem vid implementeringar. Vi väljer dock att ta detta ett steg 
vidare och fokusera på att ta fram nyckelfaktorer som kan vara relevanta för att 
genomföra ett lyckat implementeringsprojekt. Därför har vi valt att fokusera på 
nyckelfaktorer vid ett implementeringsprojekt. Vi väljer alltså att rikta fokus mot hur 
ALTEN Sverige lyckades med sitt implementeringsprojekt. Vi vill även försöka 
förmedla vad andra liknande organisationer kan dra för lärdomar av deras lyckade 
implementering.  
 
Denna undersökning väljer vi att göra för att belysa och tydliggöra vilka 
nyckelfaktorer som var viktiga vid ALTEN Sveriges implementationsprojekt. Detta 
kan självklart skilja sig mellan olika projekt, men vår tanke är att liknande 
organisationer med liknande förutsättningar som ALTEN Sverige, ska kunna dra 
nytta av vår undersökning.  
 
Inom området som vi har valt finns det redan litteratur. Vi har valt att skriva om 
nyckelfaktorer vid ett implementeringsprojekt där vi anser att det inte finns lika 
mycket etablerad forskning. Vi kommer även att belysa de framgångsfaktorer som var 
viktiga för ALTEN Sveriges implementationsprojekt.  
 
Inom litteraturen förekommer framgångsfaktorer rörande implementeringsprojekt. 
Vår observation är att det inte finns lika mycket litteratur som framhäver vilka 
nyckelfaktorer som bör fokuseras på vid ett implementationsprojekt av liknande 
karaktär. Det vi vill göra med denna uppsats är att fortsätta vid redan existerande 
forskning, med tillägget att även identifiera nyckelfaktorer. I avsnitt 1.6 Viktiga 
begrepp beskriver vi skillnaderna mellan nyckelfaktorer och framgångsfaktorer. 
 
Vi tycker att nyckelfaktorer är mer intressant än framgångsfaktorer, då det redan 
finns litteratur som behandlar framgångsfaktorer. Vi vill även veta vilka specifika 
faktorer inom framgångsfaktorerna som var essentiella för ALTEN Sveriges 
implementeringsprojekt. Dessa faktorer väljer vi att kalla för nyckelfaktorer.   
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Vi avser att erbjuda en mer konkret och sammanhållen genomgång av nyckelfaktorer, 
men även framgångsfaktorer vid ett implementeringsprojekt. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna forskningsstudie är att identifiera och undersöka de nyckelfaktorer 
och framgångsfaktorer som möjliggjorde att implementeringen av ALTEN Sveriges 
nya affärssystem gav goda resultat. ALTEN Sverige menar att denna implementering 
blev lyckad i och med att den höll tidsplan och budget samt att slutanvändarna var 
positiva till implementationen. Detta vill vi göra med anledningen att många 
organisationer misslyckas med implementeringsprojekt av affärssystem, som nämnt 
ovan i avsnitt 1.2 Problemformulering.  
 
Vårt tänkta kunskapsbidrag med denna studie är att bidra till fortsatta 
undersökningar inom lyckade implementeringsprojekt för affärssystem, samt att 
erbjuda kunskap för organisationer som ska implementera ett affärssystem i 
framtiden. Denna information tillsammans med existerande litteratur inom området, 
hoppas vi kunna bidra med relevanta perspektiv på kunskap om nyckelfaktorer vid 
affärssystemsimplementeringar.  
 
Vi ska utforska de nyckelfaktorer samt framgångsfaktorer som var framträdande vid 
ALTEN Sveriges implementeringsprojekt av deras nya affärssystem, genom en 
fördjupning i litteratur samt intervjuer. Många organisationer misslyckas vid 
implementering av affärssystem, vilket är anledningen till att vi vill undersöka 
ALTEN Sveriges lyckade implementeringsprojekt för att på så sätt få fram 
nyckelfaktorer för hur organisationer kan lyckas med sina implementeringsprojekt.  
 
Detta syfte leder oss vidare till vår frågeställning. 
 

1.3.1 Frågeställning 

Studiens huvudfrågeställning är därmed: 

●  Vilka nyckelfaktorer bidrog till ALTEN Sveriges lyckade 
implementeringsprojekt? 

 
Vidare kommer vi även att diskutera hur andra, liknande organisationer med 
liknande förutsättningar kan få nytta av denna information. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till ALTEN Sveriges implementeringsprojekt av ett 
affärssystem. Vi avgränsar oss till att undersöka nyckelfaktorer till ett framgångsrikt 
implementeringsprojekt och fokuserar alltså inte direkt på aspekter som kan 
misslyckas vid en implementation.  
 
Vi avgränsar oss till medelstora organisationer inom både Sverige och utomlands. 
Affärssystemet som ALTEN Sverige implementerade har 1500 slutanvändare och vi 
väljer att avgränsa denna uppsats till implementationsprojekt med en liknande 
mängd slutanvändare. Detta innebär exempelvis att vi inte tar ställning till vilka 
nyckelfaktorer som är relevanta för implementeringar med betydligt färre eller fler 
slutanvändare. Denna specifika implementering skedde internt hos ALTEN Sverige.  
 
Det är möjligt att större implementeringsprojekt eller implementeringsprojekt med en 
annan uppsättning aktörer skulle kunna utföras på annat sätt. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna kandidatuppsats är personer som är ansvariga för 
organisationers implementeringsprojekt av affärssystem, exempelvis 
verksamhetsledningar och projektledningar. Vi tror att denna målgrupp skulle kunna 
få praktisk och teoretisk användning av uppsatsen. Genom att dela med oss av 
ALTEN Sveriges nyckelfaktorer för deras framgångsrika implementeringsprojekt, 
syftar vi till att skapa en uppsats som kan belysa viktiga delar i ett 
implementationsprojekt.  
 
Tanken är att organisationer som planerar, eller befinner sig i ett 
implementeringsprojekt av ett nytt affärssystem kan få nytta av denna uppsats.  
 
När en person som är ansvarig för en organisations implementeringsprojekt läser 
denna kandidatuppsats, vill vi att de ska ta med sig en djupare förståelse gällande 
vad som är absolut viktigast för att lyckas med ett implementeringsprojekt. 

1.6 Viktiga begrepp 

I detta avsnitt är vår avsikt att förklara de centrala begreppen som återkommer i 
denna uppsats.  
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Två begrepp som genomsyrar denna uppsats är nyckelfaktor och framgångsfaktor. 
Dessa två begrepp kan uppfattas som snarlika, men i detta avsnitt vill vi försöka reda 
ut innebörden för respektive begrepp.  
 
Med framgångsfaktorer så menar vi de delar som berör implementationsprojekt och 
som presenteras i litteraturen. Som läsare möts man av flertalet generella riktlinjer på 
vad som är viktigt vid ett implementeringsprojekt. Det vi är ute efter är inte dessa 
generella riktlinjer, utan vi är intresserade av att ta reda på mer specifika faktorer 
som ryms inom dessa generaliteter. Dessa väljer vi att identifiera som nyckelfaktorer. 
Med en nyckelfaktor menar vi de specifika faktorerna inom framgångsfaktorerna som 
var essentiella för att implementeringsprojektet skulle lyckas.  
 
Ett exempel på en framgångsfaktor kan vara change management. I litteraturen tas 
detta område upp som en viktig del för ett implementationsprojekt. Vår tanke är att 
identifiera de mer specifika faktorerna som bidrog till att change management 
medverkade till det lyckade implementationsprojektet, alltså vilka nyckelfaktorer 
inom change management som bidrog. Inom detta område skulle det kunna vara 
flertalet saker som är viktiga, till exempel att motivera anställda inom organisationen 
till att förstå varför förändringen är viktig och på så sätt främja en större generell 
acceptans för det nya affärssystemet. Detta exempel anser vi vara en nyckelfaktor, 
alltså en mer specifik del av det stora området change management. 
 
Detta kan självklart inte endas appliceras på området change management, utan på 
alla områden som anses viktiga i litteraturen. För att förtydliga ytterligare har vi valt 
att illustrera detta med en bild, se Figur. 1 nedan, där framgångsfaktorn är den stora 
cirkeln, medan nyckelfaktorn är en del av den stora framgångsfaktorn.  
 

 
Figur. 1. Visualisering av framgångs- och nyckelfaktor. 
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2. Metod / Forskningsansats 

2.1 Forskningsstrategi, design och metod 

Initialt vill vi i detta kapitel kort förklara dessa tre begrepp, för att sedan beskriva 
vårt tillvägagångssätt. Forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod är 
tre begrepp som Bryman (2011) förklarar.  
 
Forskningsstrategi är enligt Bryman (2011) en generell inriktning för genomförandet 
av forskningen, exempelvis kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi.  
 
Forskningsdesign är ett ramverk för hur en samhällsvetenskaplig forskare analyserar 
eller införskaffar data. Forskningsdesign är även en mer ingående beskrivning av 
exempelvis de metoder och teorier som tillsammans tillämpas för att genomföra 
forskningsstudien (Bryman, 2011).  
 
Forskningsmetod innebär olika tekniker för att samla in data, exempelvis enkäter, 
intervjuer och forskningsgrupper. Forskningsmetod är även nära kopplad till 
forskningsdesign (Bryman, 2011). Dessa begrepp tas upp mer djupgående i följande 
avsnitt. 
 
Förutom ovanstående begrepp, väljer vi även att i detta avsnitt presentera vilka 
förkunskaper vi hade innan studien påbörjades. Detta gör vi för att reflektera över 
hur dessa förkunskaper eventuellt kan ha påverkat framställningen, och även 
uppsatsens resultat.  

2.1.1 Förkunskaper 

Intresset för detta ämne väcktes när vi läste kursen Affärssystem för företag på 
Linköpings universitet. Från denna kurs tog vi dock endast med oss teoretisk kunskap 
i ämnet. Generella kunskaper kring affärssystem, som exempelvis vad ett affärssystem 
är, vanliga fallgropar vid implementering, att det finns olika typer av affärssystem att 
implementera i en organisation, är några exempel på vad vi tog med oss från denna 
kurs. Med olika typer av affärssystem menar vi Hedman, Nilsson och Westelius 
(2009) exempel, vilka är egenutvecklade affärssystem, anpassade standardsystem och 
standardsystem. Vi återkommer till detta i avsnitt 3 Litteraturöversikt. Denna typ av 
förkunskap är å ena sidan positivt, då vi i början av vår litteratursökning redan 
kände till bland annat ovan nämnda aspekter gällande affärssystem. Å andra sidan 
skulle detta kunna vara en nackdel, eftersom vi båda gått samma kurs och därför har 
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liknande perspektiv, vilket i sin tur kan ha påverkat nyanseringen av perspektiv i 
arbetet. För att minimera denna risk har vi genomfört en mångsidig 
litteraturgenomgång och på så sätt breddat vårt perspektiv. 
 
Med detta sagt, har vi alltså endast förkunskaper i form av teori. Vi saknar praktisk 
kunskap inom ämnet, vilket skulle kunna innebära att vi tolkar den existerande 
litteraturen på annorlunda sätt än personer med praktisk erfarenhet. Detta skulle i 
sin tur kunna påverka denna studies resultatanalys samt hur målgruppen, personer 
som är väl instuderade inom ämnet både praktiskt och teoretiskt, ser på denna 
uppsats. Våra intervjuer hjälpte oss att få en djupare och mer ingående inblick i hur 
det praktiska arbetet kan se ut. Detta gör att vi tror att risken inte kommer vara lika 
påtaglig. 

2.1.2 Kvalitativ studie 

I avsnitt 2.1 Forskningsstrategi, design och metod berördes begreppen kvalitativa och 
kvantitativa studier i korthet, men i detta avsnitt är vår intention att gå djupare in 
på den forskningsstrategi som vi använder oss av i denna uppsats: kvalitativa studier. 
Myers (1997) hävdar att kvalitativa studier handlar om att förstå människor i ett 
kulturellt och socialt sammanhang, medan Bryman (2011) kompletterar detta 
påstående med att betona att kvalitativa studier fokuserar på erfarenheter, åsikter 
och tolkningar. Bryman (2011) förklarar vidare att, motsatt till detta är kvantitativa 
studier, vilka fokuserar på siffror, kvantifiering av data och prövning av teorier.  
 
Fördelar med att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin är att vi får 
stort utrymme för att tolka och analysera den data vi samlar in. Även det abduktiva 
synsätt som Bryman (2011) nämner, anser vi vara en fördel med att använda en 
kvalitativ forskningsstrategi. Detta för att det lät oss utgå från både empiri, teori och 
litteratur. Genom detta abduktiva tillvägagångssätt fanns det möjlighet för oss att 
studera teorier och litteratur innan vår undersökning och på så sätt vara bättre 
förberedda och inlästa inom ämnet innan vår undersökning. Det vi dock behövde 
komma ihåg var att förbli medvetna om att denna typ av förberedelse skulle kunna 
påverka vårt slutgiltiga resultat och vår analys. Anledningen till detta är att vi 
omedvetet skulle kunna leta efter specifika svar från våra undersökningar, som vi 
visste var vanliga på grund av tidigare kunskaper från litteraturen.  
 
Detta stöds även av Bazeley (2009), som betonar vikten av att vara medveten om att 
det är lätt hänt att råka leta efter svar på vår egen frågeställning i enlighet med vår 
kunskap från tidigare litteraturstudier. Då vi var medvetna om att detta kunde 
påverka vårt slutgiltiga resultat och analys, så försökte vi förhålla oss till teorier på 
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ett objektivt sätt och därmed inte se teorier som en absolut sanning. I och med att vi 
hade denna inställning till teorier, så hade vi fortfarande ett öppet förhållningssätt till 
våra respondenters erfarenheter, tolkningar och åsikter. 
 
Då vårt fokus i detta arbete byggde på ALTEN Sveriges erfarenheter, tolkningar och 
åsikter, valde vi att genomföra en kvalitativ studie i linje med Brymans (2011) 
definition. Dock finns det onekligen nackdelar med att använda kvalitativa metoder. 
En nackdel är just detta, att denna undersökning bygger på våra tolkningar, 
uppfattningar och värderingar av den empiri som vi fått från ALTEN Sverige. Detta 
faktum kallar Bryman (2011), och även Ryan och Bernard (2003), för att kvalitativ 
forskning öppnar upp för subjektiva tolkningar, och menar att det ligger som grund 
för kvalitativa studier. Anledningen till att detta är en nackdel styrks av Ryan och 
Bernard (2003), som framhäver att detta kan göra att resultatet kan bli mindre 
trovärdigt. Utöver detta betonar även Bryman (2011) att kvalitativa studier generellt 
är svåra att återskapa. I och med att ett kriterium för samhällsvetenskaplig forskning, 
är att studier och undersökningar ska vara replikerbara, vilket alltså blir en nackdel 
med kvalitativa undersökningar.  
 
Trots ovanstående nackdelar ansåg vi att de fördelar en kvalitativ studie för med sig 
överväger de negativa aspekterna och dess fallgropar. Detta för att vi var intresserade 
av att studera hur de anställda på ALTEN Sverige upplevde implementationen av 
deras nya affärssystem. En kvalitativ studie gav oss i detta fall möjligheten att se 
implementationen från det mänskliga perspektivet genom att analysera deras olika 
tolkningar, erfarenheter och åsikter gällande implementationen. 
 
Vi är väl medvetna om att en kvalitativ studie är svår att återskapa, men detta är en 
konsekvens av att utföra en kvalitativ studie. Men för att minimera nackdelarna med 
subjektiva tolkningar har vi försökt att vara konsekventa till den empiri som vi har 
samlat in under intervjuerna. Med att vara konsekvent menar vi att vi försöker 
värdera empirin på samma sätt genom hela arbetet utan eventuell vinkling. Att 
denna studie bygger på våra tolkningar, uppfattningar och värderingar anser vi dock 
inte vara en nackdel. Detta har givit oss ett större utrymme att analysera vår 
insamlade data, vilket vi anser främjade en bättre och mer levande analys.  

2.1.3 Fallstudie  

Det andra begreppet som vi ytligt förklarade i avsnitt 2.1 är forskningsdesign. 
Gällande detta begrepp valde att vi utföra en fallstudie. En fallstudie beskrivs av 
Bryman (2011) som en studie av ett enda fall, exempelvis en del av en händelse eller 
en organisation. Anledningen till att vi valde att utföra en fallstudie, var för att 
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granska en specifik händelse i en organisation, det vill säga när ALTEN Sverige 
implementerade sitt nya affärssystem. Yin (2014) menar även att, om forskarna har 
en “varför” eller “hur” frågeställning, lämpar sig en fallstudie. I och med vår 
frågeställning, Varför lyckades ALTEN Sverige med sitt implementeringsprojekt?, 
ansåg vi att en fallstudie var lämplig, enligt Yins (2014) påstående. Vidare menar Yin 
(2014) att forskaren i en fallstudie undersöker hur och varför vissa beslut fattades, 
samt vilket resultat dessa beslut ledde till. Detta var något vi ansåg vara i linje med 
det vi ville få ut av vår studie.  
 
Förvisso hade det varit intressant att göra en komparativ studie mellan olika 
organisationer, för att på så sätt ta reda på konkreta skillnader och likheter mellan de 
olika implementeringsprojekten. Detta var dock någonting som vi tidigt valde bort, 
då det skulle krävas aktivt deltagande från flera organisationer. Vi kände att det 
kunde bli en alltför svår utmaning att försöka hålla aktiv kontakt med flera 
organisationer i och med att detta uppsatsskrivande är tydligt tidsbegränsat. Detta 
ledde även till vårt beslut att utföra en fallstudie, vilket innebär att vi endast 
studerar ett fall.  

2.1.4 Semistrukturerad intervju 

För att kunna samla in all data som vi behövde för att utföra vår fallstudie, valde vi 
att utföra kvalitativa intervjuer. Myers och Newman (2007) menar att det finns fyra 
olika typer av kvalitativa intervjuer: strukturerade intervjuer, ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer, samt gruppintervjuer. Bryman (2011) påpekar att det 
vid en fallstudie är lämpligt att utföra ostrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer, vilket är valet av intervjuform vi också gjorde. Mer specifikt valde vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer.  
  
Anledningen till att vi valde denna intervjuform var först och främst att det är den 
vanligaste formen av kvalitativa intervjuer vid en fallstudie (Bryman, 2011; Myers & 
Newman, 2007). Utöver detta ansåg vi att det fanns stora fördelar med den öppna 
prägeln på semistrukturerade intervjuer. Med öppen prägel menar Myers och 
Newman (2007) att det finns mycket utrymme för improvisation. Med detta menas 
att vi har frihet att gå ifrån vårt intervjumanus för att kunna ställa spontana frågor 
till våra respondenter. Detta ansåg vi vara fördelaktigt för oss i och med att vi kunde 
ställa fria följdfrågor och på så sätt få reda på saker som vi inte hade i åtanke att 
fråga om från början.  
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2.1.4.1 Intervjuguide 

I följande avsnitt presenteras hur vi gick tillväga med att ta fram en intervjuguide 
inför intervjuerna med respondenterna på ALTEN Sverige. Vi valde att använda oss 
av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebar att vi till stor del hade färdiga 
frågor att ställa vid intervjutillfället men att vi samtidigt lämnade möjlighet för att 
improvisera vissa frågor vid intervjutillfället. Då vi valde att utföra samtliga 
intervjuer under en dag hade vi inte heller möjlighet att omformulera frågorna och 
reflektera över dessa. Vi koncentrerade oss på att få respondenterna att känna sig så 
bekväma som möjligt då vi ansåg att intervjusituationen kändes väldigt tillgjord 
(Myers & Newman, 2007). Då vi hade förkunskaper gällande både organisationen 
samt implementering av affärssystem, så var det enkelt för oss att kunna ställa 
relevanta följdfrågor. Detta framhäver Brymans (2011) som en viktig del inför 
intervjuer. Vi ansåg även att det var viktigt att hålla både tidsram och fokus på det 
relevanta ämnet, med hänsyn till ALTEN Sverige då de ställde upp på att svara på 
våra frågor. 
 
Planläggningen inför våra intervjuer fungerade på det sättet att vi hade en dialog 
med vår kontaktperson hos ALTEN Sverige. Kontaktpersonen skickade ett dokument 
till oss i hopp om att det skulle hjälpa oss att utveckla en förståelse för 
implementationsprojektet redan innan intervjuerna. I detta dokument fanns ett 
avsnitt med ett antal nyckelfaktorer som vi blev intresserade av att veta mer om, då 
vår uppsats handlar om just detta ämne. Av denna anledning valde vi att utforma 
intervjun med projektledaren så att den till viss del fokuserade på dessa 
nyckelfaktorer. När intervjun väl genomfördes såg vi till att tidigt säkerställa att 
dessa nyckelfaktorer fortfarande var relevanta, genom att fråga projektledaren.  
 
I och med att våra intervjurespondenter besitter olika positioner i organisationen, så 
specificerade vi frågorna något beroende på vilken roll respondenten hade (se 
intervjubilagor). Exempel på hur vi specificerade är att vi använde oss av 
nyckelfaktorerna som vi fick innan intervjun med projektledaren. Dessa 
nyckelfaktorer ville vi veta mer om och valde därför att specifikt fråga projektledaren 
om dessa faktorer. Anledningen till att vi inte frågade gruppchefen och konsulten om 
dessa faktorer, var för att dessa två respondenter inte var en del av projektgruppen 
och därför inte deltog i implementeringsprojektet. I och med denna specificering kan 
det hända att endast en respondent benämns när vi redovisar vissa specifika teman i 
avsnitt 4 Empiri. Vid redovisningen av andra teman kan dock flera respondenter 
benämnas. 
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2.1.4.2 Transkribering och inspelning av intervjuer 

Vi har utfört tre stycken kvalitativa intervjuer. Respondenterna bestod av en 
projektledare, gruppchef samt en konsult, där både gruppchefen och konsulten är 
slutanvändare av affärssystemet. Intervjuerna utfördes på respondenternas 
arbetsplats samt över telefon, med stöd av en intervjuguide. Tack vare denna guide 
så kunde vi även ställa spontana frågor i enlighet med en semistrukturerad intervju. 
Eftersom vi var två personer som utförde intervjun så valde vi att en av oss 
antecknade medan den andra förde dialogen med respondenten. 
  
Samtliga intervjuer spelades in för att hjälpa oss som undersökare att sedan 
transkribera materialet utförligt. Med utförlig transkribering menar vi att 
intervjuerna transkriberades ordagrant. Detta dels för att det var svårt att föra 
tillräckligt utförliga anteckningar under intervjuerna, men också för att det 
underlättade vårt senare arbete med att analysera det empiriska materialet. Bryman 
(2011) menar att respondenter kan känna sig obekväma med att deras svar spelas in, 
vilket var anledningen till att vi tillfrågade respektive respondent om tillåtelse för 
inspelning. Vi klargjorde även att inspelningen av deras svar enbart skulle användas i 
syftet för vår kandidatuppsats och gav även möjligheten för respondenterna att förbli 
anonyma.  
 

Respondent Intervjutyp Intervjudatum Intervjutid Datahanteringsmetod 

Projektledare Semistrukturerad 
telefonintervju 

27/03/18 49 min Inspelad och 
transkriberad 

Gruppchef Semistrukturerad 
telefonintervju 

28/03/18 22 min Inspelad och 
transkriberad 

Konsult Semistrukturerad 27/03/18 14 min Inspelad och 
transkriberad 

Tabell. 1. En visualisering av våra intervjuer. 
 
Bryman (2011) menar att transkribering är ett verktyg för att föra över våra 
inspelade intervjuer till textform. Detta för att vi senare skulle kunna analysera vårt 
empiriska material enligt metoderna som beskrivs nedan i avsnitt 2.2. Något som vi 
märkte, och som även styrks av Bryman (2011), var att transkribering tog lång tid. 
Av denna anledning valde vi att börja med transkriberingen i god tid för att snabbare 
kunna börja analysera och sortera det empiriska materialet. De fördelar vi upplevde 
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med att använda oss av transkribering som verktyg var framför allt den tydliga 
översikt vi fick av det empiriska materialet.  
 
Vi ser både nackdelar och fördelar med att två av våra intervjuer var över telefon. 
Nackdelar är att vi inte hade chansen att göra observationer gällande saker som 
kroppsspråk och andra beteenden. Fördelar med att vi kunde hålla dessa två 
intervjuer över telefon var att vi kunde hålla intervjuerna även fast dessa två 
respondenter inte var på plats i samma stad som vi. Dessutom upplevde vi att 
telefonintervjuerna blev mer avslappnade än den intervju som utfördes på 
respondenternas arbetsplats. Detta tror vi kan bero på att respondenterna som 
intervjuades över telefon själva fick välja vilken miljö de befann sig i under intervjun. 
En intervju ansikte mot ansikte kan lätt uppfattas som mer formell och strikt. 

2.2 Dataanalys 

Bryman (2011) menar att analys av data som insamlas vid en samhällsvetenskaplig 
undersökning är väldigt viktig. Utan att analysera data kan forskaren inte komma 
fram till lämpliga slutsatser. Data behöver behandlas på olika sätt av 
samhällsvetenskapliga forskare, för att på så sätt underlätta och tydliggöra 
hanteringen av det empiriska materialet.  
 
Det vi valde att göra var att använda oss av det som Bryman (2011) kallar för 
kodning, och även Rennstam och Wästerfors (2011) metoder för att sortera, reducera 
och argumentera det empiriska materialet. De framhäver att genom sortering skapas 
ordning, genom att reducera skapas koncentration och skärpa, och genom 
argumentation skapas en självständighet där studien inte längre behöver vila på 
tidigare studier eller teorier. Detta återkommer vi till nedan. 

2.2.1 Kodning 

Kodning går ut på att etikettera, åtskilja, sammanställa samt organisera data. Kort 
beskrivet innebär detta att man delar upp data i mindre delar utifrån liknande 
kategorier, för att på så sätt skapa en mer översiktlig bild över det insamlade 
empiriska materialet (Bryman, 2011). Det är en bra idé att börja med att först gå 
igenom materialet grundligt och kommentera det instinktivt, för att sedan ta fram 
mönster och börja arbeta med att dela upp materialet i mer tydliga kategorier 
(Rennstam & Wästerfors, 2011; Bryman, 2011).  
 
Vi började med att läsa igenom vår insamlade empiri grundligt. Samtidigt som vi 
läste skrev vi ut korta kommentarer vid områden som vi tyckte liknade varandra. 
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Efter att vi var väl införstådda med materialet så valde vi att fortsätta med att 
skriva ut våra transkriberade intervjuer. Därefter kategoriserade vi liknande delar av 
det transkriberade materialet, för att på sätt skapa en överskådlighet samt för att 
försöka identifiera teman.  
 
Detta valde vi att göra dels för att, som Bryman (2011) nämner, det är en viktig del 
av dataanalys, men även för att skapa en översiktsbild över det empiriska materialet 
som vi samlade in. Utan att bryta ner vår data i mindre delar, kan det lätt hända att 
det empiriska materialet känns överväldigande och svårt att hantera. Detta förstod vi 
när vi började med transkriberingen, eftersom det då snabbt blev stora mängder 
intervjudata att hantera. Tack vare att vi valde att bryta ner vår insamlade data på 
detta sätt, eliminerade vi denna risk. 

2.2.2 Sortering 

Under arbetet med denna kandidatuppsats insåg vi tidigt att vi skulle få stora 
mängder data att hantera i och med att vi valde att utföra semistrukturerade 
intervjuer. Något som är direkt kopplat till stora mängder data, är vad Rennstam och 
Wästerfors (2011) kallar för kaosproblemet. Detta innebär att i och med 
transkribering av semistrukturerade intervjuer, finns alltid risken att få stora 
mängder data att analysera. Dessa mängder kan ofta upplevas som ohanterbara, att 
man som forskare inte vet var man ska börja i analyseringen (Rennstam & 
Wästerfors, 2011). För att undvika detta kaosproblem, valde vi att använda oss av 
verktyget sortering. Detta går ut på att man som forskare, redan under början av 
insamlingen av det empiriska materialet, börjar sortera sin data. Man letar inte bara 
efter återkommande teman, utan även teman som bryter mönstret, och kan på så sätt 
bryta ner all data i mindre, sammanhängande delar (Rennstam & Wästerfors, 2011).  
 
Vi valde att göra detta i ett tidigt stadium av vår empiriinsamling för att skapa en 
bättre överskådlighet av vår data. Vårt tillvägagångssätt för att göra detta var att gå 
igenom det insamlade empiriska materialet på nytt, som om vi inte visste vad det 
handlade om (Rennstam och Wästerfors, 2011). På detta sätt såg vi vårt empiriska 
material med nya ögon och hade på så sätt lättare att se återkommande teman, men 
även teman som bröt mönster i vår empiri. 
 
En teknik vi valde att använda oss av för att sortera vårt empiriska material var att 
klippa och sortera. Ryan och Bernard (2003) menar att denna teknik är enkel att 
utföra och passar olika typer av empiriskt material. Detta såg vi som en positiv 
aspekt, med tanke på att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att använda oss 
av specifika tekniker för att sortera empiriskt material. Dessutom var hela vårt 
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empiriska material i textform, vilket gjorde att denna teknik lämpade sig utmärkt för 
oss.  
 
Sorteringstekniken gick ut på att vi markerade intressanta och återkommande citat 
och teman med specifika färger för varje respondent i det empiriska materialet. Sedan 
klippte vi ut och sorterade dessa enligt färg. På detta sätt fick vi en översiktsbild över 
vad de olika respondenterna hade pratat om och kunde på så sätt se skillnader och 
likheter mellan olika respondenters svar gällande samma områden. Exempel på 
återkommande områden hos de olika respondenterna under våra intervjuer var vikten 
av bra kommunikation och utbildning i systemet. Dessutom kunde vi på detta sätt 
enkelt se återkommande teman och kategorier hos de olika respondenterna, och på så 
sätt bedöma vad som var relevant och vad som skulle kunna reduceras bort.  

2.2.3 Reducering 

Efter sorteringen av data, föreslår Rennstam och Wästerfors (2011) ett verktyg som 
kallas reducering. Detta innebar att vi granskade vår insamlade data, och gjorde 
sedan ett urval av vad som var relevant för vår undersökning och vad som kunde 
sorteras bort. Rennstam och Wästerfors (2011) menar att det nästintill är omöjligt 
att ha med all data och fortfarande ha en relevant studie, vilket är en av 
anledningarna till att vi valde att använda oss av reducering av vår data. Detta 
kallas för representationsproblemet. Rennstam och Wästerfors (2011) förklarar vidare 
att detta problem innebär att, i enlighet med det vi tidigare nämnt, det är omöjligt 
att redovisa allt från intervjuerna i vår färdiga uppsats. De menar att det mesta av 
det empiriska material vi samlar in faktiskt inte kommer att komma till användning 
(Rennstam & Wästerfors, 2011). 
 
Med anledning av representationsproblemet, som ovan beskrivet, valde vi att 
använda oss av detta verktyg. Att reducera och dela upp vår insamlade data hjälpte 
oss ytterligare att skapa en bättre översiktsbild av vår empiri, samt att det gjorde att 
empirin blev mer lätthanterlig. Det vi hela tiden hade i åtanke var att inte reducera 
för mycket. Om vi skulle gjort det kunde vi oavsiktligt ha tagit bort viktiga delar av 
vår insamlade empiri och på så sätt missa delar som skulle kunna ha varit intressanta 
att diskutera och analysera. För att undvika detta antog vi att nyckeln var att inte 
bara gå igenom materialet en gång. Istället ansåg vi att Brymans (2011) tips gällande 
kodning kunde appliceras även här. Detta innebar att vi först gick igenom materialet 
grundligt och att vi förde spontana anteckningar samt tema-indelningar. Sedan gick 
vi igenom materialet ytterligare en gång, på en djupare nivå och jämförde olika 
respondenters svar. Detta gjorde vi för att få en tydligare bild över vad som 
upprepades och inte, och därefter tog vi beslut om vad som kunde reduceras bort.  
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Ett exempel på ett område som vi valde att reducera bort var att Arbeta nära 
kärnmodellen. Detta valde vi att göra för att vi ansåg att området inte var relevant 
för ett implementeringsprojekt. Det som projektledaren betonade med att arbeta nära 
kärnmodellen var att modifieringar av kärnmodellen skedde efter att 
implementeringen var utförd. I och med att detta inte på något sätt berörde detta 
implementeringsprojekt, valde vi att reducera bort detta tema.  

2.2.4 Argumentation 

Det sista verktyget som Rennstam och Wästerfors (2011) presenterar är 
argumentation. Detta verktyg beskrivs som ett sätt att behandla den insamlade 
empirin för att skapa en självständighet för sin studie. Med detta menar Rennstam 
och Wästerfors (2011) att forskaren, utifrån sin empiri, hittar egna begrepp och 
grundar egna teorier eller förnyar redan befintlig teori. De menar även att man 
argumenterar med hjälp av sin egen empiri snarare än att enbart redovisa den. Detta 
verktyg anser vi dock att vi inte använder fullständigt på det sättet som Rennstam 
och Wästerfors (2011) menar. Vår avsikt var att argumentera och analysera utifrån 
vår insamlade empiri, men vi ansåg att det inte var lika aktuellt för oss att framställa 
nya begrepp och teorier, som det kanske är för en mer erfaren och framgångsrik 
forskare. Därför gick vi inte djupare in på detta verktyg.  

2.2.5 Teman 

Med hjälp av ovanstående verktyg och metoder, identifierade vi teman i vår 
insamlade data. Detta valet gjorde vi dels för att underlätta för oss själva under 
bearbetningen av vår insamlade data, men även för att underlätta för läsaren. 
Bazeley (2009) menar att genom att koppla teman till en tydlig modell eller tabell, 
tydliggör man för läsaren vad den insamlade empirin handlar om. Detta gjorde vi 
även för att underlätta inför analys och diskussion av den insamlade empirin, 
eftersom läsaren då på ett lättare sätt kan ta till sig vår analys, men även för att vi 
tydligare och mer effektivt skulle kunna koppla empiri till litteratur och teori 
(Bazeley, 2009). 

2.2.5.1 Beskrivning av teman 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilka teman vi identifierade från vår insamlade 
empiri. Nedanstående tabell visualiserar samtliga teman som vi identifierade efter 
transkriberingen av våra inspelade intervjuer.  
 
●  Change management 
●  Kontroll, koordination, ledarskap och uppföljning av projektledning 
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●  Ledningens engagemang 
●  Involvering och engagemang hos projektmedlemmar 
●  Kommunikation 
●  Utbildning 
●  Datamigration 
●  Testning 
●  Enkla och tydliga affärsprocesser 

 
Detta avsnitt är endast tänkt att introducera läsaren till våra identifierade teman. 
Dessa teman förklaras vidare i avsnitt 4.3 Empirisk data. 

2.3 Urval av respondenter 

Bryman (2011) menar att det bästa sättet att välja respondenter i en kvalitativ 
undersökning är ett målinriktat urval. Detta innebär att man väljer respondenter 
strategiskt efter vilken typ av forskningsfråga man har skapat. I och med att vår 
kandidatuppsats handlar om nyckelfaktorer vid implementering av affärssystem, 
valde vi att fokusera på projektledare, gruppchef och slutanvändare av 
affärssystemet.  
 
Anledningen till att vi valde att intervjua projektledaren för 
implementeringsprojektet var för att denna person hade det yttersta ansvaret för hela 
projektet och därmed även var väldigt insatt i projektets alla delar. Vi tänkte även 
att projektledaren förmodligen skulle ha mycket att berätta gällande vilka 
nyckelfaktorer som gjorde att detta projekt blev framgångsrikt.  
 
Utöver att intervjua projektledaren valde vi att intervjua en gruppchef, med 
anledningen att denna respondent hade ansvaret över konsulterna, det vill säga 
slutanvändarna. I och med att denna gruppchef står nära konsulterna, tänkte vi att 
vi kunde få ut information kring vad som hade gått bra med implementationen från 
ett annat perspektiv än från projektledaren. 
 
Slutligen valde vi att ha en konsult som vår sista respondent. Detta gjorde vi för att 
få ytterligare ett perspektiv på varför detta implementeringsprojekt gick bra. Vår 
tanke var att skapa oss en så bred bild som möjligt över detta 
implementationsprojekt, varav våra olika val av respondenter.  
 
Vi ansåg att dessa respondenter var bäst lämpade för denna undersökning för att vi 
ville uppnå en större organisatorisk bredd. Det var givetvis intressant för oss att få en 
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så bred bild av denna implementering som möjligt. Med detta menar vi att vi ville ha 
projektledarens synvinkel, då vi var intresserade av att få en större förståelse gällande 
vilka nyckelfaktorer som bidrog till det lyckade implementeringsprojektet.  
 
Till följd av att det onekligen fanns en överhängande risk att få en vinklad bild av 
implementeringsprojektet av projektledaren, valde vi därför att ta in slutanvändare i 
intervjuprocessen. Dels för att det var av intresse för oss, samt för att få en mer 
heltäckande bild av implementationen. Här skapade vi således en bredare förståelse 
för hur implementeringen påverkade organisationen även efter att implementeringen 
utfördes. Detta valde vi att göra för att få en större bredd och sammanhang gällande 
implementationen som helhet. Inte bara själva implementationsprojektet, utan även 
hur hela processen upplevdes av slutanvändarna, det vill säga gruppchefen och 
konsulten. 
 
I våra intervjuer så fick vi bara med en projektmedlem, det vill säga projektledaren, 
och detta kan anses vara negativt. Om vi hade intervjuat ytterligare en 
projektmedlem hade vi kunnat få ett ännu bredare perspektiv på 
implementationsprojektet. Dock anser vi att vi ändå lyckades få fram en bred bild av 
implementeringen tack vare att vi intervjuade projektledaren som hade en 
genomgående översikt över projektet. Om vi hade haft ytterligare en projektmedlem 
att intervjua, skulle vår empiri kunnat innehålla större bredd och fler perspektiv. Vi 
hade kunnat verifiera innehållet på ett bättre sätt genom att inte ta allt som 
projektledaren säger för absolut sanning.  
 
Enligt Bryman (2011) är det svårt att veta hur många respondenter som är 
tillräckligt vid en kvalitativ studie. Av denna anledning förde vi en diskussion med 
våra handledare och kom på så sätt fram till att tre respondenter var tillräckligt för 
denna undersökning.  

2.4 Etiska överväganden 

Som vi tidigare nämnde i avsnitt 2.1.4.1 Transkribering och inspelning av intervjuer, 
så har vi tagit hänsyn till de viktiga etiska principer som berör intervjuerna som vi 
utförde. I detta kapitel tog vi upp respondenternas möjlighet att förbli anonyma. 
Andra etiska överväganden vi tar hänsyn till är Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet berör den intervjuade i form av att denna ska känna till de 
grundläggande rättigheterna denne har vid intervjun, samt möjligheten att avbryta 
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intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfyllde vi genom att tydligt 
informera våra respondenter vad syftet med intervjuerna var samt vad vi skulle 
använda den insamlade data till. 
 
Samtyckeskravet berör de faktorer som ger den intervjuade rättigheten att själv 
bestämma om sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Våra respondenter 
valde frivilligt att ställa upp på våra intervjuer, och det innebär i förlängningen att 
de själva kan fatta beslut gällande deras medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet berör rätten för den intervjuade att förbli anonym samt att 
information om den intervjuade behandlas korrekt (Vetenskapsrådet, 2002). I början 
av våra intervjuer beskrev vi tydligt för respondenterna att de skulle förbli anonyma 
samt inte behöva besvara personliga frågor. 
 
Nyttjandekravet behandlar att den data som vi inhämtar enbart ska användas till den 
tänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav berörde vi enbart 
de ämnen som respondenterna blev informerade om samt att vi inte ställde några 
frågor som inte hade med studien att göra.  
 

2.5 Litteratursökning 

Inledningsvis i arbetet med denna uppsats hade vi svårigheter att hitta vetenskapliga 
källor gällande relevanta områden. Det vi snabbt kom fram till var att det fanns 
mycket relevanta källor i liknande kandidatuppsatser som vi hittade via sökmotorn 
Google.  
 
Förutom ovanstående metod använde vi oss av flera specifika sökord och 
kombinationer av sökord. De sökord och sökordskombinationer som vi fann relevanta 
genom vår uppsats var bland andra ”ERP-implementation + 
pitfalls”, ”Implementering av affärssystem”, ”Implementationsprojekt av affärssystem” 
+ ”lyckat”, ”Successful implementation” + ”ERP-system”. Dessa sökord användes inom 
dels Google Scholar, men även LiU’s databaser samt sökmotorn Google.  
 
I och med att få vetenskapliga studier har utförts inom området Nyckelfaktorer fick vi 
sålla bort en del litteratur. Vi försökte även rikta in oss på just 
implementeringsprojekt av affärssystem och nöjde oss sällan med litteratur som 
endast behandlade implementeringsprojekt generellt.  
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3. Litteraturöversikt 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning och litteratur inom ämnet, som även 
används tillsammans med vår insamlade empiriska data för analys och diskussion. Vi 
förklarar även begrepp som vi anser är viktiga, för att bidra med en djupare förståelse 
för både oss själva, men även för läsaren.  

3.1 Vad är ett affärssystem? 

I inledningskapitlet av denna uppsats tog vi upp några exempel på vad ett 
affärssystem är för något och vad det används till. I detta avsnitt kommer vi att gå 
in djupare på exakt vad ett affärssystem är för något samt även ta upp fördelar och 
nackdelar samt beskriva olika typer av affärssystem.  
 
Affärssystem är en relativt ny systemlösning i företagsvärlden. Det var inte förrän på 
1990-talet som systemleverantörer började utveckla det som vi idag kallar för ett 
affärssystem (Magnusson & Olsson, 2008). Grunden för skapandet av affärssystem 
lades dock 30 år tidigare, på 1960-talet, då så kallade MRP-system (Material 
Resource Planning system) började hantera komplexa verksamheters schemaläggning 
och planering av material (Graham, 2009; Møller, 2006). Ett problem som dock fanns 
var att företagen hade, precis som många företag har idag, flertalet system för att 
hantera olika processer. Problemet på 1960-talet var dock att dessa system inte 
kunde kommunicera med varandra, vilket skapade bristfällig datakvalitet. Det var 
dessa problem som ledde till utvecklingen av de verksamhetsövergripande systemen 
som vi idag kallar för affärssystem (Magnusson & Olsson, 2008; Hedman, Nilsson & 
Westelius, 2009). Ett verksamhetsövergripande system innebär att affärssystemet 
kopplar samman delar av verksamheten, vilket är något vi återkommer till nedan. 
 
"Affärssystem är ett mjukvaruverktyg för att handha företagsinformation. 
Affärssystem hjälper organisationen att hantera varukedjan, inleverans, 
lagerhantering, kundorderhantering, produktionsplanering, utleverans, bokföring, 
humankapitalhantering, och andra företagsfunktioner" (Sumner, 2005, s.2). 
 

Med detta citat anser vi att Sumner (2005) på ett tydligt sätt beskriver vad ett 
affärssystem gör för nytta i en organisation. Något som Sumner (2005) inte framhäver 
med detta citat är dock att ett affärssystem ofta är verksamhetsövergripande 
(Elbertsen, Benders & Nijssen, 2006; Hedman, Nilsson & Westelius, 2009; Klaus, 
Roseman & Gable, 2000; Magnusson & Olsson, 2008). Detta innebär att 
affärssystemet ofta integrerar separata system för att binda ihop olika delar av 
verksamheten. Magnusson och Olsson (2008) beskriver vidare att syftet med ett 
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affärssystem är att integrera verksamhetens olika processer och på så sätt göra 
verksamheten mer effektiv. Även Klaus, Roseman och Gable (2000) styrker detta, 
genom att berätta att organisationer ofta aspirerar till att integrera verksamhetens 
processer för att på så sätt skapa en bättre helhetsbild över hela verksamheten med 
hjälp av ett enda system.  
 
Hur denna integration går till tänkte vi endast beskriva översiktligt, då detta område 
inte är relevant för denna studie men ändå kan tillföra en djupare förståelse för vad 
ett affärssystem är. Förenklat är det centrala i denna integration att affärssystemet 
möjliggör att verksamhetens alla moduler kopplas till en gemensam databas. Detta 
gör att all information är tillgänglig för hela verksamheten och att delning av data 
inom och mellan verksamheter är möjligt (Magnusson & Olsson, 2008; Aloini, Dulmin 
& Mininno, 2012).  
 
Moduler fungerar som separata delar av ett system som täcker en viss avsedd 
funktionalitet inom ett specifikt område. De moduler som vanligtvis används inom ett 
affärssystem kan beröra alla delar av en modern organisation men några av de olika 
modulerna är, Service och Underhåll, Ekonomi, HR, Planering, Inköp, Projekt, samt 
Rapportering och Analys- moduler (Magnusson & Olsson, 2008). 
 
Organisationer väljer att använda sig av de moduler som kan hjälpa företag att nå 
högre affärsnytta. De moduler som hjälper företaget att nå bättre värde delar ofta 
data detta förklaras ytterligare genom detta citat: 
 
“The adoption of ERP systems has shown that enterprise solutions consist of a set of 
interconnected modules that achieve integration by sharing common data” 
(Themistocleous, Irani & O’Keefe, 2001, s.201). 
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Figur. 2. Illustrering av moduler inom ett affärssystem 

 
Figur. 2. ovan illustrerar vilka olika funktioner moduler kan ha i ett affärssystem. 
Exempel på moduler som kan kopplas till ett affärssystem är HR, inköp och 
projekthantering.  

3.1.1 Fördelar med ett affärssystem 

Det finns ett flertal fördelar med att använda sig av ett affärssystem. En av de 
vanligaste anledningarna till varför organisationer använder sig av affärssystem är att 
organisationen använder sin data mer effektivt. Eftersom att data inom 
organisationen kan användas mer effektivt leder detta till att affärsnyttan blir större 
då organisationen enklare kommer åt data inom organisationen. Då sammankoppling 
av olika delar av organisationen effektiviserar verksamhetens olika divisioner inom en 
organisation detta leder till en ökning av affärsnyttan än om organisationen ej hade 
implementerat ett affärssystem. Ett väl implementerat affärssystem kan även ersätta 
och standardisera vissa processer inom organisationen som tidigare fungerat manuellt 
(Mehrjerdi, 2010).  
 
Då organisationens affärsprocesser är mer sammankopplade och integrerade än innan 
så kan detta leda till snabbare datahämtning och därmed lägre kostnader (Shang & 
Seddon, 2002). Eftersom att organisationens data är mer sammankopplad än tidigare 
i en gemensam centraliserad databas så finns det nu chans för alla att få ta i 
information i realtid (Shebab et al, 2004). Då centraliseringen påverkar allas 
datainhämtning inom organisationen förbättras kommunikationen inom 
organisationen för alla inom den (Umble, Umble & Haft, 2003). 
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3.1.2 Nackdelar med ett affärssystem 

Det finns ett flertal nackdelar som kan medfölja vid en implementering av ett 
affärssystem. Shebab et. al. (2004) skriver att en implementering snabbt kan bli 
kostsam då en stor mängd av resurserna läggs på att anpassa systemets logik. Det 
finns även andra överhängande faktorer som både påverkar användningen av 
affärssystem. Beroende på hur bra det tas emot samt att användarna har den 
utbildning som krävs för att använda sig av affärssystemet på det tänkta sättet 
(Umble, Umble & Haft, 2003). 
 
Om det är så att verksamhetens krav inte överensstämmer med leverantören så kan 
det leda till höga underhållningskostnader, än om kraven hade stämt överens från 
början. Då kraven inte stämmer överens med varandra så blir det svårt för båda 
parter att hålla både budget samt tidsplan (Mehrjerdi, 2010). 
 
Standardisering av processer leder inte automatiskt till en mer effektiv verksamhet, 
ifall användarna av affärssystemet är vana att arbeta på ett annorlunda sätt än vad 
det nya systemet erbjuder. Därav finns det även risk att de som arbetar dagligen med 
systemet lägger onödigt mycket tid och resurser på att använda de nya arbetssätten 
(Hsu, Sylvestre och Sayed, 2006).  
 
Då verksamheten till stor del förlitar sig på leverantören av affärssystemet så finns 
det även risk att verksamheten blir beroende av leverantören. Det finns även en 
överhängande risk att andra typer av affärssystem inte går att integrera på ett 
smidigt sätt och verksamheten kan således bli väldigt beroende av leverantören 
(Magnusson & Olsson, 2008). 

3.1.3 Olika typer av affärssystem 

I följande avsnitt beskrivs tre stycken typer av affärssystem som återkommer i 
litteraturen. 

3.1.3.1 Standardiserade affärssystem 

Standardiserade affärssystem är när det säljs en färdig mjukvarulösning som en 
organisation kan implementera på en kortare tid jämfört med egenutvecklade system. 
Det är vanligt att de färdiga processer som finns inom affärssystemet innehåller en så 
kallad “best practice” vilket betyder att organisationerna som implementerar 
affärssystemen ofta anpassar sig till hur leverantörernas kunskap om hur vissa 
processer bör utföras för att ge bäst resultat i en organisation (Monk & Wagner, 
2009). Best practice metoder reducerar risken för en misslyckad implementering med 
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71% vid implementering av denna typ av affärssystem, jämfört med andra mjukvaru-
implementeringar som inte är anpassade till best practice (Selchert, 2004). 
 
Erling S. Andersen (1994) förklarar att standardsystem ofta är billigare än om 
organisationen väljer att utveckla affärssystemen själva, då fler köpare kan dela på 
utvecklingskostnaden för affärssystemet. Vidare menar han att organisationen får en 
bättre estimering av vad kostnadsbilden kommer att bli vid färdig implementering. 
Verksamheten behöver heller inte ha en aktiv förvaltning av affärssystemet utan kan 
förlita sig på att leverantören av affärssystemen underhåller och förvaltar systemet. 
Vid ett inköp är det även enklare att få en klarare bild av vad som faktiskt förväntas 
levereras vilket i sin tur kan leda till mindre missförstånd mellan kund och leverantör.  
 
”Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan pluggas in 
direkt i ett företags verksamhet, till skillnad från egenutvecklade system som måste 
byggas upp från grunden (”scratch”). Normalt krävs vissa anpassningar såväl i själva 
standardsystemet som i kundens verksamhet för att få en fungerande lösning. Man 
kan betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning- ett annat vanligt 
uttryck är därför ”standardpaket”.” (Nilsson A. G. Andersson R. 1996, s.1) 

3.1.3.2 Skräddarsydda affärssystem 

Ett skräddarsytt affärssystem förklaras enklast som ett färdigt affärssystem som 
modifieras för att bättre stödja den tänkta organisationen. Detta kan medföra extra 
kostnader vid inköp av ett nytt affärssystem. Finns kunskapen inom organisationen 
finns det ofta möjlighet för organisationen att göra eventuella modifikationer själv 
(Brehm et al. 2001).  
 
De möjliga utmaningar en organisation står inför vid införandet av ett nytt 
affärssystem där vissa modifikationer har gjorts inkluderar ofta flera komponenter. 
Dessa komponenter kan vara till exempel sammankopplingar mellan andra system. 
Här berörs ofta data som präglas av ett produkt-, kund-, operativ-, samt ett 
finansiellt perspektiv, vilket måste fungera ihop för att organisationens processer skall 
kunna fortgå trots att en implementering sker (Luo and Strong, 2004). 

3.1.3.3 Egenutvecklade affärssystem 

Egenutvecklade system är mjukvara som verksamheten utvecklar själva, eller till viss 
del med konsulter. Systemet blir då specialbyggt efter organisationens behov 
(Holmgren, 1999). 
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Erling S. Andersen (1994) beskriver hur egenutvecklade affärssystem ofta är dyrare 
än standardsystem då utvecklingskostnaderna ej vilar på flera köpare utan enbart en. 
Det blir ofta svårt att estimera kostnadsbilden för hur dyrt affärssystemet kommer 
att bli och det finns även här ett förvaltningsbehov av systemet som organisationen 
måste kunna underhålla. Det finns även en risk för att egenutvecklade system kan 
vara sämre än standardsystem då leverantörer av systemen ofta har längre erfarenhet 
än de som utvecklar egna lösningar. 
 
Erling S. Andersen (1994) menar dock att det finns goda anledningar till att utveckla 
sina egna affärssystem om det finns tillräckligt goda skäl för det inom den specifika 
verksamheten. De positiva aspekter som medföljer ett egenutvecklat affärssystem 
presenterar vi nedan. Det finns ofta en möjlighet att skapa ett mer för verksamheten 
anpassat system, och med möjligheten att skapa sitt eget system så finns det även 
chans att täcka in de områden som verksamheten tycker saknas i färdiga 
standardsystem. Då verksamheter skapar sina egna system så riskerar dom heller inte 
att bli låsta i leverantörers klor. Verksamheter som förlitar sig alltför mycket på 
leverantörer riskerar att fasta med en viss leverantör då system ofta är 
sammankopplade med varandra. Då organisationer utvecklar sina egna system så 
finns det även en klarare och tydligare bild av vem som har ansvar för vad inom ett 
affärssystem, här finns då alltså inte risken att konflikter om ansvar kommer upp. 

3.2 Orsaker till att byta affärssystem 

För att en organisation ska kunna vara konkurrenskraftiga, måste ibland beslut om 
att förnya affärssystem tas (Alshawi et. al., 2004). Utöver det konkurrenskraftiga 
perspektivet, tar Sumner (2005) upp ytterligare ett antal anledningar till att 
organisationer väljer att byta ut sina affärssystem. Några av dessa anledningar är att 
förenkla och standardisera system, förbättra samarbete med kunder samt att 
omstrukturera organisationen.  
 
Konkurrensperspektivet är en orsak som även Raymond och Uwizeyemungu (2007) 
framhäver. De menar att en organisation måste följa med i utvecklingen för att kunna 
vara bättre än sina konkurrenter. Detta styrks även av Sumner (2005), som antyder 
att vid snabbare uppgradering av affärssystem än sina konkurrenter, kan en 
organisation vinna affärsnytta. Motsatt kan en organisation som inte är lika snabba 
med sina byten hamna i ofördelaktiga situationer jämfört med konkurrenter. Som vi 
tidigare nämnt, är även faktorn att ett affärssystem integrerar och binder ihop andra 
system en stor orsak (Rom & Rohde, 2006). Magnusson och Olsson (2008) styrker 
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detta genom att skriva att det är mer kostnadseffektivt för en organisation att ha ett 
system istället för tio- eller hundratals olika system.  

3.3 Implementering av affärssystem  

Implementering av affärssystem är en ytterst central del av denna kandidatuppsats, 
vilket är anledningen till att vi väljer att förklara denna process mer på djupet. 
Inledningsvis vill vi poängtera att implementeringen av ett affärssystem är mycket 
mer än bara den tekniska installationen. Det är betydligt mer komplext och 
innefattar flertalet delar (Magnusson & Olsson, 2008; Robey, Coney & Sommer, 
2006). Vanligtvis brukar implementeringen av ett affärssystem beskrivas som 
införandeprocessen av systemet i verksamheten. Denna införandeprocess består ofta 
av att en verksamhet anlitar en extern konsultfirma som är experter på 
implementering, men det händer även att verksamheten väljer att ta hand om 
implementeringsprojektet internt (Robey, Coney & Sommer, 2006).  
 
En implementering av ett affärssystem är ofta ett stort projekt för en organisation 
(Magnusson & Olsson, 2008). Projekt kan drivas på olika sätt i olika organisationer, 
men två tillvägagångssätt som återkommer i litteraturen är att arbeta med agila 
metoder och att arbeta med traditionella metoder (IMIT, 2017; Tonnquist, 2012; 
Gustavsson, 2013).  

3.3.1 Agil och traditionell projektledning 

Agil projektledning innebär i grunden att driva ett projekt på ett smidigt och 
effektivt sätt (IMIT, 2017; Boem & Turner, 2005; Gustavsson, 2013). IMIT (2017) 
beskriver agil projektledningsmetodik som inkrementell, lättrörlig och snabbt 
anpassningsbar till ändrade förhållanden som berör projektet. Med detta menas att 
man arbetar i korta cykler med täta avstämningar för att på så sätt kunna reagera på 
förändringar och för att kunna gå tillbaka och ändra saker som inte gick som det från 
början var tänkt (Boem & Turner, 2005; IMIT, 2017, Gustavsson, 2013). I och med 
dessa korta cykler, eller sprintar som de också kallas, finns det ständigt möjlighet att 
ge återkoppling till relevanta intressenter hur projektet går. Detta sätt att arbeta 
med cykler, kallas för att arbeta iterativt. Förutom detta har även projektgruppen 
möjligheten att ofta reflektera över potentiella förbättringsområden (Gustavsson, 
2013).  
 
Som vi tidigare nämnt är agil projektledning ett inkrementellt arbetssätt. Gustavsson 
(2013) menar att detta innebär att man löpande skapar användbara och 
värdeskapande delar i projektarbetet.  



 

35 

 
Den traditionella projektledningsmetoden, till skillnad från den agila metoden, 
arbetar inte enligt sprintar. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet att gå 
tillbaka och ändra på något, om exempelvis kravbilden ändras eller liknande. Denna 
metod fokuserar istället på att arbeta med faser som följer direkt efter varandra i en 
sekvens. Vanliga sådana faser är: förstudie, planering, genomförande samt avslut 
(IMIT, 2017). Utöver detta, fokuserar de traditionella projektmodellerna på 
planering, uppföljning och kontroll som viktiga uppgifter. 
 

 
 

 
Figur. 3. En jämförelse mellan traditionell projektmetodik och agil projektmetodik. 

(Omgjord från IMIT, 2017, s.2) 
  
Bilden ovan (Figur. 3) illustrerar skillnader mellan att arbeta agilt och att arbeta 
med ett traditionellt tillvägagångssätt. Den övre delen av figuren illustrerar ett 
traditionellt tillvägagångssätt, medan den undre visar ett agilt tillvägagångssätt. 
Denna bild visar tydligt på att den traditionella metodikens faser följer sekventiellt 
efter varandra, medan den agila metodiken visar på att det alltid finns utrymme att 
återuppta saker från tidigare sprintar.  
 
Ehie och Madsen (2005) ger ett bra exempel på hur ett implementationsprojekt kan 
gå till och även på hur komplex ett sådant kan vara (se Figur. 4 nedan). Exemplet 
innefattar stegen: Projektförberedelser, verksamhetskartläggning, realisering, 
slutförberedelser, samt sätt i drift och underhåll.  
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Figur. 4. En implementationsprocess bestående av fem huvudsteg (Omgjord från Ehie 
och Madsen, 2005, s.549) 

 

Anledningen till att vi väljer att kort beskriva hur en implementationsprocess kan se 
ut är för att skapa en större förståelse hos läsare. Utan att beskriva faktiska steg som 
en implementationsprocess av affärssystem kan innehålla, anser vi att läsaren inte får 
tillräcklig teoretisk bakgrund för detta viktiga ämne i vår uppsats.  
 
Utöver detta är anledningen till att vi tar upp detta exempel att det ger oss en större 
förståelse för den empiri vi samlade in från projektledaren, då denna respondent 
under flertalet tillfällen beskrev de olika faserna i ett projekt. Därav anser vi att det 
finns väl grundade anledningar till att kortfattat beskriva detta.  

3.3.2 Exempel på ett implementeringsprojekt 

En vidare förklaring av de fem stegen som Ehie och Madsen (2005) tar upp följer 
nedan:  
 
Det första steget, projektförberedelser, innefattar planering, organisering och 
definiering av implementationens omfattning och huvudsakliga mål. Här etableras 
även en projektplan som innehåller vilken budget och tidsram som skall hållas. 
 
Steg två, verksamhetskartläggning, innebär analysering av verksamhetens nuvarande 
affärsprocesser. Detta görs för att få en bakgrund till framtida systemval och även för 
att förbereda sig på vilken typ av träning och utbildning som kommer att krävas för 
slutanvändarna när det nya systemet implementerats (Ehie & Madsen, 2005; Parr & 
Shanks, 2000).  
 
Det tredje steget, realisering, handlar om att utveckla systemet. Enskilda funktioner 
testas löpande i en pilotmiljö, med intentionen att hitta justeringar som behöver 
göras för att systemet ska passa väl in i verksamheten.  
 
I det näst sista steget, slutförberedelser, testas systemet som helhet under extrema 
situationer och med full databelastning. Detta för att se om systemet är tillräckligt 
väl integrerat i verksamheten. Utöver detta genomförs utbildning av personerna som 
faktiskt ska använda sig av systemet, för att försäkra sig om att dessa förstår hur 
systemet fungerar. 
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I det sista steget sätts det färdigställda affärssystemet in i verksamheten och fokus 
flyttas till underhåll, utveckling och optimering. Detta för att ständigt ligga steget 
före konkurrenter (Ehie & Madsen, 2005).   
 
Dessa steg följs lämpligen efter varandra i sekventiella steg, likt ett traditionellt 
förhållningssätt. Ehie och Madsen (2005) menar även att det är fullt möjligt att gå 
tillbaka till ett tidigare steg, likt sprintar i ett agilt förhållningssätt, för att kunna 
utföra eventuella förändringar. Dock är detta, som ovan nämnt, kostsamt i denna 
implementeringsmodell.  

3.4 Vad är en framgångsfaktor? 

Med en framgångsfaktor menar vi en faktor som gör att en organisation har chansen 
att lyckas implementera ett nytt affärssystem på ett så bra och effektivt sätt som 
möjligt. Doom, Milis, Poelmans och Bloemen (2010) menar dock att definitionen av 
en framgångsfaktor för implementationen av ett affärssystem kan variera beroende på 
vilket perspektiv det ses från. Detta är dock inte något vi kommer att ta hänsyn till i 
detta avsnitt, med anledningen att vi i detta avsnitt endast vill presentera ett antal 
framgångsfaktorer som identifierats i existerande litteratur. 
 

Ledningens engagemang 

En välkänd framgångsfaktor för att en implementering av ett nytt affärssystem ska 
lyckas är framförallt att de som implementerar det nya systemet har stöd från 
ledningen. Här skapas de rätta förutsättningarna som krävs för att införandet ska få 
de resurser som behövs för att lyckas med implementeringen (Remus, 2007; 
Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). Ifall ledningen visar tydliga tecken på viljan 
att vara med och förändra samt förbättra verksamheten för alla delar av 
organisationen så finns det goda chanser att få med alla användare vid 
implementeringen. Det finns en överhängande risk att implementationen inte blir 
lyckad ifall en tydlig ledarroll inte finns redan från starten av implementeringen. Om 
konflikter uppstår vid en implementering är det även bra att ha en tydlig ansvarig för 
att kunna tackla de eventuella hinder samt konflikter som skulle kunna uppstå under 
projektets gång (Vervilsle, Bernadas & Halingten, 2005). 
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Change management 
Change management berör de aspekter som gör att användarna känner sig delaktiga 
vid införandet av ett nytt affärssystem. Här påvisas även vikten av att bejaka de 
förändringar som kommer att ske inom verksamheten. Om inte verksamheten går i 
linje med de nya processerna vid implementeringen så kan det kan det uppstå 
motstånd vid senare tillfälle (Remus, 2007; Holland & Light, 1999). 
 
Då förändringarna till stor del är tekniska så är det alltså lätt att glömma bort de 
organisatoriska förändringarna som måste göras inom organisationen. Det är alltså 
viktigt att inte bara se implementationen som en teknisk implementation när de 
processer som tas in grundar sig på verksamhetsprocesser inom organisationen 
(Graham, 2009). När verksamheter misslyckas med en implementering beror det ofta 
på dålig kommunikation mellan parterna vilket i sin tur leder till att de nya 
processerna blir ineffektiva (Kraemmerand, Moller & Boer, 2003). Al-Mashari (2003) 
styrker även att de tekniska implementeringsdelarna överskuggar de sociala 
aspekterna. Det är lätt att glömma av att det finns ett flertal faktorer som spelar in. 
Här förklarar Al-Mashari (2003) de faktorer som ofta blir bortglömda vid en 
implementering som berör de sociala aspekterna: 
 
“A number of elements are associated with change management, including 
organizational realignment, idealized influence, individualized consideration, 
inspirational motivation, and intellectual stimulation (Bolman & Deal, 7 1997; Fui-
Hoon Nah, et al.; Yukl, 2002). According to Fui-Hoon Nah, et al., fundamental 
elements of change management simply cannot be underestimated.” (Al-Mashari 2003, 
s.6). 
 
Här styrker och förklarar Al-Mashari (2003) i enlighet med Graham (2009) att det 
finns goda anledningar till att se över annat än bara de tekniska aspekterna av en 
affärssystemsimplementering. Här finns det även andra viktiga faktorer att fokusera 
på såsom motivering av de inom projektgruppen. Detta för att främja ett lyckat 
förändringsarbete och skapa en tydlighet för projektmedlemmarna för att öka 
motivationen inom projektgruppen (Al-Mashari, 2003). 
 
Träning och utbildning 
Utbildningen är en av de mest kritiska nyckelfaktorerna till huruvida väl ett 
affärssystem kommer att användas efter att implementeringen är slutförd (Umble, 
Umble & Haft, 2003). Det är även här en stor del av fokus bör läggas för att 
användarna av det nya systemet faktiskt skall använda systemet på det tänkta sättet. 
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Detta är viktigt för att verksamheten ska få ut de faktiska resultat som det nya 
systemet kan ge. Umble, Umble och Haft (2003) menar att det även är av betydelse 
att användarna blir väl utbildade i hur man använder sig av det nya systemet under 
verkliga förhållanden. Här har ledning en central roll när det kommer till hur mycket 
resurser som ska allokeras för träning och utbildning av användare, men även att 
leverantören finns tillgänglig efter implementeringen ifall eventuella problem eller 
hinder uppstår (Umble, Umble & Haft, 2003).  
 
Användaracceptans 
En stor del av hur lyckat ett införande av ett affärssystem faktiskt kommer att bli, 
hänger mycket på hur bra användarna accepterar att använda det nya arbetssättet. 
Det gäller att användarna känner att dom har varit delaktiga och att inte beslut om 
hur dom ska jobba har tagits långt över deras huvud på ledningsnivå. Beroende på 
hur bra projektet har blivit accepterat av de dagliga användarna desto bättre kan 
man anse att implementeringen har blivit. Att beslut inte tas ovanför användarnas 
huvud och att man förstår att förändringar i affärssystemet kommer att förändra hur 
användarna gör sina arbetsuppgifter är viktigt. Då användarna får mer spelrum inom 
implementeringen så ökar även acceptansen och förståelsen för varför verksamheten 
implementerar det nya affärssystemet. Då involveringen är hög så ökar även viljan 
att vara med och förbättra systemet ytterligare (Verville, Bernadas & Halingten, 
2005).  
 
Datamigration 
För att den gamla data som finns i ett äldre system ska kunna överföras på ett 
godtyckligt sätt in i ett nytt system så behövs en kontrollerad övergång av data. 
Morris (2012) menar att denna övergång kallas för datamigration. Här är det viktigt 
för organisationer att förstå att den äldre data som fanns i det gamla systemet måste 
överföras på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt. Denna data måste alltså 
överföras från det gamla systemet in i det nya systemet då den fortfarande är lika 
värdefull som innan (Morris, 2012). Ett nytt affärssystem som startar upp utan den 
gamla data som fanns i det äldre systemet tenderar att inte ge maximal nytta 
(Morris, 2012). Den gamla data som återfanns i det gamla systemet måste värderas 
och förflyttas då den fortfarande har ett värde, men behöver komma in i det nya 
systemet på ett korrekt sätt för att behålla sitt värde (Morris, 2012) 
 
Business Process Reengineering (BPR) 
För att de äldre och de nya processerna ska samverka på bästa sätt så är det 
nödvändigt att använda sig av BPR då processerna behöver samverka med varandra 
för bästa resultat. Tidigare processer måste anpassas till det nya affärssystemets 
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processer för att smidigt och enkelt kunna övergå till det nya affärssystemet. Det kan 
ibland vara svårt att ta ställning till ifall affärsprocesserna i en organisation ska 
förändra sina processer innan, under tiden eller efter att affärssystemet har 
implementerats (Remus, 2007). För att underlätta för slutanvändarna menar även 
Remus (2007) att det är viktigt att simplifiera affärsprocesser. Detta med intentionen 
att göra processerna lättare att förstå och på så sätt få en snabbare och bättre 
förståelse för det nya affärssystemet hos slutanvändarna. 
 
Vikten av tydlig projektledning 
Anantatmula (2010) menar att projektledarens roll bland annat är att skapa en 
effektiv arbetsmiljö för sin projektgrupp. Att höja projektgruppens moral och 
motivation, att driva gruppen framåt, att främja produktivitet med sitt ledarskap 
samt att inspirera projektgruppen till att bli engagerade, är ytterligare exempel på 
varför projektledningen i ett projekt är viktig (Anantatmula, 2010). Vidare framhäver 
Anantatmula (2010) att projektledarens agerande påverkar projektets slutresultat 
som helhet. Detta beror på att det, enligt Anantatmula (2010), är projektledarens 
uppgift att skapa en tydlig plan för sin projektgrupp. Det handlar alltså mycket om 
planering av projektet och hur dess mål ska uppnås, men även om att inspirera och 
driva projektgruppen framåt (Anantatmula, 2010).  

3.5 Gap-analys 

Gap-analys var ett begrepp som frekvent användes av projektledaren under vår 
intervju. Vi anser att detta begrepp är relevant för att ge oss själva och läsaren en 
djupare förståelse, i och med att begreppet återkommer senare i avsnitt 4 Empiri. 
Detta är anledningen till att vi väljer att förklara detta mer utförligt.  
 
Projektledaren förklarade att detta är ett verktyg som användes vid 
implementeringen av ALTEN Sveriges nya affärssystem. En GAP-analys går ut på 
att analysera affärssystemet med avsikten att hitta så kallade gaps. Ordet gaps 
kommer från engelskan och kan enklast översättas till luckor. En GAP-analys innebär 
en analys där eventuella luckor i systemet identifieras och fylls för att förbättra 
processer i framtida användning av det nya systemet (Gaines Robinson & Robinson, 
1996). Gaines Robinson och Robinson (1996) menar vidare att det är viktigt att 
identifiera rätt luckor för att uppnå önskad effekt. Dessutom framhäver de även 
vikten av att använda sig av rätt verktyg för att kunna utvärdera processerna på ett 
så effektivt sätt som möjligt.   
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin med hjälp av ett antal teman. 
Dessa teman kommer vi senare återkomma till och analysera i avsnitt 5 Analys. 

4.1 Beskrivning av organisation och projekt 

Organisationen vars implementationsprojekt vi har valt att granska heter ALTEN 
Sverige och har cirka 1500 anställda över hela Sverige. ALTEN Sverige jobbar med 
att utveckla och leverera kompetens för företag genom teknik- och IT-konsulter. 
ALTEN Sverige har många olika kunder men återfinns ofta i branscher som Energy, 
Telecom, Automotive, Defence & Aerospace, Life science och Industry och är 
verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.  

4.1.1 Projektet 

ALTEN Sverige arbetade cirka 6000 timmar på implementeringen internt och 
sammanlagt var det 20 personer som arbetade i projektgruppen. Då 
implementeringen hos ALTEN Sverige skedde internt, innebär det att den inte 
gjordes av ALTEN Sverige hos en extern organisation. Detta är anledningen till att vi 
har kunnat göra den utförliga granskningen av projektet i vår uppsats. Det högsta 
ansvaret för implementationen låg hos ALTEN Spanien, de hade ett mer 
övergripande ansvar för implementeringen av affärssystemet inom ALTEN Sverige. 
Totalt var det 1500 slutanvändare som kom att använda det nya affärssystemet.  
 
Systemet som implementerades är en kombination av ett standardiserat och ett 
skräddarsytt affärssystem. Det är ett och samma standardiserade affärssystem som 
används inom hela ALTEN Group, men detta standardiserade affärssystem anpassas 
efter respektive land det implementeras i. Systemet är ett tidsrapporterings- och 
reseräkningssystem, vilket innebär att det behandlar och hanterar utbetalningar av de 
anställdas resor i tjänsten, samt de anställdas arbetstimmar.  

4.2 Presentation av respondenter 

Vi samlade in empiri från sammanlagt tre stycken respondenter. Då alla 
respondenterna valde att vara anonyma, kommer dessa endast att benämnas 
Projektledaren, gruppchefen och konsulten. I tabellen nedan illustreras vilka 
respondenter vi har intervjuat, samt vilka positioner i organisationen (ALTEN 
Sverige) respondenterna har. 
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Respondent Intervjutyp Intervjudatum Intervjutid Datahanteringsmetod 

Projektledare Semistrukturerad 
telefonintervju 

27/03/18 49 min Inspelad och 
transkriberad 

Gruppchef Semistrukturerad 
telefonintervju 

28/03/18 22 min Inspelad och 
transkriberad 

Konsult Semistrukturerad 27/03/18 14 min Inspelad och 
transkriberad 

Tabell. 1. En visualisering av våra intervjuer. 
 
En projektledare, en gruppchef och en konsult har olika infallsvinklar på hur en 
implementation av ett affärssystem går till. Detta leder i sin tur till att alla tre 
respondenter har fått olika typer av vinklingar på frågorna genom intervjuerna. Det 
innebär att under vissa rubriker nedan är det endast en respondent som benämns, 
medan det under andra rubriker är samtliga respondenter som benämns.   

4.3 Empirisk data 

I detta avsnitt presenteras vår empiriskt insamlade data. Här återkopplar vi till våra 
teman som vi presenterade i avsnitt 2.2.5 Teman. För att underlätta för läsaren, 
väljer vi även att nedan återkoppla till de teman som presenterades i samma avsnitt.  
 
●  Change management 
●  Kontroll, koordination, ledarskap och uppföljning av projektledning 
●  Ledningens engagemang 
●  Involvering och engagemang hos projektmedlemmar 
●  Kommunikation 
●  Utbildning 
●  Datamigration 
●  Testning 
●  Enkla och tydliga affärsprocesser 
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4.3.1 Change management 

När vi frågade respondenterna vilka nyckelfaktorer som de ansåg var viktiga för ett 
implementeringsprojekt av ett affärssystem så fick vi många olika svar. Enligt 
projektledaren var change management en av de nyckelfaktorer som var absolut 
viktigast i ALTEN Sveriges implementeringsprojekt. Projektledaren förklarade hur 
attityden hos de anställda ändrades under tiden av detta projekt med en graf (se 
Figur. 5. nedan):  
 

 
Figur. 5. Change management - visualisering av attityden hos anställda 

 
Projektledaren beskrev att projektmedlemmarna först var skeptiska i 
implementeringsprojektet av det nya affärssystemet. Respondenten menade att 
projektmedlemmarna i början inte förstod varför det skulle implementeras något nytt 
affärssystem. Men när projektledaren sedan presenterade, förklarade och visualiserade 
hur denna implementering skulle skapa nytta ändrades attityden till en mer 
entusiastisk attityd. Projektledaren fortsatte med att förklara att med tiden blev 
projektmedlemmarna mer involverade och mer passionerade och såg framför sig hur 
implementationen skulle gynna organisationen och slutanvändarna. Vidare beskrev 
projektledaren att när projektet hade pågått en tid kom projektmedlemmarna till den 
punkt att de blev trötta. De kände att projektet aldrig tog slut samt att inga synliga 
resultat uppnåddes. Projektledaren fortsatte med att beskriva att precis innan 
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projektet gick live fanns det en risk att projektmedlemmarna skulle bli lite rädda. 
Detta kallas i grafen för, stage fear. Projektledaren menade att projektmedlemmarna 
trodde på projektet och att de hade skapat något bra, men att de var oroliga för hur 
slutanvändarna skulle reagera. Projektmedlemmarna var rädda för att 
utbildningsmaterial, presentationsmaterial och dylikt inte skulle vara tillräckligt bra i 
slutanvändarnas ögon.  
 
Projektledaren menade att man efter dessa steg gick live, det vill säga att 
affärssystemet började användas av slutanvändarna. Projektledaren betonade att 
många slutanvändare gjorde motstånd mot förändringen för att de inte förstod varför 
ett nytt system behövdes. Vidare förklarade projektledaren att slutanvändarna tyckte 
att allting redan fungerade på ett bra och enkelt sätt, varav oförståelsen och 
motviljan till det nya systemet. Projektledaren fortsatte med att berätta att 
slutanvändarna bara såg implementationen från sitt perspektiv och att enbart ledning 
och administration gagnades av det nya systemet.   
 
Projektledaren menade att ju bättre utbildning och presentation slutanvändarna fick 
av systemet, samt ju mer de använde det, desto lättare blev det för slutanvändarna 
att förstå det.  
 
“För oss är change management hur vi gör så att slutanvändarna förändrar sitt 
arbetssätt så effektivt, fort och på ett så bra sätt som möjligt. Det är det change 
management går ut på. Då får man ha den här grafen i åtanke för att förstå hur 
tankesätten hos en projektmedlem och en slutanvändare ser ut.”  
 
Respondenten menade att genom att ha kunskaper gällande denna graf och dessa 
beteenden hos projektmedlemmar och slutanvändare, skapade projektledaren sig en 
bra grund för att göra dalarna i grafen så kortvariga som möjligt. Vetskapen om 
denna graf i kombination med nyckelfaktorerna som presenteras senare i detta 
avsnitt, skapade en bra grund till att få nöjda slutanvändare. Detta är change 
management, enligt projektledaren, vilket var en av de viktigaste faktorerna i detta 
implementeringsprojekt.  

4.3.2 Tydlig och uppmuntrande projektledning 

Tydlig och uppmuntrande projektledning var något som projektledaren tog upp under 
intervjun. Detta handlade mycket om hur projektledaren agerade under ALTEN 
Sveriges implementeringsprojekt. Respondenten framhävde att det var dennes uppgift 
att se till att alla gjorde sitt jobb och att all dokumentation som skulle finnas var 
tillräckligt utförlig och även tillgänglig för alla i projektet. Projektledaren påpekade 
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att det till stor del handlade om planering. En viktig del i detta som respondenten 
tydligt påpekade var att det under projektets gång var projektledarens uppgift att 
inspirera, uppmuntra och driva på sina projektmedlemmar. Respondenten framhävde 
att det var viktigt att se till att hela projektgruppen var nöjda, glada och att de 
kände att alla behov med dokumentation och dylikt, var tydligt redovisade. 
Projektledaren betonade att så länge projektgruppen var nöjda så gav det goda 
resultat för projektet. Om projektgruppen var missnöjda, exempelvis om de inte fick 
någon uppmuntran eller pådrivning, blev projektets resultat lidande i enlighet med 
projektgruppens generella humör.  
 
Projektledaren menade även att denna nyckelfaktor innebar att projektledaren var 
den som skulle se till att projektet hela tiden hölls flytande, det vill säga se till att 
alla gjorde sitt jobb samt att se till att projektledaren fanns där för sin projektgrupp. 
Om någon i gruppen kände att den inte visste vad den skulle göra, eller om någonting 
var svårt, var det viktigt att hela gruppen kände att projektledaren hela tiden fanns 
tillgänglig för att svara på frågor och dylikt.  
 
Ytterligare en viktig del av denna nyckelfaktor var att projektledaren behövde 
uppmuntra medlemmarna i projektgruppen till att våga ta beslut. Projektledaren 
berättade vidare att många i Sverige är rädda för att ta beslut, även om de vet att 
det antagligen är rätt beslut. Respondenten framhävde att detta skulle kunna vara 
för att om det skulle bli negativa konsekvenser av beslutet, vill inte en enskild 
projektmedlem ensam bära skulden för det. Projektledaren menade därför att det var 
viktigt att få sin projektgrupp att våga ta beslut, kanske till en början tillsammans 
med sin projektledare, för att sedan bli mer vana och till slut våga ta egna beslut. 
Vidare menade projektledaren att detta är unikt för Sverige, då Sverige har en kultur 
där man inte vill göra fel. Genom att projektledaren fanns där för sin projektgrupp 
och var uppmuntrande, hävdade projektledaren att detta sakta tränades bort.  

4.3.3 Ledningens engagemang 

Projektledaren beskrev hur ledningens engagemang var direkt avgörande vid 
implementeringen av systemet. Projektledaren beskrev och betonade vikten av att ha 
en ledning som var engagerad i förändringsarbetet som denna implementering 
innebar. Här förklarade projektledaren värdet av att ledningen var aktiv och jobbade 
för en förändring och drev resten av organisation mot samma mål.  
 
Projektledaren förklarade även ledningens engagemang som viktig då mellancheferna 
ofta aktivt behövde påminnas och aktiveras uppifrån för att faktiskt göra sitt jobb. 
Detta gällde även nedåt och projektledaren förklarade att förändringar inte görs om 



 

46 

inte någon faktiskt säger åt de anställda att något måste ske. Det var även viktigt att 
chefer och mellanchefer drev på de anställda som inte ville förändras för att resultatet 
skulle bli så lyckat som möjligt.  

4.3.4 Engagemang hos projektmedlemmar 

Projektledaren beskrev även vikten av att projektmedlemmarna förstod varför 
ALTEN Sverige utförde implementeringen. Om projektmedlemmarna inte hade fått 
tillräcklig information om varför denna förändring skulle ske, så kunde 
projektmedlemmarna blivit omotiverade, menade projektledaren. Projektledaren 
beskrev även hur attityden hos projektgruppen speglade hela projektet. Det var alltså 
viktigt att projektgruppen trodde på implementeringen för att den i sin tur skulle 
lyckas. Här betonade projektledaren även vikten av att respondenten använde sig av 
rätt ord, gester och kroppsspråk när projektet presenterades för slutanvändarna eller 
projektgruppen.  
 
Vidare menade även projektledaren att det var viktigt att slutanvändarna inte blev 
involverade i implementationsprojektet. Det var alltså enligt projektledaren viktigt 
att slutanvändarna bara fick ett färdigt system som de skulle använda. Då 
slutanvändarna inte uppfattade huruvida projektet hade gått bra eller dåligt, då det 
direkt kunde påverka slutanvändarnas uppfattning samt viljan att mottaga det nya 
systemet, så fick dom heller inte någon insikt i projektet. Projektledaren påvisade 
även vikten av att implementeringen var tvungen att kännas trygg för användarna, 
vilket i praktiken betydde att slutanvändarna kunde vända sig till supporten när det 
uppstod frågor.  
 
Ett implementationsprojekt brottas ofta med upp och nedgångar därför var det 
viktigt att implementationen utåt sett sågs som en trygg och lugn omställning för 
ALTEN Sveriges verksamhet. Projektledaren förklarade att det ligger mycket 
psykologi i ett förändringsarbete och att varje intryck som gavs under denna 
implementering kunde påverka slutanvändarnas uppfattning och därmed deras vilja 
att anpassa sig till det nya systemet.  
 
Projektledaren menade vidare att om en slutanvändare ändå skulle få en dålig 
erfarenhet av systemet eller uppfattar det som att implementeringsgruppen inte tror 
på systemet, så skulle implementeringen som helhet riskera att bli lidande. 
Projektledaren berättade att detta skulle innebära att slutanvändarna i förlängningen 
inte skulle tro på systemet när det väl skulle gå live. Detta var något som 
projektledaren ville undvika, varav anledningen till att slutanvändarna inte 
involverades i implementeringsprojektet. 
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Vidare fastslog projektledaren att det fanns uppenbara kopplingar i projektet mellan 
hur projektledare och andra i projektgruppen yttrade sig gällande systemet samt hur 
slutanvändarna uppfattade systemet. Avslutningsvis så sammanfattade projektledaren 
vikten av att projektgruppen trodde på implementeringen för att slutanvändarna 
också skulle göra det: 
 
“Om inte min projektgrupp tror på det vi gör så kommer inte slutanvändaren heller 
att göra det.” 
 
Med detta citat konstaterade projektledaren att det fanns en trygghet, som 
framförallt speglades utåt och skapade ett lugn hos slutanvändarna. 

4.3.5 Kommunikation 

Under intervjuerna betonades kommunikation i större utsträckning av gruppchefen 
och konsulten än av projektledaren. Gruppchefen och konsulten påpekade att 
kommunikationen under implementeringsprojektet var viktig. Gruppchefen menade 
att det generellt sett var mycket tydlig kommunikation från projektledaren och 
projektgruppen under hela implementeringen. Gruppchefen menade att det 
genomgående var tydligt med vad som skulle ske och när det skulle ske. Detta 
styrktes även av konsulten, som vidare redogjorde att de fick bra information i god 
tid gällande vad det nya systemet skulle innebära, samt hur det skulle fungera. 
Konsulten beskrev kommunikationen från projektgruppen på följande sätt: 
 
“Kommunikation var A och O i detta implementeringsprojekt. Utan bra 
kommunikation vet vi slutanvändare inte vad som ska ske. Detta var något som 
gjordes bra i detta projekt, vi fick tydlig information om vad som skulle ske och även 
när.” 
 
Gruppchefen beskrev även att det var av stor betydelse att projektgruppen dels 
skickade ut mycket påminnelser gällande vad som skulle ske, men även att de var 
tillmötesgående med frågor och funderingar kring det nya systemet.  

4.3.6 Utbildningsmaterial/Utbildning 

Samtliga respondenter beskrev tyngden av utförlig utbildning av det nya systemet 
samt utbildningsmaterial. Projektledaren menade att projektgruppens plan var att 
utbilda gruppchefer till experter i systemet, så att deras konsulter hade möjlighet att 
fråga gruppcheferna istället för att vända sig till projektgruppen. Projektledaren 
menade att anledningen var för att undvika hundratals samtal och frågor till en liten 
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projektgrupp och istället sprida ut frågorna. Detta med anledningen att fler personer 
skulle besitta tillräcklig kompetens för att kunna svara på frågorna.  
 
Konsulten hävdade dock att ingen utbildning skedde för respondenten eller dennes 
kollegor. Det enda konsulten fick var ett PDF-dokument som utbildningsmaterial, 
vilket respondenten menar försvårade användningen av det nya systemet.  
 
“Det jag känner att jag saknar är en muntlig genomgång av systemet. Nu blev det 
mycket läsning i PDF:en och försöka följa den och hoppas att man gör rätt. Så det 
hade varit skönt att ha någon genomgång eller något infomöte eller någonting och 
presentera den ordentligt.” 
 
Konsulten menade att implementationen hade gått betydligt lättare med en mer 
utförlig utbildning i systemet, istället för att bara ha ett PDF-dokumentet att lära sig 
ifrån.  
 
Gruppchefen var delvis enig med konsulten i detta fall. Gruppchefen berättade vidare 
under intervjun att samtliga gruppchefer fick en 1,5 h utbildning genom en 
videokonferens. Denna utbildning var dock inte heltäckande, vilket ledde till att 
gruppchefen kände att frågor från dennes konsulter inte kunde besvaras 
tillfredsställande. På detta sätt, berättade både projektledaren och gruppchefen, 
ställdes många frågor från konsulter och gruppchefer till projektgruppen. 
Projektledaren poängterade att detta ökade projektgruppens belastning vilket i sin 
tur ledde till att de fick göra mer än vad som från början var tänkt.  

4.3.7 Datamigration 

Projektledaren förklarade att datamigration var en starkt bidragande faktor som 
främjade det goda resultatet i detta implementeringsprojekt. Den data som fanns i 
det gamla systemet behövde föras över till det nya systemet på rätt sätt för att 
kunna få maximal nytta av den befintliga data. Här betonade projektledaren att all 
befintlig data behövde vara tillräckligt strukturerad för att kunna överföras till det 
nya systemet. Detta för att organisationen skulle kunna använda sig av det nya 
systemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Respondenten betonade att detta 
gjordes tidigt i projektet, för att implementationen skulle ske så effektivt som möjligt. 

4.3.8 Testfas 

Projektledaren betonade vikten av testning och att detta prioriterades, vilket även 
bidrog till det lyckade resultatet av projektet. Respondenten berättade att testning 
ofta kräver mer resurser än beräknat. Här betonade projektledaren vikten av att de 
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skapade väl utförda testscenarion. Detta bidrog till att implementeringen undvek 
eventuell problematik när implementeringen väl gick live. Projektledaren menar att 
det var viktigt att de lade fokus på testningen för att undvika de simplare buggar 
som lätt skulle kunna uppstå, och som skulle kunna sänka helhetskänslan på det 
färdiga systemet. Projektledaren förklarade vidare att de vid 
implementeringsprojektet skapade tio olika testscenarion och för varje scenario var 
det cirka 70–80 teststeg där varje steg noga utvärderades.  
 
Projektledaren berättade vidare att de arbetade med både Integrated System Test 
och User Acceptance Test. Med dessa metoder säkerställde de att systemet fungerade 
på det sättet som det var tänkt. Vissa funktioner fick vänta på att testas då dessa 
funktioner skulle användas vid ett senare tillfälle. Projektledaren påpekade att 
utförlig testning behövde göras även om leverantören av affärssystemet hävdade att 
systemet var färdigt för implementering. Projektledaren menade alltså att det var 
projektgruppens ansvar att se till att systemet var klart för implementering och att 
väl utförd testning och dokumentering hade utförts. Om detta inte hade gjorts hade 
det funnits en överhängande risk att systemet som implementerades skulle kunna 
innehålla buggar och andra oupptäckta problem. Detta skulle kraftigt kunna ha 
försämrat upplevelsen samt förtroendet för systemet i slutändan, menar 
projektledaren. 
 
Projektledaren förklarade även att Integrated System Test innebar att man testade 
hur de olika modulerna interagerade med varandra. Även om modulerna ofta 
fungerade bra för sig själva betydde det inte automatiskt att de skulle fungera 
tillsammans med varandra. Vidare förklarar projektledaren att User Acceptance Test 
var den process som skedde för att säkerställa att systemet fungerade för 
slutanvändaren, då de använder systemet dagligen.  

4.3.9 Enkla och tydliga affärsprocesser 

När vi frågade projektledaren gällande simplifieringen av affärsprocesser, betonade 
respondenten att de säkerställde att de rutiner och affärsprocesser som existerade i 
det nya systemet var simpla och lätta att förstå. Respondenten tog upp ett exempel: 
 
“Det får inte vara för invecklat. Till exempel i ett flöde av en reseräkning så går det 
inte att ha fem stycken godkännanden innan t.ex. en reseräkning godkänns, utan det 
skall vara så enkelt och effektivt som möjligt.” 
 
Projektledaren menade att det inte fick finnas några oklarheter angående hur vissa 
processer skulle utföras. Det behövde alltså finnas ett tydligt flöde i hur man skulle 
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använda funktioner i affärssystemet. Det gällde för samtliga i projektgruppen att 
säkerställa att funktioner var enkla att både använda sig av och även att förstå för 
att undvika eventuell frustration hos slutanvändare. Projektledaren framhävde att 
det helt enkelt inte fick vara för svårt att utföra de affärsprocesser som användarna 
tidigare tyckte var enkla att förstå och följa. Här menade projektledaren att det var 
viktigt att lägga mycket engagemang för att få slutanvändarna att acceptera det nya 
systemet. Vidare förklarade projektledaren att om systemet var för komplicerat så 
skulle det finnas en överhängande risk att slutanvändarna inte skulle ha en positiv 
inställning till det nya systemet.  
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5. Analys 

I detta avsnitt avser vi att med hjälp av både vårt empiriska material som 
presenterades i avsnitt 4 Empiri samt litteraturen som presenterades i avsnitt 3 
Litteraturöversikt, svara på vår frågeställning som presenterades i avsnitt 1.3.1 

5.1 Återkoppling till teman 

Inledningsvis i detta avsnitt tänkte vi återkoppla till våra teman och underteman som 
togs upp i avsnittet ovan. Vi sammanfattar samtliga teman och underteman för att 
sedan koppla dessa till litteraturen som presenterades i avsnitt 3 Litteraturöversikt.  
 
●  Change management 
●  Kontroll, koordination, ledarskap och uppföljning av projektledning 
●  Ledningens engagemang 
●  Involvering och engagemang hos projektmedlemmar 
●  Kommunikation 
●  Utbildning 
●  Datamigration 
●  Testning 
●  Enkla och tydliga affärsprocesser 

5.2 Återkoppling till frågeställning 

Under denna analys kommer fokus att ligga på frågeställningen som vi presenterade i 
avsnitt 1.3.1.  
 
●  Vilka nyckelfaktorer bidrog till ALTEN Sveriges lyckade 

implementeringsprojekt? 
 

5.3 Återkoppling till problemformulering och syfte 

Problemet vi tog upp och definierade i avsnitt 1.2 Problemformulering och även i 1.3 
Syfte var att implementationsprojekt ofta misslyckas. Nedanstående teman, förutom 
5.4.6 Utbildningsmaterial/Utbildning och 5.4.9 Enkla och tydliga affärsprocesser, kan 
kopplas tillbaka till dessa avsnitt. Med detta menar vi att läsaren lättare kan förstå 
och applicera nedanstående jämförelser mellan litteratur och empiri för att kunna se 
eventuella misslyckanden vid implementationsprojekt från ett annat perspektiv. 
Genom att se eventuella misslyckanden vid implementationsprojekt från ett annat 
perspektiv hoppas vi att läsaren ska kunna finna nytta i nedanstående jämförelser, för 
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att enklare se hur respektive avsnitt, utom ovan nämnda, kan kopplas tillbaka till 
grundproblemet. 
 
Anledningen till att avsnitten som nämns ovan, det vill säga 
Utbildningsmaterial/Utbildning och 5.3.9 Enkla och tydliga affärsprocesser, inte kan 
kopplas tillbaka till 1.2 Problemformulering och 1.3 Syfte är för att vi nedan inte 
identifierar några nyckelfaktorer i dessa teman.  

5.4 Teman 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teman vi identifierade efter 
bearbetningen av vårt empiriska material. Nedan kommer respondenternas svar 
jämföras med litteraturen från avsnitt 3 Litteraturöversikt. Vi väljer även att 
presentera våra nyckelfaktorer i samma ordning som vi presenterade teman i avsnitt 
4 Empiri för att underlätta läsningen.  

5.4.1 Change management 

Projektledaren betonade tydligt vikten av change management i detta 
implementeringsprojekt. Respondenten menade att om inte slutanvändarna var nöjda, 
skulle det kunna uppstå motstånd mot förändringen, vilket även stöds av Remus 
(2007) och även av Holland och Light (1999).  
 
En faktor som inte talar för en enighet mellan projektledarens svar och litteraturen 
gällande change management som presenterades i avsnitt 3.4 Vad är en 
framgångsfaktor? är delaktigheten av slutanvändare. Enligt Remus (2007) berör 
change management de aspekter som gör att användarna känner sig delaktiga vid 
införandet av ett nytt affärssystem. Detta var dock någonting som projektledaren 
under intervjun framhävde motsatsen till, det vill säga att se till att slutanvändarna 
inte skulle bli alltför involverade i implementeringsprojektet. I avsnitt 4.3.4 
Engagemang hos projektmedlemmar beskriver vi hur projektledaren under intervjun 
betonade att slutanvändarna endast skulle få ett färdigt system att arbeta med.  
Projektledaren menade att anledningen till detta var att om slutanvändarna inte fick 
reda på ifall projektet gick dåligt, så påverkades inte deras uppfattning av systemet. I 
händelse av att slutanvändarna skulle få reda på att projektet inte gick bra, så finns 
en risk att slutanvändarna till slut kunna tappa förtroendet för det slutgiltiga 
systemet. Detta var något som projektledaren betonade starkt, medan Remus (2007) 
anser att slutanvändarna behöver känna sig delaktiga.  
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Trots denna skiljaktighet mellan projektledaren och litteraturen, var 
samstämmigheten totalt sett större. Precis som projektledaren, poängterar även 
Holland och Light (1999) samt Remus (2007) vikten av att bejaka förändringar som 
sker vid ett implementeringsprojekt. Projektledaren menade att genom att förklara 
samt visa för slutanvändarna att det nya affärssystemet är bättre än det gamla, 
skapades en större tillit hos slutanvändarna. Detta ledde även till att det bildades en 
större förståelse och acceptans för det nya systemet hos användarna. Projektledaren 
menade att detta var ytterligare en av många fördelar med change management inom 
detta implementeringsprojekt. 
 
Här betonade projektledaren att change management var en mycket viktig faktor 
under detta implementeringsprojektet av det nya affärssystemet. Trots att 
projektledarens syn på change management skiljde sig aningen från litteraturen vi 
granskat, framkommer det ändå tydligt från både projektledaren och litteraturen att 
change management var en av de framgångsfaktorer som främjade att ALTEN 
Sverige lyckades med sitt implementeringsprojekt.  
 
Men det som specifikt var viktigt inom ramen för change management var att tydligt 
förklara varför förändringen, det vill säga det nya affärssystemet, var nyttig för 
organisationen. Genom att göra detta skapades en större förståelse för betydelsen av 
det nya systemet hos slutanvändarna, vilket i sin tur ledde till att det skapades en 
större vilja att lära sig det nya systemet hos slutanvändarna. Utan denna vilja att 
lära sig hade det varit svårare för projektgruppen att lyckas implementera 
affärssystemet. Denna nyckelfaktor var det som gjorde att change management var en 
viktig del i detta projekt. 

5.4.2 Tydlig och uppmuntrande projektledning 

Vikten av att ha tydlig och uppmuntrande projektledning genom hela projektet 
betonades av projektledaren under intervjun. Här menade projektledaren att det 
mycket handlade om projektledarens agerande. Projektledaren framhävde att det var 
dennes uppgift att se till att alla gjorde sitt jobb och att tydligt planera hur projektet 
skulle gå till. En annan viktig del gällande detta som projektledaren betonade var att 
inspirera, uppmuntra och driva på projektmedlemmarna. Respondenten framhävde 
att det var viktigt att se till att hela projektgruppen var nöjda och glada. 
Anledningen till detta var att så länge projektgruppen var glad, så speglades detta i 
projektet som helhet och gav goda slutliga resultat.  
 
Det som projektledaren ovan beskrev stämmer väl överens med vad Anantatmula 
(2010) betonar. Författaren poängterar att projektledarens roll bland annat är att 
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skapa en effektiv arbetsmiljö samt att höja projektgruppens moral, motivation och 
att även driva dem framåt. Detta går hand i hand med vad projektledaren framförde 
under vår intervju.  
 
Vidare framhäver Anantatmula (2010) att projektets resultat beror på 
projektledarens agerande. Med detta menar författaren att det är av stor vikt att 
projektledaren planerar, inspirerar och driver projektgruppen mot projektets mål. 
Precis detta beskrev även projektledaren under vår intervju. Vikten av planering 
framhävdes och projektledaren menade att utan tydlig planering hade projektet inte 
gått så bra som det gjorde.  
 
Vi anser att dessa likheter mellan Anantatmula (2010) och vår intervjurespondent 
inte är förvånande. Utifrån litteraturen vi har granskat samt vad vi tog med oss från 
intervjun med projektledaren, tolkar vi det som att utan konstruktiv kritik, 
uppmuntring, planering och inspiration är det svårt att komma någonstans i ett 
projekt. Vi anser därför att tydlig och uppmuntrande projektledning var en 
framgångsfaktor som gjorde att ALTEN Sveriges implementationsprojekt gick i mål 
med goda resultat. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att den viktigaste delen av tydlig och uppmuntrande 
projektledning, som även genomsyrade hela projektet, var att projektledaren lade 
fokus på att projektmedlemmarna hela tiden skulle vara nöjda. Här var det även 
viktigt att uppmuntra projektgruppen under hela projektlivscykeln och inte bara i 
början av projektet. Här var det av betydelse att se till att verka med kontinuerlig 
stöttning genom hela projektet. Den kontinuerliga uppmuntringen anser vi vara den 
viktigaste delen inom detta tema, och bidrog även som nyckelfaktor till att 
implementeringen lyckades väl. 

5.4.3 Ledningens engagemang 

Projektledaren betonade att ledningens engagemang var direkt avgörande vid 
implementeringen av det nya affärssystemet i organisationen. Detta understryks även 
i den litteratur vi har granskat. I enlighet med projektledaren betonas även vikten av 
att ledningens engagemang är en allmänt känd nyckelfaktor för 
implementationsprojekt (Remus, 2007; Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  
 
Projektledaren förklarade under intervjun värdet av att ledningen var aktiv och 
arbetade för denna förändring i organisationen, och på så sätt drev resten av 
organisationen mot samma mål. Precis detta tas även upp i litteraturen, som 
beskriver att om ledningen visar tydliga tecken på att vilja vara med och förändra 
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samt förbättra verksamheten, följer ofta resterande medlemmar i organisationen 
ledningens exempel (Remus, 2007; Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  
 
Utöver dessa likheter framhäver Vervilsle, Bernadas och Halingten (2005) att om 
konflikter skulle uppstå vid ett implementeringsprojekt, är det bra att någon som är 
tydligt ansvarig för att kunna ta hand om sådana. Detta går hand i hand med vad 
projektledaren förklarade under intervjun. Projektledaren menade nämligen att 
mellancheferna ofta aktivt behövde påminnas och aktiveras uppifrån för att faktiskt 
göra sitt jobb. Detta anser vi är ett bra exempel på hur ledningens engagemang 
förhindrade eventuella konflikter, genom att bland annat aktivt se till att 
mellanchefer gjorde sitt jobb.  
 
Efter att ha granskat både litteratur och även respondenternas svar gällande denna 
aspekt, upptäckte vi ett tydligt samband mellan ledningens engagemang och hur 
lyckat ett förändringsarbete blir. Vi menar att varje större förändring som sker 
behöver pådrivas från den högsta ledningen i rakt nedstigande led för att kunna 
påverka hela organisationen i stort. Utöver detta behövs inte bara ett stöd från högre 
chefer och ledning men även en uppbackning och förklaring till varför förändringen är 
nyttig för organisationen för att det ska kännas meningsfullt för alla berörda att 
utföra förändringen.  
 
Det tycks finnas en stark överensstämmelse mellan vad projektledaren och författarna 
ovan upplever som positivt med ledningens engagemang vid implementeringsprojekt. 
Detta, tillsammans med tidigare presenterade anledningar, innebär således att 
ledningens engagemang var en av framgångsfaktorerna i ALTEN Sveriges 
implementeringsprojekt. 
 
Detta leder oss dock vidare till att ta fram vad nyckelfaktorn i detta tema var. Vi 
anser att i och med att ledningen hela tiden var engagerade och visade att även de 
tyckte förändringen var viktig, skapades ett större förtroende för implementeringen 
genom hela organisationen. Detta för att ledningen har ett stort inflytande över 
organisationen som helhet. Vidare anser vi att genom att ledningen har en stor 
påverkan på organisationen finns en större möjlighet få fler slutanvändare att förstå 
varför förändringen skulle ske och därmed skapas en bredare acceptans för 
förändringen. Detta är till viss del likt avsnittet nedan, Engagemang hos 
projektmedlemmar, i och med vikten att få slutanvändarna att förstå varför 
förändringen sker. Detta i kombination med ledningens övergripande inflytande över 
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hur anställda inom organisationen ser på förändringar, anser vi vara två 
nyckelfaktorer inom detta tema.  

5.4.4 Engagemang hos projektmedlemmar 

Projektledaren poängterade under vår intervju att det var viktigt att 
projektmedlemmarna inom ALTEN Sveriges implementationsprojekt skulle förstå 
varför implementeringen var nyttig för organisationen. Ifall projektmedlemmarna inte 
hade fått tillräckligt utförlig information om varför förändringen var nyttig så skulle 
det finnas en stor risk för projektmedlemmarna att bli omotiverade. 
 
Ovanstående går hand i hand med vad Al-Mashari (2003) menar. Författaren menar 
att det finns ett flertal faktorer som påverkar engagemang hos projektmedlemmar. 
Al-Mashari (2003) förklarar att det finns särskilt viktiga delar att fokusera på när det 
kommer till involvering och engagemang hos projektmedlemmar. Vidare pekar Al-
Mashari (2003) på att det måste finnas en tydlighet för projektmedlemmarna om 
varför vissa uppgifter måste utföras för att medlemmarna inom gruppen ska känna 
att det finns ett sammanhang. 
 
Då vi enbart intervjuade en projektmedlem, det vill säga projektledaren, så anser vi 
att det finns en risk att detta tema kan sakna en djupare bredd då vi saknar flera 
perspektiv i form av projektmedlemmar. Vår uppfattning är dock att vi fortfarande 
får en tillräckligt bred bild för att kunna analysera detta tema då projektledaren gav 
ett tydligt övergripande perspektiv på temat. 
 
Denna framgångsfaktor har slående likheter med avsnitt 5.4.2 Tydlig och 
uppmuntrande projektledning. Det finns dock en skillnad mellan dessa inom området 
förståelse. I detta område tog projektledaren upp vikten av att hela projektgruppen 
hade en djup förståelse om varför projektet gjordes och vad det i slutändan skulle 
skapa för nytta. Detta betonades inte på samma sätt när projektledaren berättade om 
vikten av tydlig och uppmuntrande projektledning. Efter att ha granskat dessa två 
faktorer anser vi att de kompletterar varandra och tillsammans skapar en gemensam 
nyckelfaktor, då dessa två faktorer i de flesta avseenden är samma.  
 
För att summera projektledarens tankar så följer här ett citat:  
“Om inte min projektgrupp tror på det vi gör så kommer inte slutanvändaren heller 
att göra det.” 
 
Sammanfattningsvis var den viktigaste delen av detta tema att projektgruppen skulle 
förstå varför vissa uppgifter behövde utföras. Här fokuserade projektledaren på att 
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det skulle finnas en klar och tydlig bild till varför förändringen skulle vara nyttig för 
hela organisationen. Detta pekade projektledaren på och menade att 
projektmedlemmarna annars riskerade att bli omotiverade om de inte förstod varför 
förändringen skulle ske. Projektledaren var tydlig mot resten av projektgruppen med 
att understryka varför förändringen skulle ske och hur de kunde dra nytta av den. 
Därför anser vi att projektledarens sätt att motivera varför förändringen var nyttig 
för organisationen var en tydlig nyckelfaktor för att ALTEN Sveriges 
implementeringsprojekt lyckades. 

5.4.5 Kommunikation 

Samtliga respondenter inom ALTEN Sverige menade att kommunikationen rörande 
implementeringen fungerade bra. Respondenterna betonade dock att merparten av 
kommunikationen kom från projektledaren och projektgruppen. Gruppchefen 
påpekade att det fanns en tydlighet genom hela projektet när och hur förändringar 
skulle ske. Här instämde även konsulten gällande den goda kommunikationen i 
projektet.  
 
Kraemmerand, Moller och Boer (2003) framhäver att kommunikation inom ett 
projekt är direkt avgörande för att implementeringsprojekt ska lyckas. Dålig 
kommunikation som kan uppstå mellan de olika parterna ökar risken för att de nya 
processerna som utvecklas blir ineffektiva och inte kan uppnå den önskade potential 
som var tänkt från början (Kraemmerand, Moller & Boer, 2003). 
 
I enlighet med ovanstående så finns det därför tydliga kopplingar mellan vad 
Kraemmerand, Moller och Boer (2003) samt vad respondenterna ansåg var viktigt 
gällande kommunikation vid projektet. 
 
Betydelsen av kommunikation påvisas även i litteratur som behandlar change 
management. Precis som projektledaren framhäver, så menar även Kraemmerand, 
Moller och Boer (2003) att kommunikation är en viktig del i change management. 
Om inte projektgruppen har god och tydlig kommunikation med slutanvändarna, 
finns en stor risk att de nya processerna som medföljer systemet blir ineffektiva. 
Detta kan ske om slutanvändarna inte har fått tillräckligt med information gällande 
systemet, det vill säga bristfällig kommunikation (Kraemmerand, Moller & Boer, 
2003). Att det var bra kommunikation under implementeringsprojektet håller 
samtliga respondenter med om.  
 
Både respondenterna på ALTEN Sverige och Kraemmerand, Moller och Boer (2003) 
menar att tydlig kommunikation är en väsentlig del för att kunna genomföra ett 
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lyckat projekt. Detta för att kunna nå de uppsatta målen som var tänkta vid 
projektets införande. Vi anser att ALTEN Sverige lyckades väl med att kommunicera 
genom hela implementationsprojektet. Detta styrks av samtliga respondenter och 
konsulten beskrev även kommunikationen på följande sätt:  
 
“Kommunikation var A och O i detta implementeringsprojekt. Utan bra 
kommunikation vet vi slutanvändare inte vad som ska ske. Detta var något som 
gjordes bra i detta projekt, vi fick tydlig information om vad som skulle ske och även 
när.” 
Detta styrker vår slutsats om att kommunikationen genom projektet utfördes på ett 
korrekt sätt i enlighet med Kraemmerand, Moller och Boer (2003). Därför anser vi 
att kommunikation var en av faktorerna som gjorde att ALTEN Sverige lyckades väl 
med implementeringen av det nya affärssystemet.  
 
Avslutningsvis leder detta oss vidare till att försöka reda ut vad det var mer specifikt 
som gjorde att kommunikation var viktigt i detta projekt. Från vad vi fick reda på av 
respondenterna under intervjuerna, så tryckte båda slutanvändarna (konsulten och 
gruppchefen) på att det fanns en generell tydlighet gällande vad som skulle ske och 
när det skulle ske. Detta skapade ett lugn hos slutanvändarna, eftersom de aldrig 
behövde undra vad som skulle ske i framtiden. Av denna anledning anser vi att 
denna typ av framförhållning och tydlighet från projektgruppen till slutanvändarna 
var en nyckelfaktor som gjorde att kommunikationen i detta implementeringsprojekt 
blev tillfredsställande.  

5.4.6 Utbildningsmaterial/utbildning 

Samtliga respondenter på ALTEN Sverige betonade att utförlig utbildning kunde ha 
varit en väldigt viktig del av implementeringen. Projektledaren förklarar att planen 
var att utbilda gruppchefer som skulle kunna svara på eventuella frågor som 
slutanvändarna av systemet skulle komma med. Detta gjordes för att avlasta 
supporten och helt enkelt för att fler slutanvändare skulle kunna använda sig av 
systemet på ett korrekt sätt. Här förklarar konsulten att ingen utbildning gavs. 
Konsulten förklarar att den enda sortens “utbildning” var ett PDF-dokument som 
slutanvändarna fick ta del av. Konsulten förklarar utbildningsbristen genom detta 
citat:  
 
“Det jag känner att jag saknar är en muntlig genomgång av systemet. Nu blev det 
mycket läsning i PDF:en och försöka följa den och hoppas att man gör rätt. Så det 
hade varit skönt att ha någon genomgång eller något infomöte eller någonting och 
presentera den ordentligt.” 
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Umble, Umble och Haft (2003) menar att utbildning tenderar att vara en av de 
viktigaste hörnstenarna för en lyckad implementering. Här förklarar de vidare att när 
väl implementeringen är utförd så måste slutanvändarna kunna använda systemet på 
rätt sätt för att nyttan av affärssystemet ska bli så stor som möjligt. Umble, Umble 
och Haft (2003) hävdar därför att det är av stor betydelse att användarna utbildas i 
en så verklig miljö som möjligt. Med verklig miljö menas att systemet simuleras till 
att vara i drift. 
 
För att summera förklarar konsulten att användningen av det nya affärssystemet 
hade gått smidigare om en mer utförlig utbildning av systemet hade gjorts. 
Gruppchefen instämmer med konsulten om att mer utförlig utbildning hade behövts. 
Gruppchefen förklarade även att en utbildning på 1,5 timme gavs genom en 
videokonferens. Vidare poängterade gruppchefen att detta inte alls fungerade som en 
heltäckande utbildning på det sättet som respondenten önskade. Detta resulterade i 
en hög belastning i form av frågor till projektgruppen. Detta höjde arbetsbördan för 
projektgruppen och gjorde att belastningen blev större än vad som var förväntat. 
 
Här finns en hel del motsättningar till hur Umble, Umble och Haft (2003) förklarar 
att utbildning bör prioriteras för att användningen av det nya affärssystemet ska gå 
till på ett så smärtfritt sätt som möjligt. ALTEN Sverige lade inte ned de resurser 
som enligt Umble, Umble och Haft (2003) krävdes för att dess slutanvändare enkelt 
skulle kunna sätta sig in i det nya systemet. ALTEN Sverige fick därför en större 
belastning än väntat på projektgruppen då slutanvändarna till stor del var tvungna 
att förlita sig på ett PDF-dokument, och inte med säkerhet veta att de handlade på 
rätt sätt i systemet.  
 
ALTEN Sverige lade inte ner den energi, tid och engagemang på utbildning av 
slutanvändarna som skulle vara nödvändigt för att underlätta för projektgruppen. 
Här skulle ALTEN Sverige kunnat lägga mer resurser för att i sin tur slippa 
hundratals frågor. Därför anser vi att den utbildning som gavs alltså inte kan räknas 
som en nyckelfaktor i ALTEN Sveriges implementeringsprojekt.  
 
Avslutningsvis gavs en väldigt tunn utbildning efter att det nya affärssystemet hade 
implementerats. I och med detta tog det längre tid för slutanvändarna att lära sig att 
använda det nya systemet. Detta ledde i sin tur till att projektgruppen fick otaliga 
frågor från slutanvändarna gällande diverse problem. Med detta i åtanke drar vi 
slutsatsen att utbildningen som skedde i detta implementeringsprojekt var 
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undermålig och att det alltså inte verkade som en nyckelfaktor i detta 
implementeringsprojekt.  

5.4.7 Datamigration 

Projektledaren förklarar att datamigrationen var en av de faktorer som möjliggjorde 
den väl utförda implementeringen hos ALTEN Sverige. Den data som fanns i det 
gamla systemet behövde överföras på ett så väl utfört sätt som möjligt för att kunna 
skapa störst nytta i det nya systemet. Här förklarar projektledaren att detta gjordes i 
ett tidigt skede i projektet, för att datamigrationen skulle ske så effektivt som 
möjligt. Projektledaren påpekar även att detta behövdes göras i ett tidigt skede för 
att datamigrationen och implementeringen i stort skulle ske så effektivt som möjligt 
då organisationen var i behov av den gamla data för att kunna fungera effektivt från 
start. 
 
Detta går hand i hand med vad Morris (2012) framhäver. Han förklarar att den äldre 
data som återfinns i det gamla systemet måste överföras på ett så smart sätt som 
möjligt. Här betonar även Morris (2012) att det måste ske en kontrollerad övergång 
av data för att migrationen ska få ett så bra resultat som möjligt. Den äldre data som 
finns i det gamla systemet är precis lika värdefull som innan. Det gäller bara för 
organisationen att ge den rätt förutsättningar för att passa in i det nya systemet på 
ett så korrekt sätt som möjligt. Det är även av organisationers intresse att på ett så 
bra sätt som möjligt föra över data då ett nytt system utan data är ett relativt 
värdelöst system. 
 
Både Projektledaren samt Morris (2012) menar att värdet av data från det gamla 
systemet måste förvaltas på ett korrekt sätt för att kunna få ut ett så stort värde 
som möjligt när väl implementeringen är utförd. Här styrker Morris (2012) och 
projektledaren även att den gamla data som ska införas i det nya systemet måste 
vara väl strukturerad för att på bästa sätt skapa nytta i det nya systemet. Då 
ALTEN Sverige har genomgått en tydlig och väl utförd datamigration som styrks av 
hur Morris (2012) menar att en datamigration bör gå till så anser vi att 
datamigrationen i ALTEN Sveriges implementeringsprojekt var en framgångsfaktor 
som bidrog till det lyckade resultatet. 
 
Det som vi och även projektledaren anser var viktigt med detta tema är att 
datamigrationen skedde i ett tidigt skede i implementeringsprojektet. Detta ledde till 
att den data som fanns i det tidigare systemet snabbt blev överförd och på så sätt 
snabbt kunde börja användas igen. Av denna anledning kunde systemet etableras i 
organisationen på ett effektivt sätt och därmed snabbare börja skapa affärsnytta i 
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organisationen. Av dessa anledningar anser vi att den tidiga datamigrationen var en 
nyckelfaktor i detta implementeringsprojekt.  

5.4.8 Testfas 

Under intervjun med projektledaren togs testning upp som en viktig del i ALTEN 
Sveriges implementeringsprojekt. Respondenten framhävde att det var nödvändigt att 
de skapade flertalet välplanerade testscenarion. Vidare beskrev respondenten att i och 
med dessa planerade och väl utförda tester, undveks de simplare buggar i systemet, 
som annars lätt skulle kunna uppstå. Detta går hand i hand med vad Ehie och 
Madsen (2005) tar upp gällande testning av system. Författarna menar att genom 
noggrann och utförlig testning av systemet, kan man tidigt hitta justeringar som 
behöver göras. Detta dels för att förhindra framtida problem med systemet, men även 
för att systemet ska passa bra in i verksamheten (Ehie & Madsen, 2005).  
 
Projektledaren beskrev vidare under intervjun att tester även gjordes efter att 
systemet hade börjat användas i verksamheten. Detta ville projektgruppen göra för 
att säkerställa att allting hade gått rätt till och att systemet kunde användas som det 
var tänkt i verksamheten. Detta stämmer inte till fullo överens med vad Ehie och 
Madsen (2005) vidare framhäver. De poängterar att det är av yttersta vikt att testa 
systemet precis innan införandet, med avsikten att kontrollera att systemet uppfyller 
alla krav. Skillnaden här är alltså att Ehie och Madsen (2005) menar att man bör 
utföra tester precis innan affärssystemet sätts i drift, medan projektledaren valde att 
testa när systemet väl hade gått i drift. Projektledaren framhävde dock att 
anledningen till att tester utfördes även efter att systemet gått i drift, var helt enkelt 
för att säkerställa ytterligare att systemet fungerade som planerat i verksamheten.  
 
Vi konstaterar att tester var en viktig del i ALTEN Sveriges implementeringsprojekt. 
Detta dels för att agerandet gällande testning behandlades på i princip samma sätt 
som Ehie och Madsen (2005) beskriver, men även för att projektledaren under 
intervjun beskrev att testning var en nyckelfaktor som gjorde att implementationen 
av systemet gick så pass bra som den gjorde. Utan att ta hänsyn till att 
projektledaren tyckte att testning var en nyckelfaktor som främjade att detta 
implementeringsprojekt lyckades, bedömer vi ändå att detta är fallet. Anledningen till 
denna bedömning är, som tidigare nämnt, att ALTEN Sveriges agerande gällande 
testning stämde bra överens med litteraturen vi har granskat. Därför anser vi att 
testning i detta fall för ALTEN Sverige bedöms som en nyckelfaktor för detta lyckade 
implementeringsprojekt.  
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Sammanfattningsvis kunde implementeringen utföras väl med tanke på att systemet 
testades kontinuerligt. Då systemet testades noggrant så lades den fokus som 
behövdes för att identifiera de eventuella buggarna som uppstod i systemet. Även 
framtida buggar och problem kunde på detta sätt undvikas. Vi anser att den tidiga 
planeringen och kontinuerliga testningen bidrog till att ALTEN Sverige lyckades väl 
med sin implementering av det nya affärssystemet. Testningen påbörjades tidigt i 
projektet, samt fokus lades på att undvika att systemet skulle få en “dålig start” hos 
slutanvändarna. Detta anser vi var en nyckelfaktor i det avseendet att användarna 
enklare accepterade det nya systemet på grund av att funktionaliteten var god. 

5.4.9 Enkla och tydliga affärsprocesser 

Projektledaren framhävde under intervjun att en viktig del i arbetet med 
implementeringen av det nya affärssystemet var att göra rutiner och affärsprocesser 
simpla och lätta att förstå för slutanvändarna. Vidare menade projektledaren det inte 
fick finnas några oklarheter angående hur processer skulle utföras. Med följande citat 
ges en bra bild över vad projektledaren menade med detta: 
 
“Det får inte vara för invecklat. Till exempel i ett flöde av en reseräkning så går det 
inte att ha fem stycken godkännanden innan t.ex. en reseräkning godkänns, utan det 
skall vara så enkelt och effektivt som möjligt.” 
 
Detta går hand i hand med vad Remus (2007) anser vara viktigt i ett 
implementeringsprojekt. Remus (2007) betonar att genom att förenkla och tydliggöra 
processerna och funktionerna i det nya affärssystemet, skapas en bättre grund för 
slutanvändarna att stå på. Genom detta bildar slutanvändarna en snabbare och 
bättre förståelse för det nya affärssystemet (Remus, 2007).  
 
Från vad vi tidigare analyserat, anser vi att detta tillsammans med en gedigen 
utbildning, som vi tog upp i avsnitt 5.3.6 Utbildningsmaterial/utbildning, skapar en 
god grund för slutanvändarna att stå på. När vi jämför vad ALTEN Sverige ville 
uppnå med utbildning, och kombinerar detta med tydliga och simplifierade 
affärsprocesser, skapas en tydlig förståelse för hur ALTEN Sverige ville att 
implementationen skulle gå till i detta avseende. Om rätt typ av utbildning hade 
skett, skulle detta tillsammans med enkla och tydliga affärsprocesser kunnat skapa en 
god grund för snabbare förståelse av det nya systemet hos slutanvändarna.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att på grund av bristen på utbildning skapades inga 
enkla och tydliga affärsprocesser för slutanvändarna. Även om processerna i 
affärssystemet skulle framstått som enkla i sig, så uppfattades dessa inte som enkla 
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av slutanvändarna då utbildningen de fick inte var tillräckligt utförlig. Detta leder 
oss vidare till vårt konstaterande att detta tema inte innehöll någon nyckelfaktor som 
främjade detta projekt. 
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag 

I detta avsnitt kommer vi att svara på vår forskningsfråga som varit det huvudsakliga 
målet med denna uppsats. Denna slutsats kommer att sammanfatta och lyfta fram det 
vi kom fram till under våra undersökningar.  

6.1 Återkoppling till syfte 

Denna studies syfte var att kartlägga de nyckelfaktorer som möjliggjorde att 
implementeringen av ALTEN Sveriges nya affärssystem gav goda resultat.  

Vårt sekundära syfte med denna uppsats är förhoppningen att andra organisationer 
med liknande förutsättningar som ALTEN Sverige kan ha nytta av denna uppsats. I 
följande avsnitt kommer vi att adressera detta syfte samt även svara på 
forskningsfrågan som präglat denna uppsats.  

6.2 Vilka nyckelfaktorer möjliggjorde att implementeringen av 
ALTEN Sveriges nya affärssystem gav goda resultat? 

Det vi kom fram till i avsnitt 5 Analys var att ett antal nyckelfaktorer kunde 
identifieras med hjälp av den insamlade empirin och den granskade litteraturen. De 
specifika nyckelfaktorer som vi kunde identifiera för just detta projekt var följande:  

●  Vikten av att förklara för slutanvändarna varför förändringen skulle ske 
●  Uppmuntran och stöttning av projektledaren 
●  Nyttjande av ledningens inflytelseförmåga för att skapa en större acceptans 
●  Vikten av att motivera för projektgruppen varför förändringen var viktig 
●  Tydlighet och framförhållning 
●  Börja med datamigration i ett tidigt skede 
●  Tidig och kontinuerlig testning för att undvika en “dålig start” 

6.2.1 Vilka nyckelfaktorer var viktiga hos ALTEN Sverige? 

I detta avsnitt vill vi sammanfatta alla nyckelfaktorer som vi identifierade i avsnitt 5 
Analys.  
 
Vikten av att förklara för slutanvändare varför förändringen sker 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Change management 
som diskuterades i avsnitt 5.4.1. Här var det viktigt att projektgruppen i ett tidigt 
skede förklarade utförligt varför det nya systemet behövde införas i organisationen. 
Detta för att snabbare och enklare få en bred acceptans och förståelse för det nya 
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affärssystemet hos slutanvändarna. 
 
Uppmuntran och stöttning av projektledaren 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Tydlig och 
uppmuntrande projektledning som diskuterades avsnitt 5.4.2. Här var det 
projektledarens uppgift att uppmuntra, inspirera och driva sin projektgrupp framåt. 
Att hålla projektgruppen nöjd var en viktig faktor med tanke på att deras humör 
avspeglades på själva projektet. En nöjd projektgrupp ledde till ett bra projekt. 
 
Nyttjande av ledningens inflytelseförmåga för att skapa en större acceptans 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Ledningens 
engagemang som diskuterades i avsnitt 5.4.3. I och med att ledningen i en 
organisation har inflytande över vad den övriga organisationens anställda anser om 
diverse saker, var det viktigt att i detta projekt nyttja detta. Genom att ledningen 
inte motsatte sig det nya systemet, utan istället välkomnade det, skapades en större 
acceptans hos slutanvändarna vilket i sin tur ledde till en större förståelse för att det 
nya systemet faktiskt behövdes i organisationen.  
 
Vikten av att motivera för projektgruppen varför förändringen var viktig 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Engagemang hos 
projektmedlemmar som diskuterades i 5.4.4. Här var det viktigt att projektledaren 
redan i projektets uppstart förklarade varför det nya systemet behövdes i 
organisationen. Detta för att skapa en förståelse hos projektgruppen. Det som är 
viktigt att ta med sig här är att om inte projektgruppen tror på implementeringen, 
varför skulle då slutanvändarna göra det? 
 
Tydlighet och framförhållning 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Kommunikation som 
diskuterades i avsnitt 5.4.5. Här var det viktigt för projektledaren och projektgruppen 
att tydligt berätta vad som skulle ske och i vilket skede, för att skapa ett lugn hos 
slutanvändarna. Genom att ha denna typ av framförhållning behövde slutanvändarna 
aldrig undra vad som skulle ske i framtiden, utan var alltid beredda när något skulle 
inträffa. 
 
Börja med datamigration i ett tidigt skede 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Datamigration som 
diskuterades i avsnitt 5.4.7. I detta område var det viktigt för projektgruppen att se 
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till att datamigrationen påbörjades tidigt i projektet. Detta ledde i sin tur till att det 
nya systemet snabbt kunde börja användas effektivt.  
 
Tidig och kontinuerlig testning för att undvika en “dålig start” 
Denna nyckelfaktor har vi tagit fram utifrån framgångsfaktorn Testfas som 
diskuterades i avsnitt 5.4.8. Här var det viktigt att projektgruppen allokerade rätt 
resurser i ett tidigt skede för att på så sätt undvika buggar och därmed undvika att 
slutanvändarna skulle få en ”dålig start” av systemet.  

6.2.2 Vad är viktigt att tänka på i ett liknande implementeringsprojekt? 

I avsnitt 1.3 Syfte framhävde vi att vi ville erbjuda kunskap till organisationer med 
liknande förutsättningar som ALTEN Sverige gällande vad som kan vara bra att 
tänka på vid ett implementeringsprojekt.  
 
Utifrån det vi i avsnitt 6.2 Vilka nyckelfaktorer möjliggjorde att implementeringen av 
ALTEN Sveriges nya affärssystem gav goda resultat? har konstaterat, så finns det ett 
antal nyckelfaktorer vi anser bör tas hänsyn till under ett implementeringsprojekt av 
ett affärssystem. Projektledaren står för många av dessa punkter och utgör därmed 
en central roll för att kunna uppnå och utföra ett implementeringsprojekt med dessa 
nyckelfaktorer i åtanke.  
 
Vi hoppas att resultatet från denna uppsats kan komma till nytta för andra 
organisationer som står inför ett liknande förändringsarbete som ALTEN Sverige 
gjorde. Vår förhoppning är att dessa identifierade nyckelfaktorer kan motverka det 
som vi adresserade i 1.2 Problemformulering, det vill säga att många organisationer 
misslyckas med sina implementeringar av affärssystem.  

6.3 Kunskapsbidrag 

I avsnitt 1.3 Syfte tog vi översiktligt upp vårt tänkta kunskapsbidrag med denna 
uppsats. Detta tänkte vi nu återkoppla till och förklara vad vi anser att vi kan bidra 
med.  
 
I uppsatsen presenterades sju nyckelfaktorer som en projektgrupp kan ha nytta av 
vid ett implementeringsprojekt av ett affärssystem. Det vi främst anser att vi har 
bidragit med i och med denna uppsats är att andra organisationer kan ta lärdom av 
vad ALTEN Sverige har gjort och på så sätt främja framtida implementering av 
affärssystem.  
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Informationen och perspektiven från denna uppsats tillsammans med existerande 
litteratur inom området, anser vi kommer att kunna bidra med relevant kunskap om 
nyckelfaktorer vid affärssystemsimplementeringar av liknande omfattning.  
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7. Reflektion, kritik och fortsatta studier 
 
I detta avsnitt väljer vi att reflektera kritiskt kring resultatet av vår studie. Här 
kommer vi även att diskutera framtida möjligheter inom fortsatt forskning. 
 

Intresset för detta ämne väcktes när vi läste kursen Affärssystem för företag på 
Linköpings universitet. Generella kunskaper kring affärssystem, som exempelvis vad 
ett affärssystem är, vanliga fallgropar vid implementering samt att det finns olika 
typer av affärssystem att implementera i en organisation, är några exempel på vad vi 
tog med oss från denna kurs. Denna kurs intresserade oss och vi insåg tidigt att vi 
ville ha mer djupgående och även praktisk kunskap inom området. Detta ledde oss in 
på spåret att välja just det här ämnet att skriva om under denna kandidatuppsats.  
 
I och med denna tidigare kunskap inom området anser vi att vi hade en bra grund 
att stå på inför granskningen av relevant litteratur. Det vi dock konstant var tvungna 
att ha i åtanke och som även Bryman (2011) påpekade var viktigt när man har 
erfarenhet och kunskap om ett ämne man ska forska inom, var att inte leta efter 
specifika svar. Ibland kom vi på oss själva att vi förväntade oss specifika svar under 
intervjuerna, men då var vi snabba med att försöka ha ett öppet tankesätt och låta 
respondenterna prata färdigt innan vi började anta saker.  
 
För att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt väljer vi att här ta upp att vi endast 
intervjuade en projektmedlem, det vill säga projektledaren. Detta faktum skulle 
kunna ha påverkat vårt resultat med tanke på att det i och med detta finns en risk 
att vi fick en vinklad bild av implementeringsprojektet. Med tanke på att 
projektledaren var den som hade det yttersta ansvaret för projektet som helhet, anser 
vi att perspektivet denne gav kan vara aningen förfinat.  
 
Med detta menar vi att projektledaren förmodligen inte vill att projektet som denne 
var med och planerade skulle framstå som dåligt. Med detta i åtanke skulle vi med 
fördel ha kunnat ha med ännu en intervju med en till projektmedlem, för att på detta 
sätt bredda perspektiven ytterligare. Det vi dock valde att göra istället var att ta 
med två stycken slutanvändare som intervjurespondenter. Detta gjorde vi för att få 
fler infallsvinklar på implementeringen.  
 
Ett annat faktum vi har reflekterat över är att vår studie endast innehåller tre 
respondenter. Trots att vi fick in mycket empiriskt material så skulle det kunna ha 
varit fördelaktigt att få in data från ännu fler respondenter för att på så sätt få 
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ytterligare perspektiv på implementeringsprojektet. Dock anser vi att detta inte hade 
varit möjligt för oss på grund av tidsbegränsningen för denna uppsats. Att intervjua 
fler respondenter hade krävt betydligt mer tid från oss, vilket i sin tur skulle kunna 
ha lett till att andra delar av uppsatsen skulle blivit lidande. Om vi å andra sidan 
hade varit en person till som var med och skrev denna kandidatuppsats, skulle det 
innebära bättre förutsättningar för att samla in mer empirisk data. Detta hade 
kunnat bredda vår undersökning, vilket i sin tur skulle kunnat leda till nya 
infallsvinklar och perspektiv på implementeringsprojektet som skedde hos ALTEN 
Sverige. Dock skulle en extra person vid skrivandet av denna uppsats även kunnat 
leda till en sämre uppsats med anledning av att det skulle kunna finnas flera åsikter 
och viljor som skulle kunna dra åt olika håll.  

Vidare forskning 

Vi hoppas kunna bidra till fortsatta studier inom detta område med intentionen att 
skapa ytterligare perspektiv inom området. Vi vill även främja fler granskningar av 
unika fall, för att på sikt förhoppningsvis skapa någon form av mönster gällande vilka 
nyckelfaktorer man bör fokusera på vid liknande projekt.  
 
Vi ser gärna att andra forskare tar vid och undersöker fler fall med ett större antal 
respondenter för att se ifall det ger en väsentlig skillnad av antalet nyckelfaktorer 
eller om de identifierar nya.  
 
Det hade även varit intressant att undersöka om liknande implementationsfall av 
affärssystem har några likheter med andra typer av implementeringsprojekt. Här hade 
det varit intressant om andra forskare hade tagit vid och jämfört hur en 
affärssystemsimplementering skulle kunna skilja sig från andra typer av 
implementationsprojekt. Vidare hade det även varit intressant att få in respondenters 
åsikter och tankar från andra branscher för att undersöka vidare ifall 
nyckelfaktorerna förändras.  
 
En annan intressant synvinkel hade varit att analysera flertalet företag och på så sätt 
göra en komparativ studie. Detta för att tydligt identifiera skillnader och likheter i 
implementationsprojekt hos olika organisationer. Det hade även varit intressant att se 
eventuella branschskillnader vid implementationsprojekt. Exempel på frågor som 
spontant uppkommer gällande branschskillnader är huruvida exempelvis 
finansbranschen skiljer sig gentemot till exempel vid en processindustri. Det skulle 
även vara spännande att undersöka ifall så pass olika branscher stöter på liknande 
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problem vid implementering av affärssystem eller om det alternativt är olika typer av 
problem som uppstår. 
 
Ytterligare en vinkel på denna kandidatuppsats som skulle kunna vara att fortsätta 
undersöka de avsnitten som vi inte identifierade som nyckelfaktorer. Detta för att 
försöka skapa en bredare och mer förstående synvinkel på varför det fanns skillnader 
mellan vår insamlade empiri och teori om varför till exempel användare inte skulle 
respektive skulle involveras i implementeringsprojektet. Här hade det då varit 
intressant att gå in på ett mer best practice-tänk för att utvärdera vilken utav 
metoderna som faktiskt fungerar bäst, detta lämpligtvis genom att utvärdera fler 
organisationer av liknande karaktär.  
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Bilagor 
Frågor till projektledare: 
Vilken typ av affärssystem använder ni 

- Standardiserat, egenutvecklat eller anpassade standardiserade 
 
Beskriv hur implementeringen av ert senaste affärssystem gick till? 

- Gick implementeringen bra för er? 
- Ge oss ett mer utvecklat svar på varför ni anser att denna implementation 

blev lyckad?  
- Var det något som ni hade gjort annorlunda om ni hade gjort 

implementeringen idag? 
- Agilt? Traditionellt? 

 
Vilka fördelar ser ni generellt med ett affärssystem? 

- Varför är det viktigt med ett affärssystem? 
- Effektivisering av processer, best practice, sammankoppling av flera delar - 

centralisering? 
 
Vilka nackdelar ser ni med ett affärssystem? 
 
Varför valde ni att byta affärssystem? 
 
Skulle ni vilja förklara dessa nyckelfaktorerna: 
 
• High Management involvement 
• Involvement and commitment of Local Key Users team 
• Don't forget the Change Management 
• Start to work about data migration topics from the beginning 
• Testing Phase must be prepared in advance 
• Clear Business Processes 
• Working close to Core Model and Standards as much as possible 
• Control, coordination, leadership and follow up by the PM.  
 
Nu när ni ser tillbaka på implementationsprocessen, var det dessa faktorer som 
bidrog till att ni lyckades med implementeringen? Eller var det andra nyckelfaktorer 
som spelade in i slutändan?  
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Rangordna de fyra viktigaste nyckelfaktorerna som ni kände hade störst påverkan på 
implementeringen? 
 
Varför var dessa nyckelfaktorer viktiga för denna implementering?  
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Frågor till slutanvändare 
 
Hur djupt involverad var du vid implementationsprocessen? 
 
Beskriv/förklara hur implementationen av ert nya affärssystem gick till? 
 
Hur delaktig kände du dig i implementationsprocessen? 
 
Finns det några specifika nyckelfaktorer som gjorde att du blev nöjd/missnöjd med 
denna implementation? 
 
Finns det någonting de som skötte implementationen skulle kunna gjort annorlunda 
(för att göra dig mer nöjd)? 
 
Utbildningen av systemet?   
 
Hur kändes det att du inte fick vara med att påverka hur implementationen skulle gå 
till?  
 
Vilka fördelar ser du med det nya affärssystemet? 
 
Vilka nackdelar ser du med det nya affärssystemet? 

 

 


