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Abstract 
Most companies today are using an ERP system. By supporting the company’s actions, 

the purpose of the use of an ERP system is to help and support the business become more 

efficient. Most businesses have or will implement an ERP system, which sometimes is 

not that easy. The purpose with this study is to demonstrate the features businesses need 

to keep with them for the success of a business system implementation. I will also outline 

the pitfalls you should look for when introducing a new ERP system.  

 

To get the answers, I have based my thesis on the theoretical and empirical material. I 

have been based on existing theories and related these to my empirical data. The 

information I collect, has been through two interviews of companies that are at a stage to 

introduce a new Enterprise Resource System. In order to substantiate my interviews 

relevant theory has been developed by various reliable sources.  

 

To some extent, this study will generalizing, but I see this study more as a benchmark for 

companies in the implementation phase or have plans to have a new ERP system in their 

organization 

 

Keywords: ERP, Enterprise Resource Planning, Critical Success Factors, Probabilistic 

risk assessment 

  



 

II 

Sammanfattning 

Idag används affärssystem inom de flesta verksamheter. Syftet med att använda sig av ett 

affärssystem är att det ska stödja verksamhetens handlingar och bidra till effektivitet 

inom organisationen. I dagens läge har de flesta verksamheter infört eller tänkt 

införa/byta ut ett affärssystem vilket ibland inte är så lätt. Införandet och användandet av 

ett affärssystem kan potentiellt leda till många förändringar. Jag kommer att med denna 

studie påvisa vilka faktorer verksamheter behöver ha med sig för att lyckas med ett 

affärssystemsinförande men samtidigt ta upp vilka fallgropar man ska se sig för vid 

införandet. Detta för att göra införandet så smidigt som möjligt och inte leda till för 

många ”dåliga” förändringar. 

 

För att få svar på detta har jag baserat min uppsats på teoretiskt och empiriskt material. 

Jag har utgått från existerande teorier och relaterat dessa till mitt empiriska underlag. Den 

information jag samlar in har jag fått genom två intervjuer av företag som är i ett skede 

att införa ett nytt affärssystem samtidigt som jag underbyggt dessa intervjuer med 

relevant teori. 

 

Till viss del går denna studie att generalisera men jag ser denna studie mer som ett 

riktmärke till företag som ska eller har funderat på att byta ut eller införa ett affärssystem.  

 

Nyckelord: ERP, Enterprise Resource Planning, Affärssystem, Kritiska 

framgångsfaktorer, Riskanalys 
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1 Inledning 
Här beskriver jag bakgrunden till min studie. Bakgrunden leder till en problemdiskussion där 

jag tar upp de kringliggande problem som leder till min huvudfråga. Jag kommer även ta upp 

den tänkta målgruppen för denna studie som jag sedan grundar mina syften på. Därefter 

förklarar jag betydande begrepp som berör denna studie och studiens relation. 

1.1 Bakgrund 

Affärssystem bygger på standardiserade program som är avsedda att täcka ett brett 

spektrum av organisationer med generiska och anpassningsbara förfaranden (alias "bästa 

metoder") (Wagner et al. 2006 se Kalle Lyytinen 2008). 

 

Ett affärssystem är tvärfunktionellt och verkar då över hela företaget. Med detta menas att 

alla funktionella avdelningar som deltar i projektet är bara integrerade med ett system. 

Kalle Lyytinen med flera (2008) tar upp att det är viktigt att de organisatoriska metoderna 

är tätt sammanlänkade med systemet. Denna snäva koppling mellan systemet och 

verksamheten är nödvändig för förverkligandet av integration och kontroll som normalt 

förknippas med affärssystem. Avdelningar som förknippas med affärssystem kan vara 

Human Resources (HR), Supply Chain Management (SCM) eller Customer Relationship 

Management, (SCM). Med andra ord personalhanteringsavdelningen, 

varuintagsavdelningen eller rent av den avdelning som sköter kundrelationen. Dessa är 

komponenter till de moduler som ett affärssystem är uppbyggt av. 

 

Material Requirements Planning (MRP) var det första standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd som kom redan i början av 70-talet. Utvecklingen 

av dessa fortsatte under 80-talet men först under 90-talet började man tala om Enterprise 

Resource Planning System (ERP-system), ett system som hade en bättre utvecklad 

systemintegration än tidigare (Magnusson och Olsson 2005) och (Hedman och Kalling 

2002). 

 

I dagsläget är affärssystem en central del vid nästan alla verksamheter. Kraven på 

affärssystemen är höga och många. De bör helst vara levererade redan ”igår” och helst till 

ett lågt pris. Enligt Magnusson och Olsson (2005, s.12) är syftet med ett affärssystem att 

effektivisera hela verksamheten, genom förbättring av beslutskvaliteten och 

effektiviseringen av processer. 

 

Anledningen till att byta eller införa ett affärssystem är inte helt enkelt, en fråga som kan 

ställas är ”vad vill organisationen åstadkomma genom bytet utav affärssystem?” Här är 

det viktigt att man söker nya mål och visioner men lika viktigt är det att vara realistisk. 

Det är viktigt att gå varsamt fram då problem och risker lurar runt hörnen.  Mats Eklund, 

affärssystemsspecialist på Sogeti menar att försöka få en så bra implementering av ett 

affärssystem som möjligt gäller det att kunden själv är en bra kravställare
1
 (Gustafsson 

2010 ”Välkommen till affärsdjungeln”). 

 

                                                
1 Elektronisk källa: http://bizguide.idg.se/article/intro/vaelkommen-till-affaerssystemsdjungeln 
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Ett ord som förekommer ofta vid införandet av affärssystem är de så kallade kritiska 

framgångsfaktorerna. De kritiska framgångsfaktorer är de faktorer som påverkar ett 

införande både positivt men likaså negativt.. De kritiska framgångsfaktorerna täcker in 

allt ifrån ledningens involverande till kommunikationen mellan leverantör kontra kund. 

Dessa kommer att betraktas senare i uppsatsen. 

1.2 Begrepssprecisering 

1.2.1 Begreppsmodell 

   

Figur 1Begreppsprecisering i form av modell 
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1.2.2 Begreppslista 

System 

Med ett system menas att det finns ett mönster (en ordning eller ett sammanhang.) Ett 

system står i motsats till något som är oorganiserat (Andersen 1994, s. 14). Ett system är 

en samling delar som på ett eller annat sätt är bundna till varandra (Andersen 1994, s. 

120). En del i ett system kan t.ex. vara ett affärssystem. 

Affärssystem 

Affärssystem kan definieras som standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. 

En annan definition är ett standardsystem, vilket bygger på att de är färdiga paket som 

kan användas av flera olika företag (Magnusson & Olsson 2005). 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) är ett system som innefattar en bred uppsättning 

moduler och är anpassningsbar till en specifik industri (Hedman och Kalling 2002). ERP 

står för den engelska termen av affärssystem. 

IT-projekt 

IT är en förkortning av informationsteknik och består av två typer av teknologi, 

datateknik och telekommunikation. IT:s roll är att den potentiellt kan stödja människor, 

företag och organisationer att kommunicera samt bearbeta data på ett enkelt och snabbt 

sätt (Hedman & Kalling 2002, s. 12). Projekt är en arbetsform som karaktäriseras av att 

den har tydliga mål och syften, har fastställda start och sluttider samt en egen budget och 

redovisning (Gulliksen & Göransson 2002, ss. 274-275). 

Human resources management, (HR) 

Personalförvaltning är uppdelad i två delar, den ena är personalplanering och utveckling 

för att stödja strategisk användning av personal genom att ge företaget den funktionalitet 

som möjliggör systematisk hanteringen av personal. Funktioner så som 

organisationsutveckling, personalutveckling, personalplanering och rekrytering är vanliga 

i denna del. Den andra delen är personaladministration och löneadministration (Hedman 

& Kalling 2002, s. 193). 

Supply chain management, (SCM)  

Ett system som tar hand om produktionsdata, såsom inköp av produktionsmaterial. En 

leveranskedja (Supply chain) är det system av organisationer, människor, teknik, 

aktiviteter, information och resurser för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till 

kund. Försörjningskedjans aktiviteter omvandlar naturresurser, råvaror och komponenter 

till en färdig produkt som levereras till slutkund (Beynon-Davies 2009). 
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Customer relationship management, (CRM)  

Är ett system för att behandla kunduppgifter. Består av de processer som ett företag 

använder sig av för att spåra och organisera sina kontakter med nuvarande och blivande 

kunder. Används även för att stödja processer såsom information om kunder. Vanliga mål 

med CRM är att förbättra servicen till kunderna, och att använda dessa uppgifter för att 

rikta sin marknadsföring (Beynon-Davies 2009, s.121). 

Organisation 

Nationalencyklopedin definierar ordet organisation som ”Planmässig samverkan mellan 

individer och grupper med gemensamma intressen och där dessa åsyftas”
 2

. Medans 

Hedman och Kalling (2002) definierar organsiation som, alla parter som är delaktiga i 

affärssystemet. "Kollektiv av individer som delvis delar mål, övertygelser, normer och 

värderingar, arbete, resurser, makt och andra egenskaper som särskiljer organisationen 

från dess omgivning som organisationen interagerar med" (Hedman & Kalling 2002). 

Användare 

Med användare avses de som kommer att interagera med affärssystemet för att 

genomföra uppgifter i arbetet eller i andra sammanhang, dvs. de verkliga användarna av 

systemet – slutanvändarna och inte dem som beställt den nya lösningen (Gulliksen & 

Göransson 2002, s. 14). 

Konsekvens 

Likhet i inmatnings – och utmatningsbeteende i likartade situationer eller vid likartade 

uppgiftsmål (Gulliksen & Göransson 2002, s. 68). 

Konsekvensanalys 

Syftet med konsekvensanalys är att förhindra problem och risker vid 

verksamhetsförändringar. Exempel kan vara, vilka användare utnyttjar systemet och hur 

kommer deras behov av informationsstöd påverkas. En konsekvensanalys kan även 

beskriva fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för företaget (Brandt et al. 1998, s. 

140).  

                                                
2
Elektronisk källa: http://ne.se/lang/organisation/276787 
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1.3 Problemdiskussion 

Affärssystem ska vara ett hjälpmedel för en organisation, men det verkar som om 

systemen allt för ofta inte håller måttet. När man läser it-relaterade tidningar idag så står 

det ofta att företag lägger ut massvis av ekonomiska resurser på att införa nya 

affärssystem, men att användarna inte blivit nöjda och att systemutvecklingsprojekt 

misslyckats. Kommentarer från Nyteknik och Computer Sweden är exempel på hur ofta 

it-projekt taktiskt misslyckas: 

 

 ”2007 var hela 82 procent av alla it-projekt misslyckade enligt kunderna, 2006 

var denna siffra 72 procent” (Edenholm 2007). 

 ”Fyra av tio projekt 2006 blev försenade och lika många projekt överskred sina 

budgetar” (Jerräng 2007). 

Det är mycket viktigt att organisationen har en känsla för vad och hur de vill utveckla 

systemet innan de genomför ett ERP-projekt (Davenport 2000 se Mudimigh et al. 2001, s. 

5). En global undersökning visade att en förståelse för företagets mål och vision är 

viktiga framgångsfaktorer (Cooke & Peterson 1998 se Mudimigh et al. 2001). (Slevin & 

Pinto 1987 se Mudimigh et al. 2001) definierar projektets vision som det första tydliga 

målet och en allmän inriktning. (Welti 1999 se Mudimigh et al. 2001) ger råd om 

fastställande av projektets vision i planeringsstadiet, särskilt inom projektets omfattning, 

där projektets omfattning innefattar projektbeskrivning, mål och strategi.  De fortsätter 

med att uttrycka att alla dessa delar av projektets omfattning är obligatoriska för att skapa 

en tydlig projektvision (Davenport, 2000, Cooke & Peterson, 1998, Slevin & Pinto, 1987,  

Welti, 1999 se Mudimigh et al. 2001). 

 

Ett problem som ofta tas upp i media, samt litteratur, är bristen eller avsaknaden av 

kommunikation mellan kunden och systemleverantören, den så kallade kunskapsbryggan. 

Här är det viktigt att kunden och leverantören kommunicerar med varandra för att få det 

system som kunden (kravställaren) är ute efter. Om inte kommunikationen finns emellan 

dem så kommer projektet fallera (Hederstierna Montén 2003). 

 

Ett annat problem som tas upp vid projektinförande är bristen på kunskapsöverföring. 

Grundorsaken till att problem uppstår vid kunskapsöverföring mellan kund och leverantör 

är att för mycket av kunskaperna är bundna till enskilda individer. Martinsson (2010) 

fortsätter med att beskriva att mängden kunskap som skall överföras blir för stora att det 

kommer ta för lång tid eller att viss kunskap kommer att ”försvinna” på vägen. 

 

Ekman et al. (2001, s. 14) tar upp i boken Ekonomistyrning med IT-stöd att 

kommunikationen och entusiasmen är grundstommen för det totala resultatet av ett 

systembyte. Ett företags existerande system är dess verklighet medan det nya systemet 

skulle kunna ses som ett ideal. Detta ideal kan dock locka användarna till att ha för höga 

eller annorlunda förhoppningar mot vad det nya systemet representerar. Vilket i sin tur 

kan leda till oväntade, i många fall negativa, konsekvenser. Utan att det i alla fall är 

systemets ”fel”. I detta skede kommer kommunikationen och kunskapsbryggan mellan 
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kravställare (kund) och leverantör vara en stor del av processen (Hederstierna Montén 

2003). 

 

Användarens roll i det hela är mycket viktigt, om denne inte får möjlighet att påverka 

dess användningsområde så kvittar det hur bra systemet är i sig. Användarna kan också 

uppleva att systemet inte är tillräckligt lätthanterligt, vilket gör att användarna ser 

systemet som ett problem då de ska utföra sitt arbete snarare än den tänkta motsatsen. Ett 

invant system ger trygghet och har en hög användaracceptans, vilket i sin tur skapar 

motstånd för förändring. Här är det viktigt att leverantören är tydlig med vad som är 

möjligt och vad som inte är möjligt. En annan anledning som kan uppkomma kan vara att 

personer i företaget har svårt att se hur de skall kunna arbeta i det nya systemet och en 

rädsla av att förlora sina arbetsuppgifter vid ett systembyte (Hederstierna Montén 2003). 

 

Potentiella fallgropar i ett informationssystems (IS) införandet  kan vara orealistiska 

scheman och budgetar (Boehm 1991se Nah et al. 2003), Block, 1983 se Nah et al. 2003 

menar att ”människokrasch” eller brist på ansträngning och brist på mätning kan vara 

orsaker till ett misslyckat införande (Block 1983 se Nah et al. 2003). Alla dessa frågor är 

relevanta för affärssystemsinförande och kan orsaka programmisslyckande om de inte 

redan är förväntade eller om de inte förvaltas väl. 

 

Införande av ett affärssystem medför konsekvenser, förr var det t.ex. vanligare med 

överdrivna lovord än det är idag.  Det är viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna inför 

ett införande av ett affärssystem. Affärssystemen är invecklade, tidskrävande och 

framförallt krävs en stor ekonomisk investering för organisationer som vill införa ett nytt 

affärssystem.  Men det som tåls att fundera på är varför vissa projekt lyckas och andra 

misslyckas. Frågor som uppkom var om det fanns påverkande faktorer varför inte vissa 

projekt gick i hamn, såsom har personalen svårt att ta till sig det nya systemet, är det en 

för stor kostnad att införa?  Var problemet att det inte fanns någon som drev projektet 

eller var kommunikationen bristfällig mellan kund och leverantör. 

1.4 Problemformulering 

1.4.1 Studiens forskningsfrågor 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen får vi en tydlig bild av risken för att ett 

affärssystemsinförande misslyckas. Jag vill då studera vilka problem som kan uppstå vid 

införandet av ett nytt affärssystem men även finna vilka kritiska framgångsfaktorer som 

behövs för att skapa ett lyckat projekt och på så sätt ”slippa” dessa fallgropar (problem) 

som gör att införanden misslyckas. Jag har genom bakgrunden och problemdiskussionen 

tagit fram några forskningsfrågor som är intressanta och relevanta för min studie. 

 

Den övergripande forskningsfrågan för mig är; 

 

 Vilka framgångsfaktorer kan vara avgörande vid införandet av ett nytt 

affärssystem? 

 

De delfrågor jag använder mig av för att kunna svara på den övergripande frågan är: 
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 Vilka framgångsfaktorer ansåg organisationerna själva vara ”viktigast”? 

 Vilka frekventa och/eller viktiga problem är värda att beakta vid införandet av ett 

nytt affärssystem? 

 Hur hanteras problem innan respektive efter införandet? 

 Vilka förväntningar har en användare inför ett systembyte: Ses det som en 

utvecklingsmöjlighet eller hot? 

1.4.2 Studiens syfte 

När ett nytt affärssystem ska införas uppstår det oftast förändring för den organisation 

som ska införa systemet. Studiens syfte är att hitta kritiska framgångsfaktorer som 

uppstår vid ett systembyte samt klarlägga vilka kritiska framgångsfaktorer som är viktiga 

för just ett systembyte av denna karaktär. Även vilka problem som kan uppstå under 

införandet kommer att kartläggas. 

1.4.3 Studiens förväntade resultat 

Studiens förväntade resultat är att kunna identifiera de problem som leder till bristfälliga 

affärssystem samt klarlägga vilka kritiska framgångsfaktorer som är viktiga att undvara 

när en organisation skall införa ett nytt affärssystem. Vidare vill jag se hur en 

organisation går tillväga med att reducera problem/problemen vid införandet av ett 

affärssystem. Ett annat förväntat resultat med denna studie är att försöka skapa ett 

riktmärke för organisationer som är i införandefasen med att införa ett nytt affärssystem 

och påvisa vilka framgångsfaktorer man bör ha med vid ett affärssystemsinförande. 

1.4.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig mot att behandla den operativa riskkategorin då jag anser att 

denna är den mest kritiska faktorn vid ett införande utav ett nytt affärssystem. Jag 

kommer att utesluta de tekniska aspekterna rörande ett införande av ett affärssystem. 

Denna avgränsning har jag valt att göra då de tekniska aspekterna är alldeles för många 

och komplicerade. Det skulle inte vara möjligt att hinna observera alla delar som räknas 

till en teknisk aspekt i denna studie. Vidare kommer jag att titta på 

användbarhetsaspekterna vid införandet av ett affärssystem. Det vill säga hur 

projektgruppen och projektledaren väljs ut. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie skall riktas mot organisationer som är i ett skede att införa ett nytt 

affärssystem. Denna studie kan även riktas till verksamma individer inom studiens 

forskningsområde. En sista målgrupp som denna studie kan locka, är studenter som har 

intresse av att veta mer om vilka problem som uppstår och vilka framgångsfaktorer som 

behövs vid ett införande av ett affärssystem, eventuellt då studenter som studerar 

informatik eller liknande utbildning.   
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2 Metod 
I detta kapitel kommer jag att diskutera vilket perspektiv jag antagit. Jag kommer även i detta 

kapitel diskutera min forskningsansats och därefter vilka metoder jag ska använda mig av för 

datainsamling, analys och utvärdering. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

För att kunna bekräfta min strategi för studien behöver jag veta vad jag har för typ av 

kunskap och veta vad kunskapen är värd. Goldkuhl (1998) tar upp olika typer av kunskap 

och däribland kategoriell, karaktäriserande och förklarande kunskap. Mitt syfte med 

studien är att skapa en förståelse kring vilka kritiska framgångsfaktorer som behövs vid 

införandet av ett affärssystem och hur dessa kan underlätta införandet, därför blir min 

kunskap som jag skapar förståelseinriktad kunskap.  

 

Goldkuhl (1998) beskriver att förståelseinriktad kunskap handlar om vad något är, man 

bestämmer lämpliga innebörder av ett fenomen. Då jag vill få en överblick om vilka 

faktorer som är viktiga vid ett införande av ett affärssystem blir kunskapen i studien 

övergripande förståelseinriktad.  

 

När det pratas om vetenskapliga studier är det lätt att komma in på förhållningssätt och 

det finns två förhållningssätt som hör samman med vetenskap och forskning, positivism 

och interpretativism.  

 

Positivismen är det äldsta förhållningssättet och handlar om att studera delarna och oftast 

har forskaren här en objektiv bild på helheten. Oates (2009) tar upp att positivismen 

ligger till grund för den naturvetenskapliga metoden och vid denna vetenskapliga metod 

används främst sättet, experiment, medan interpretativismen handlar om att studera 

helheter och har en mer subjektiv världsuppfattning gentemot den positivistiska 

forskaren. Oates (2009) menar att den interpretativistiska forskaren inte behöver bevisa 

eller motbevisa en hypotes som den positivistiska, här handlar det mer om att försöka 

identifiera, hitta och förklara hur faktorer hänger samman i en viss social miljö. Hon 

menar att interpretativismen är förklarande, oftast brukar man klassa interpretativismen 

mot en kvalitativ datainsamling och mer mot den samhällsvetenskapliga skaran (Oates 

2009).  

 

Då min forskning går ut på att försöka identifiera de kritiska framgångsfaktorer som 

behövs vid ett införande av ett affärssystem, kan jag se mig själv mer mot det 

interpretativistiska synsättet, eftersom jag vill skapa förståelse för vilka faktorer som är 

”viktigast” och varför. Interpretivismen har jag även valt då jag vill komma närmare min 

studie utifrån min egen förståelse och tolkning. Tolkningarna gör att jag förstår mitt syfte 

på ett bättre sätt och då på mitt sätt vilket leder till att jag lär mig att förstå de kritiska 

framgångsfaktorerna på ett effektivare och bättre sätt. 
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2.1.1 Strategi 

Min studie handlar om att stärka den teori jag tagit fram och sätta den i relation till 

studiens empiri. Jag kommer att studera mina forskningsobjekt utifrån vedertagen teori 

och stärka den med empirin jag får genom mina forskningsobjekt. 

 

Jag börjar med att finna relevant teori som underbygger empirin för att lägga grunden till 

min studie. När jag sedan tittar på verkligheten kan jag då jämföra min teori med empirin 

för att på så sätt hitta likheter respektive skillnader. Detta kommer att ske med hjälp av 

organisationers åsikter rörande problem samt kritiska framgångsfaktorer och med hjälp 

av organisationerna se hur problemen ter sig gentemot teorin men även se vilka faktorer 

organisationerna anser vara viktigast och även hur dessa ter sig gentemot teorin. 

2.1.2 Forskningsstrategier 

De två forskningsstrategier som finns är kvalitativ och kvantitativ analys. Jag kommer att 

använda mig av den kvalitativa forskningsstrategin, detta har jag valt eftersom jag tror att 

detta sätt kommer ge det bästa underlaget för att besvara mina forskningsfrågor. Patel och 

Davidson (2003, s.14) tar upp att med kvalitativ inriktad forskning menas forskning där 

datainsamlingen fokuserar på ”mjuk” data och då i form av intervjuer och tolkande 

analyser av verbala analysmetoder av textmaterial. Eftersom jag ska genomföra intervjuer 

på olika organisationer anser jag att den kvalitativa strategin passar min studie bättre än 

den kvantitativa. Detta för att de data jag samlar in kommer bestå av ord och 

beskrivningar och enligt Höst et al (2006, s. 114) är denna typ detaljrik och dessa begrepp 

brukar representera den kvalitativa forskningsstrategin. 

2.1.3 Undersökningstyp 

Min studie kombineras av både den deskriptiva men likaså den explorativa 

undersökningstypen. Patel och Davidson (2003, s.13) förklarar att den deskriptiva 

undersökningen syftar till att inom de problemområden jag skall studera, redan finns en 

viss mängd kunskap. Då kunskap redan finns kommer undersökningen bli beskrivande. 

Inom en sådan undersökning begränsar sig forskaren till vissa aspekter av de fenomen 

som ligger inom sitt intresse. (Patel & Davidson 2003, s.13) Vidare skriver de att 

beskrivningen forskaren gör av dessa aspekter är detaljerade och grundliga. 

 

Den deskriptiva undersökningstypen passar min typ av studie då jag kommer att samla 

information om ett visst fenomen inom ett visst ämne. Medan den explorativa 

undersökningstypen kommer till godo då det saknas viss kunskap om ett bestämt område 

och på så sätt kommer man att inhämta så mycket kunskap som möjligt om detta 

problemområde Patel & Davidson 2003, ss. 12-14). Patel och Davidsson (2003) skriver 

att man kan ha både explorativ som sedan blir en deskriptiv studie, de menar att man har 

ett undersökningsproblem som är beskrivande men det saknas kunskap om alla aspekter. 

2.1.4 Kunskapssyn 

Det finns två typer av kunskapssyner inom kunskapsfilosofin, empirism och rationalism. 

Enligt Patel & Davidson (2003, s.18) innebär empirism att vi människor får kunskap 

genom våra olika sinnen och erfarenhet. Den grundliga formen av empirism innebär att vi 

föds utan kunskap. Patel & Davidson (2003) beskriver detta genom att vi föds som 
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oskrivna blad, att vi får lära oss i form av erfarenhet. Övriga empirister anser att 

relationen mellan verklighet, sinnesintryck och erfarenheter inte är så enkel. De menar att 

den inte är så enkelriktad som den verkar, här kan tidigare erfarenheter spela stor roll när 

forskaren väljer sitt fokuseringsområde. Den tidigare erfarenheten kommer att färga den 

kunskap vi erhåller (Patel & Davidson 2003, ss. 17-18). 

 

Inom rationalismen däremot är kunskapen starkt kopplad till vårt eget förnuft. 

Rationalisterna påstår att vi redan har vissa förmågor och kunskaper. De menar att det är 

dessa kunskaper som kan ge mening till erfarenheten (Patel & Davidson 2003, s. 17). 

 

Gällande min forskning har jag kommit fram till att jag kan koppla mig själv lite inom 

båda grupperna, rationalismen, då jag redan från början hade viss erfarenhet och kunskap 

om affärssystem och hur dess situation råder idag. Men mer övervägande empirismen då 

jag utgår från tidigare teorier och sedan testar dessa teorier i verkligheten. För att testa 

dessa teorier gör jag kvalitativa intervjuer vilket leder till en analys och sammanställning 

av teori samt empiri. Ytterligare bevis på att jag ska följa empirismens väg är att jag 

kommer använda mig mycket av mina sinnen. Exempelvis då jag kommer utföra mina 

intervjuer av typen kvalitativ vilket leder till att jag kan använda mig av både hörsel och 

synen för att samla in den information som jag kommer att behöva. Jag kommer även 

kunna analysera respondentens kroppsspråk för att få den rätta bilden av hur hon eller han 

upplever vissa frågor. 

2.1.5 Teorins och empirins roll i studien 

Den teori jag får fram skall stärka min senare del i studien, empirin. Teorin tas fram med 

hjälp av böcker, internet och elektroniska forum medans empiri tas fram med hjälp utav 

två stycken intervjuer med två olika organisationer inom forskningsämnet. Dessa 

organisationer är uppdelade så att den ena organisationen är i en inledande fas att införa 

ett affärssystem medans den andra organisationen redan börjat införa ett nytt 

affärssystem. Jag börjar med att finna relevant teori som underbygger empirin för att 

lägga grunden till min studie. När jag sedan tittar på verkligheten kan jag då jämföra min 

teori med empirin för att på så sätt hitta likheter respektive skillnader. Om skillnader 

skulle finnas har jag fått fram ny kunskap och kan på så sätt bidra till vidare forskning. 

2.2 Insamlingsmetoder 

2.2.1 Insamling av teori 

Teorin jag tagit fram kring affärssystem och vilka framgångsfaktorer som behövs har jag 

bland annat hittat på bibliotek men likaså på internet.  En del av de böcker jag använt mig 

av har blivit rekommenderade av tidigare studenter som forskat inom liknande ämnen, 

samt rekommendationer från min handledare. Den teori som är elektronisk är i 

dokumentform men det finns även delar som är taget från elektroniska tidningar. Även en 

del av de elektroniska materialen jag använder mig av i denna uppsats har 

rekommenderats av min handledare. 
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2.2.2 Insamling av empiri 

Intervjumoment 

Tekniken intervju kommer att användas som en bas för min empiriska insamling, detta 

för att intervju har fördelen med att vara ett flexibelt tillvägagångssätt där människors 

upplevelser, och beskrivningar med kontextbunden data och dess sammanhang.  Intervjun 

kommer vara av typen kvalitativ vilket oftast kallas för ostrukturerad eller icke 

standardiserad intervju. Detta eftersom det finns få förstrukturerade procedurer för en 

kvalitativ intervju, intervjuaren måste vara flexibel vid dessa typer av intervjuer. Detta för 

att det inte riktigt går att veta vilka svar intervjupersonen ger en. Kvale (1997) tar upp i 

sin bok att det är viktigt att intervjuaren har kunskap om det aktuella ämnet, samt är 

bekant med de metodologiska alternativ som står till bud och besitter insikt om de 

begreppsliga problem som är förenade med att frambringa kunskap genom samtal (Kvale 

1997, ss. 20-21). 

 

För att kontrollera att de utarbetade intervjufrågorna kommer att ge tillräckligt med 

underlag för att besvara mina frågor och min problemställning kommer en så kallad 

provintervju eller pilotintervju att genomföras. En pilotintervju genomförs innan de 

”riktiga” intervjuerna genomförs och syftet med en sådan intervju är att få respons på 

intervjufrågornas karaktär och användbarhet. Detta kommer jag att använda för att få mer 

kunskap om hur en intervju går till och hur jag ska förhålla mig men även för att 

kvalitetspröva frågorna.  

 

Frågorna som skickas till respondenten kommer kontrolleras av min handledare eller 

motsvarande person som är insatt i ämnet. Pilotintervjun kan genomföras på någon 

godtycklig person i den population som valts ut för undersökningen (Lantz 1993, s. 66). 

 

Före varje intervju kommer ett e-brev skickas till respondenten, detta kommer att göras 

för att de ska få en uppfattning om vad jag är ute efter av och vill få svar på. Dessa frågor 

kommer vara strukturerat uppbyggda. Den här typen av förhandsinformation till 

respondenten har två syften; det första är att de ska kunna förbereda sig så jag får ut så 

mycket som möjligt av varje möte och dels som en information till respondenterna där de 

får veta vad de deltar i. 

 

När intervjun skall genomföras kommer jag använda mig av en öppen riktad 

intervjuform, detta för att göra det möjligt att undersöka och genom analys dra slutsatser 

om kvaliteter. Intervjun inleds med öppna frågor, för att skapa en relation med 

respondenten för att sedan gå in på de strukturerade frågorna som jag vill ha svar på. 

Denna strategi brukar kallas för Tratt-tekniken (Patel och Davidsson 2009). 

 

För att kunna erbjuda anonymitet till mina intervjuobjekt kommer jag att använda mig av 

arbetsnamn på dessa. Detta kommer sig som ett etiskt ställningstagande då jag vill att 

personerna skall kunna prata fritt och öppet om hur de känner för ett systembyte, något 

som ett anonymt deltagande kan erbjuda. 
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För att analysera den information jag får genom intervjuerna, genomför jag en så kallad 

transkribering. Eventuellt kommer jag att använda mig av en sammanfattande 

transkribering, detta för att spara på tid men enligt Höst et al. (2006, s. 114) riskerar 

texten att tappa i precision och djup. 

 

För att ha någon information att bearbeta har jag valt att använda olika metoder för att 

”fånga” upp viktig information. Dels genom mail och anteckningar men även 

ljudupptagning så att jag inte förlorar viktig information. 

2.3 Urval 

Jag tror att intervjuer på en organisation som är i skedet att införa ett nytt affärssystem 

och en organisation som redan delvis kommit igång med införandet av ett nytt 

affärssystem kan ge mig det mest rättvisa svaren på mina frågor. Detta för att se hur olika 

genomföranden kan se ut. Med hjälp av intervjuer får jag inte bara kunskap, utan en mer 

personlig åsikt om vad respondenten anser om situationen. Genom användning av typen 

intervju så kan jag observera hur personen i fråga reagerar och på så sätt få användningar 

av det i min sammanställning. 

 

De organisationer jag valt att intervjua har varit uppmärksammade i media. Dessa valde 

jag då jag anser att de passar in i min studie samt att jag fick en viss kunskap om att dessa 

organisationer ska införa ett nytt affärssystem. Detta passar bra in i min studie då den 

handlar om kritiska framgångsfaktorer vid införandet av ett nytt affärssystem. De 

personer jag valt i respektive organisation har bakomliggande kunskap om det tidigare 

systemet samt kunskap om det system som ska införas. Detta för att få en bakomliggande 

kunskap om varför de byter ut det gamla systemet till det nya men även få en person som 

är delaktig i systembytet och kan svara rättvist på mina frågor. 

2.4 Metoder för analys av insamlat material 

Jag har valt att inrikta mig på både teori och empiri för att kunna stödja denna kvalitativa 

studie. Det material jag använt mig av är intervjuer med organisationer som ska och 

håller på att införa ett nytt affärssystem. Även böcker och vetenskapliga artiklar som jag 

fokuserat på, inom mitt problemområde. De olika publicerade material som existerar i 

denna studie är hämtade från bibliotek eller från vetenskapligt forum eller liknande på 

Internet som jag har uppfattat som tillförlitliga källor, och därmed anser jag de bör ha god 

validitet. Om jag ser till min egen kunskap på området så har jag viss kunskap sedan 

innan, vilket alltså motsvarar en bit av den teoretiska delen, som då ökar validiteten i 

denna studie. Eftersom jag kommer att använda mig av olika typer av material för att 

samla in den information jag behöver ökas validiteten, alltså då liknande kunskap 

kommer från flera håll. 

 

Jag har begränsat mig till två organisationer, en organisation som ska införa ett nytt 

affärssystem och en organisation som redan börjat införa ett nytt affärssystem.  Detta för 

att få ett bredare och, med stor sannolikhet, mer rättvist perspektiv. Att jag har begränsat 

mig till två organisationer har till viss del att göra med den deadline som gäller för 

studien. Men även om affärssystemet i sig skiljer sig mycket från organisation till 

organisation, så kan dessa fortfarande uppleva samma konsekvenser. En del slutsatser 
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som jag kommer fram till i denna studie kan också påverkas av vilka svar som 

intervjuobjekten ger, då jag inte har någon möjlighet att intervjua alla utan har fått "nöja" 

mig med två olika personer som är insatta i systembytet. 

 

Då jag kommer att tillämpa triangulering så mycket det går i mina intervjuer kommer 

detta att påverka min validitet på ett positivt sätt. Jag kommer alltså att säkerställa 

intervjuerna via upprepad datainsamling. Så genom användning av upprepad 

datainsamling så kan jag säkerställa att den information jag får fram är korrekt. Patel och 

Davidson (2003) tar upp mer i detalj vad triangulering betyder: 

 
”Triangulering kan ske på flera sätt. Vid datainsamlingen kan flera olika 

datainsamlingsmetoder tillämpas, t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker och dokument.  

Vidare kan triangulering innebära att forskaren validerar genom att välja flera olika 

datakällor, t.ex. olika, personer, platser eller tidpunkter där det aktuella fenomenet yttrar sig. 

Triangulering kan också innebära att flera forskare studerar samma företeelse för att 

generera ett rikare underlag” (Patel & Davidsson 2003, s.104). 

 

Jag har även tänkt om möjligt använda mig av typen återkoppling, återkoppling handlar 

om att de personer forskaren har observerat eller intervjuat, ger denne kommentarer om 

observationerna motsvarar deras uppfattning om de svar eller uppgifter de lämnat till 

forskaren. Bilden nedan visar en schematisk koppling mellan sändaren (intervjupersonen) 

och mottagaren (forskaren). 

Sändare Budskap Mottagare

Återkoppling

 
Figur 2 Budskap sänds från sändaren till mottagaren. Återkopplingen bekräftar mottagandet (Höst et.al. 2006, 

s.117)  
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2.5 Utvärderingsmetod 

2.5.1 Säkra kvaliten och tillförlitligheten 

Säkra kvaliten i en studie handlar bland annat om att man måste uppnå trovärdighet i 

studien. Ett trovärdigt resultat är att det ska finnas en grund till resultatet, här ska man 

kunna återkoppla resultatet till den vetenskapliga förankringen och syftet med studien. 

Med att förankra studien i tidigare forskning och teorier ökas tillförlitligheten då den 

stärks med kvalitetssäkande data. 

 

Genom att argumentera för sina metodval så som insamling av data, strategi och analys 

kan vi tydligt se en röd tråd genom studien och på så sätt tydliggöra vilka metodval som 

gjorts för att uppnå kunskapsbidraget. Det ska finnas kongruens i uppsatsen. 

 

Resultatet av studien skall kunnas generaliseras för att kunna uppnå en högre grad av 

kvalite i studien. Genom att vidga målgruppen och låta fler personer dra nytta av studien 

ökas generaliteten. 

 

Starrin och Svensson (1994) menar att det finns två aspekter för att säkra kvaliten, den 

ena är att man hanterar formalian på ett rimligt sätt och den andra är arbetets kvantitet 

2.5.2 Utvärderingskriterier 

Nedan kommer ett antal utvärderingskriterier att benämnas för att säkra kvaliten i hela 

studien. Dessa är lämpliga för en kvitativ metod som denna studie följer. 

 

Perspektivmedvetenhet – Författaren behöver vara medveten om sina egna perspektiv 

och, om det inte finns något speciellt skäl till att inte deklarera dessa, då se till att förklara 

eller visa sina egna perspektiv eller förståelse. Läsaren bör få en tydlig inblick vad som är 

författarens egna perspektiv och förklarelser i rapporten. 

 

Intern logik – Kunskapsbidraget ska tydligt framgå genom hela rapporten, det ska finnas 

en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik (Starrin och 

Svensson 1994). 

 

Etiskt värde – Handlar om att kunna ge skydd av individer som deltar i studien (Starrin 

och Svensson 1994). Jag har givit erbjudande att mina intervjupersoner och 

organisationer kan vara anonyma i studien om sådant skulle viljas. 

 

Innebördsrikedom – Inom Hermeneutik framställs tolkningen som en akt där olika delar 

av en text kan integreras till helhet. Det blir då självklart att tolkningar har en högre 

kvalitet om de kan fånga in fler nyanser. Tolkningen får då en större precision (Starrin 

och Svensson 1994).  

 

Struktur – Innehåller ett krav på överskådlighet och reduktion av komplexitet (Starrin 

och Svensson 1994). 
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Teoritillskott – Studien ska försöka att relateras till tidigare teori. Jag har valt att 

förankra mig i tidigare vedertagen teori för att öka kvaliten i studien men även för att 

kunna underbygga emprir tillskottet. 

 

Empirisk förankring – Jag ska genomföra två intervjuer på två olika organsationer 

vilket jag anser ger mig en god empirisk förankring. Jag kommer sedan att ställa den 

empiriska undersökningen mot den teoretiska för att hotta likheter och skillnader. 

 

Konsistens – Rapporten ska ha kongruens, det ska finnas en röd tröd genom hela 

rapporten (Starrin och Svensson 1994). Det ska enkelt gå att se hur de olika delarna 

hänger samman med varandra. Studiens syfte och forskningsfrågor ska ligga till grund för 

vad som tas upp i studiens senare delar så som teori, empiri och slutresultatet. 

2.5.3 Generalisering 

Då jag använder mig av två olika organisationer som är i en införandeprocess av ett nytt 

affärssystem så kan denna studie användas som ett riktmärke för just organisationer som 

ska införa ett affärssystem. Jag kan dock inte generalisera denna studie mer än så, då jag i 

ett sådant fall skulle ha behövt fler studieobjekt och en mer djupgående studie. Även om 

viss information kan anses tunn tycker jag att jag ändå kan generalisera denna studie till 

ett eventuellt hjälpmedel till organisationer som ska eller kommer att införa ett nytt 

affärssystem. 

2.5.4 Presentationsmetod 

Då min studie är kopplat mot det kvalitativa synsättet kommer min presentationsmetod 

bestå utav empiri, analys och diskussion i form av textuell bearbetning. Empiriavsnittet är 

taget från de intervjuerna med de olika organisationer jag samarbeta med i denna uppsats. 

Min analys och diskussion formas genom teori och empiri där jag utgår från mina 

teoretiska begrepp och avslutar med en jämförande analys på de organisationer jag 

genomfört intervju på utifrån teori och mina egna uppfattningar. Avslutningsvis har jag 

en diskussion kring området där jag besvarar mina forskningsfrågor.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Affärssystem 

Då affärssystem är i fokus i denna studie kommer det följande avsnittet ge en översiktlig 

beskrivning av vad ett affärssystem är och hur dess uppbyggnad, användning och karaktär 

är. 

 

Det hela började redan på tidigt 1970 - tal, med de första standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöden. De kallades MRP (Material Requirements 

Planning), dessa var specifikt 

utvecklade för att underlätta 

materialplaneringen för 

verksamheter inom bilindustrin. 

Under 80 - talet fortsatte 

utvecklingen och ett nytt system 

med mer 

verksamhetsövergripande fokus 

trädde fram, detta fick namnet 

MRP II. Utvecklingen av de 

verksamhetsövergripande 

systemen under 90 – talet ledde 

till att det så kallade ERP 

systemet (Enterprise Resource 

Planning) trädde fram. Här var 

systemintegrationen bättre än vid 

tidigare system, det nya systemet 

var baserat på moduler som 

kunde läggas till eller tas bort för 

att passa just organisationens behov (Magnusson & Olsson, 2005; Hedman & Kalling 

2002). Magnusson och Olsson (2005, s. 7) definierar affärssystem som ”standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd” som är uppbyggda av flertalet affärsapplikationer 

som i sin tur är integrerade med varandra. Dessa så kallade affärsapplikationerna kan 

användas antingen separerat eller tillsammans med varandra för en mer heltäckande 

lösning av verksamhetens behov, (fig. 1). 

 

Ett affärssystem är ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av styrning och 

administration. Som jag redan beskrivit i bakgrunden är affärssystem omfattande och 

komplexa informationsverktyg. Affärssystem har som uppgift att integrera ett företags 

alla avdelningar till ett och samma system. Den generella uppbyggnaden av affärssystem 

är baserad på en central databas mot valda anpassade applikationer (även kallat moduler) 

för att underlätta för verksamheten. All data finns då representerad på endast ett ställe 

istället för att vara utspridd på olika avdelningar och databaser i verksamhetens 

infrastruktur (Hedman & Kalling 2002). Detta har även kommit att kallas 

informationsöar. 

 

Figur 3 Affärssystemets grundläggande komponenter (egen 
bearbetning, Hedman & Kalling, 2002, s.192) 
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Alla moduler och därigenom användare är kopplade till en enda central databas. 

Fördelarna med att ha en central databas är många men den viktigaste fördelen är att 

användningen av en central databas är tillförlitligheten till informationen. Denna 

tillförlitlighet sker med en så kallad ”Single entry”, det vill säga att informationen enbart 

behöver läggas in en gång i systemet av användarna för att sedan vara tillgänglig för alla 

(Magnusson & Olsson 2005). 

3.2 Förstudie 

Att förbereda ett projekt genom att analysera och bedöma projektets underlag är enligt 

Tonnquist (2008) en viktig del av ett projekt. Det är viktigt att projektledaren lever in i 

sin roll som ledare i förstudien. Att planera förstudien brukar vara projektledaren eller 

företagsledningens ansvar menar Tonnquist (2008). Tonnquist (2008) menar att man 

alltid ska inleda ett projektarbete med att göra en förstudie och då med syfte att minska 

osäkerheten med projektet. 

 

I förstudien ska man försöka att kartlägga omfattningen av projektet, analysera nuläget 

och strukturera innehållet i projektet. Dessa tre är bara ett fåtal av uppgifter som kan 

göras i en förstudie. Exempel på en förstudie kan vara att använda sig av Stokab´s 

förstudiemodell. Modellen består av fyra steg där det första steget belyser problem som 

upplevs och vad man vill åstadkomma. Andra steget handlar om nulägesbeskrivning 

vilket är en beskrivning av nuläget, detta steg kommer att ge insikt i problemets karaktär 

och dess komplexitet. Tonnquist menar att detta är ett effektivt verktyg eller fas för att 

lyfta fram fördelar som bör utnyttjas vid genomförandet och för att samtidigt bli 

medveten om vilka nackdelar som kan hindra genomförandet. Tredje steget handlar om 

behovsanalys och sista steget kommer ett lösningsförslag att läggas fram (Tonnquist, 

2008). 

3.3 Riskhantering 

3.3.1 Olika typer av risk 

Det finns tre olika typer av risker vid en diskussion om ett systembyte. Den första typen 

är kontrollaspekten, vilket är den mest övergripande riskkategorin. Denna kategori 

involverar organisationens ledningsgrupp och dess bristande kontroll. Den andra risken 

berör den operativa sektorn, risker inom företagets eget unika kompetensområde. Den 

sista risken avser de risker som företagets finansiella utväxling medför (Olve och 

Samuelsson, 2008). 

3.3.2 Riskanalys 

Då företag skall genomgå någon typ av förändring uppkommer oftast risker med detta. 

För att ta fram dessa risker bedrivs en så kallad riskanalys. Risker är inte statiska och på 

så sätt måste de kontinuerligt utvärderas och det är dessutom viktigt att upptäcka nya 

risker. Att bedöma risker vid ett affärssystemsinförande eller inom ett projekt är väldigt 

svårt. Bengtsson et al. (2007, s. 144) tar upp att bedöma risker är som att se in i 

framtiden. Du kan aldrig veta exakt hur stora riskerna är utan måste bedöma dem utifrån 

antaganden. Dessa antaganden brukar oftast presenteras med hjälp utav modeller som gör 

det möjligt att stimulera den framtida utvecklingen under olika förutsättningar (Bengtsson 
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et al. 2007). Olve och Samuelsson (2008, ss. 528-530) definierar riskhantering som ett 

sätt att försöka reducera de risker man kan urskilja från planeringsfasen. 

 

Riskhantering består av flera olika delar så som riskidentifiering, riskvärdering, 

riskåtgärdsplanering samt riskbemötande. Riskidentifiering handlar om att finna 

tänkbara riskhändelser vilket måste vara i kontroll innan ett projekt tar vid. En 

riskhändelse enligt Tonnquist (2005, s. 141) är en enskild händelse som kan påverka 

projektet i en negativ riktning. Oftast förknippas riskidentifiering med förberedelsearbetet 

vid ett projekt eller förändringsarbete och brukar förknippas med en så kallas SWOT-

analys. Vid riskidentifiering är det viktigt att använda så många källor som möjligt, ju 

mer källor desto bättre riskidentifiering.  För att eliminera eller minimera de svagheter 

eller risker som identifierats med hjälp av SWOT-analys kan en smart planering påverka 

dessa konsekvenser positivt (Tonnquist, 2005, s. 141). 

 

Riskvärdering i ett projekt handlar om att utvärdera sannolikheten av att en riskhändelse 

inträffar och vilka konsekvenser detta i så fall kommer att få för projektet. Riskvärdering 

kan göras på olika sätt, ett sätt kan vara att använda sig av den så kallade 

Miniriskmetoden, vilket är ett enkelt verktyg för att uppskatta riskens sannolikhet och 

konsekvens. I detta verktyg värderas såväl sannolikheten som konsekvenser på en skala 1 

till 5, där 1 står för låg och 5 för hög. För att få ut resultatet multipliceras sannolikheten 

med konsekvensen (Tonnquist 2005, s. 144). 

 

Ett annat sätt att räkna ut riskens konsekvens eller storlek kan göras med hjälp av 

Maxiriskmetoden. Denna metod fungerar på liknande sätt som miniriskmetoden men här 

får man även veta riskhändelsers inverkan på exempelvis tidsschemat eller kvaliteten. För 

att få fram detta har denna modell utökas så att konsekvensen värderas i tre dimensioner, 

en för varje styrparameter. En av dess styrkor är att den ger en bra bild över vilken av 

projektets styrparametrar som har högst risknivå (Tonnquist 2008, s.150). 

 

Den sista delen rörande riskhantering handlar om att upprätta en handlingsplan med 

strategier för att säkerställa projektets framgång om identifierade riskhändelser inträffar. 

Det handlar även om att hur nya uppkommande risker bemöts. Riskanalys är ett levande 

dokument som hela tiden ska hållas uppdaterat. Vissa av riskhändelserna som 

identifierades under planeringsfasen kanske inte är aktuella längre på grund av flera olika 

orsaker. Det är väldigt viktigt att hålla riskanalysen aktuell och detta ansvar hamnar hos 

projektledaren genom att omvärdera och vid behov ändra riskvärden ta bort överspelade 

riskhändelser men även föra in nya händelser (Tonnquist 2005). 

 

Det jag kan sammanfatta här är att det är viktigt att ha en bra förstudie där riskanalys och 

riskhantering är viktiga begrepp för att få en så bra start på ett projekt som möjligt. Det är 

även viktigt att ta vara på dessa metoder då risker och hot uppkommer då en förändring 

sker vid en verksamhet vare sig man vill eller inte. Det är då viktigt att ta riskanalysen 

och hanteringen på största allvar då organisationen kan ta fram vilka risker och 

sannolikheten av att de faktiskt kommer att ”slå in”, samt hur vi kan eliminera dessa 

risker. 
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3.4 Roller vid införandet av affärssystem 

3.4.1 Ledningens involverande i projektet 

Tidigt i projektet är det viktigt att ledningen visar engagemang, men även ger sitt stöd 

och är involverade i arbetet med affärssystemet. Ledningen ska ge klara mål och 

beskrivningar om hur utvecklingen skapar möjligheter och begränsningar med IT. 

Ledningen ska även se till att information om företagets mål med projektet kommer till 

kännedom för alla anställda i företaget. Olve och Samuelsson (2008) menar att 

företagsledningen måste vara aktivt delaktig i projektet från början. Projekt där ansvar 

delegeras lite påverkas starkt negativt, liksom projekt där företagsledningen inte sätter sig 

in i informationsteknologins betydelse i allmänhet och det moderna (nya) affärssystemets 

vikt i synnerhet. 

 

(Slevin & Pinto 1987 se Mudimigh et al. 2001, s. 2) definierar ledningens stöd som en 

vilja från högsta ledningen att tillhandahålla nödvändiga resurser och befogenheter eller 

makt för projektets framgång. (Welti 1999 se Mudimigh et al. 2001) tyder på att ha en 

aktiv högsta ledningen är viktigt för att tillhandahålla tillräckligt med resurser, snabba 

beslut och stöd för godkännande av projektet i hela företaget. Högsta ledningen måste 

delta i varje steg av affärssystems genomförandet, detta för att få en överblick av 

projektet och för att kunna ”leda” projektgruppen och projektledaren. De måste vara 

villiga att möjliggöra en förändring genom att acceptera att en hel del lärande måste ske 

på alla nivåer, inklusive sitt eget (Mudimigh et al. 2001). 

 

Det har visat sig att många affärssystemsprojekt misslyckas på grund av att ledningen 

inte engagerar sig och motiverar personalen i att utföra projektet, och denna 

framgångsfaktor är därmed en av de viktigaste. Starka och engagerade ledare i 

ledningstruppen är viktigt för att lyckas med ett affärssystems implementering (Sarker & 

Lee 2003 se Sherry & Martin 2007). När en organisation är i förändring av att 

implementera ett nytt affärssystem brukar det skapas en viss förvirring som oftast innebär 

starkt motstånd inom organisationen. För att kunna bemästra detta motstånd är det viktigt 

med ledningens involverande och engagemang i förändringsarbetet och att de inte 

underskattar de problem som kan uppstå vid införandet. 

 

Hedman et al (2009) menar att eftersom ett affärssystem är ett verktyg som ska stödja 

verksamheten måste även verksamheten ta sitt ansvar och ägandeskap. De menar att det 

är oerhört viktigt att organisationen får signaler att affärssystemet är dess viktigaste IT-

system från ledningen. På så sätt ökas den positiva känslan hos alla i projektet Hedman et 

al (2009, s.45). 

Verkställande sponsor 

Detta är en person ägnad att främja projektet. Denna person har ansvar för att erhålla 

projektmedlen. Personen i fråga skall kontrollera och övervaka projektet men även hjälpa 

till att undanröja hinder för att nå framgång med projektet. Vanligtvis är denne person en 

ledande befattningshavare i bolaget och tillhör oftast en del av ledningsgruppen (Esteves 

& Pastor 2002). 



 

- 23 - 

3.4.2 Project champion 

Forskare så som Sumner (1999) se Esteves et al. (2002) och Parr et al. (1999) se Esteves 

et al. (2002) har definierat att ”project champions” roll i ett projekt är en av de mest 

kritiska framgångsfaktorer som behövs för ett lyckas. De påpekar även att det är speciellt 

viktigt vid ett affärssystems införande (Esteves & Pastor, 2002). Detta eftersom ERP:s 

framgång hänger på övergripande organisatoriska engagemang och uthållighet (Nah et al. 

2003, s. 13). 

 

Även om termen ”projekt champion” är vid och definitionen kan kännas lite förvirrande 

har jag valt att definiera det med hjälp av olika forskare för att få en god generalisering av 

termen. Dock kan begreppet gå isär forskare emellan. 

 

(Chakrabarti & Hauschildt 1989 se Esteves & Pastor 2002, s. 3) definierar begreppet på 

följande sätt: 

 

””Experten” (den drivande faktorn) fungerar som en koppling. Han har kunskap om 

organisationen och vet vilka som ska bli berörda av den nya innovationen, och på så sätt 

sammanfogas sponsorer med experten. Hans styrka är förmågan att översätta de tekniska 

språk som finns i den nya tekniken till ett språk som oftast används i organisationen. 

Detta för att få hela populationen att förstå den nya tekniken till de språk de använder 

dagligen. Genom att bli säljare av den nya idén, kan ”experten” utveckla en 

handlingsplan och hans diplomatiska talanger ger tillgång till olika människor inom 

organisationen.” (Chakrabarti & Hauschildt 1989 se Esteves & Pastor 2002, s. 3) 

 

 (Howell & Higgins 1990 se Esteves & Pastor 2002, s. 3) definierar begreppet ”project 

champion” på ett annat sätt: 

 
”Experten” gör ett avgörande bidrag till innovationsprocessen genom att aktivt och 

entusiastiskt främja innovation, bygga upp stöd, övervinna motstånd och se till att 

innovationen genomförs.” (Howell & Higgins 1998 se Esteves & Pastor 2002, s. 3) 

 

(Roure 1999 se Esteves & Pastor 2002, s.3) definierar ”projekt champion” som ”en 

person med ett avgörande bidrag till innovation, genom att aktivt och entusiastiskt främja 

dess utveckling genom kritiska steg för att få resurser och/eller aktivt stöd från högsta 

ledningen”. (Beath 1991 se Esteves & Pastor, 2002, s.4) däremot hänvisar till att 

”projektets mästare” använder flertalet varianter av resurser: information för att 

utvärdera, välja och sälja en innovation, materiella resurser för att få nödvändig 

information, att testa och göra transaktioner, och politiskt stöd för att garantera att det 

finns materiella resurser och så småningom belöning för en lyckad innovation (Esteves & 

Pastor 2002). 

 

En drivande kraft i projektet behövs för att motivera och engagera medarbetarna då deras 

moral sjunker. Nah et al. (2003) tar upp att det ofta vid ERP genomföranden krävs av 

organisationerna att de anställda lägger ner mer tid utöver sina vanliga arbetstimmar. 

Detta kan lätt skapa stress och frustration men Nah et al. (2003) menar att det är här 

”projekt champion” kommer in i bilden med att ”boosta” medarbetarnas vilja och att se 
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till att moralen i gruppen hålls konstant för att säkerställa ett bra engagemang från alla 

medlemmar i projektet (Nah et al. 2003, s. 13). 

 

Jansson och Ljung (2009) menar att projektets chanpion är viktiga i en intern 

systemförändring. Deras trovärdighet och beslutsamhet är en viktig ingrediens för att 

vända spontant förändringsmotstånd till drivkraft för en förändring. En av uppgifterna är 

att visa genom förändringen kan vi åstakomma mer än vi kunde innan, projekt champion 

är de som sporrar andra individer och ser till att motivationen är uppe (Jansson och 

Ljung, 2009). 

3.4.3 Projektledaren 

Ledarskap enligt (McLean och Smith 2003 se Weiling & Kwok 2005, s. 3) är ”användning av 

icke-tvingande influenser att leda och samordna gruppens medlemmar mot måluppfyllelse”. 

 

Konceptet med att ha en projektledare är i huvudsak att leverera ett resultat till beställaren 

med hjälp av projektgruppen. Bo Tonnquist (2005) definierar en projektledare som 

projektets vd. Där arbetsuppgifterna går ut på att leda, styra och engagera projektgruppen. 

Tonnquist (2005) beskriver även att projektledaren förmåga att kommunicera är 

avgörande för projektets framgång. 

 

(Jurison 1999 se Esteves och Pastor 2002, s. 4) citerar att ”projektledarens ansvar är att 

leda och samordna all verksamhet för att uppfylla målen för projektet i budget och 

tidsplan". Projektledarens behöver kunskap och förståelse om tekniken för projektet, 

projektets användningsområde, den eller de organisationer där projektet finns och den 

marknad där organisationen eller organisationerna arbetar på. En av projektledarens 

viktigaste uppgifter är att främja gott samarbete i hela projektgruppen. Det är viktigt att 

projektledaren skapar en stimulerad arbetsmiljö för projektmedarbetarna. Detta kommer 

att göra att medlemmarna i projektet kommer ha god arbetsmoral genom hela projektet 

och att känna sig motiverade att gå till arbetsplatsen (Sherry & Martin 2007). 

 

Computer Sweden tar upp i sitt november nummer att en projektledares uppgift är att leda 

och fördela arbetet i ett projekt. Projektledaren måste förstå beställningarna som ligger 

till grund för projektet och hur en godkänd leverans ska se ut. Projektledarens uppgifter 

är även att se till budget, resultatansvar och att hålla tidsplanerna (Danielsson, 2009). 

Enligt Weiling och Kwok (2005) är även en viktig uppgift för projektledaren att forma en 

vision som då inkluderar organisationens IT-strategi. (Weiling & Kwok 2005)  

 

(Welti 1999 se Esteves och Pastor 2002) menar att projektledaren är den övergripande 

chefen/ledaren av projektet där dennes uppgift är att förvalta, leda och coacha. Det är 

projektledarens uppgift att göra införandet av ett system eller i detta fall ett affärssystem 

så enkelt och smidigt som möjligt men även försöka att skapa en trevlig och harmonisk 

plats för hela projektgruppen att verka i. (Welti 1999 se Esteves och Pastor 2002) listar 

vissa färdigheter som han tycker en bra projektledare bör ha: ledarskap, företagslednings 

kunskaper, coachning, flexibilitet, godtagande, analytisk förmåga och stresstålighet. 

Detta är endast ett urval vad (Welti 1999 se Esteves och Pastor 2002) anser vara goda 

kunskaper som en projektledare bör ha. 
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3.4.4 Projektgruppen 

En kritisk framgångsfaktor som brukar glömmas bort är projektgruppens kompetens, det 

är viktigt att ta reda på vilka personer som ska ingå i projektgruppen och då deras 

kompetens. Det är viktigt att ha den kompetens just ditt projekt kräver. Sherry och Martin 

(2007) tar i sin artikel upp vikten av att försöka inrätta en solid projektgrupp som består 

av organisationens lämpligaste individer. Dessa individer som väljs bör ha ett gott 

renommé och det bör finnas ett åtagande att uppnå dessa individer till projektet på helt id 

(Sherry och Martin 2007). Försök att få de personer som är med i projektgruppen att 

komplettera varandras kunskaper så att projektgruppen har en bred kunskap och 

kompetens om de system och områden organisationen ska införa. 

 

Projektgruppen ska vara i jämvikt, eller tvärfunktionellt och utgör en mix av externa 

konsulter och intern personal så att den interna personalen kan utveckla de tekniska 

kompetenser som krävs för utformning och genomförandet av ett 

affärssystemsinförande. Vidare måste medlemmarna i projektgruppen ha befogenhet att 

fatta snabba beslut (Shanks et al. 2002 se Nah et al. 2003). Enligt Jiang et al´s. (1996) 

undersökning att behöriga medlemmar i projektgruppen är den fjärde viktigaste 

framgångsfaktorn för informationssystems genomförande (Nah et al. 2003, s.12). 

Bengtsson et al (2007, s. 66) menar att om organisationen sätter samman en ”rätt” grupp 

har man ”trumf på hand”.  De menar att en rätt sammansatt grupp som hittat ett effektivt 

arbetssätt är mer än summan av de olika kompetenserna. 

3.4.5 Eldsjäl 

”Eldsjäl”, är en person som är drivande i projektet. Om personen inte finns, kan det leda 

till att svårigheter vid delegering av uppgifter och bristen på ledarskap kan leda till en 

försämring av utvecklingsprocessen (Ekman, et al. 2001, s 14). 

3.5 Delaktighet vid införandet av affärssystem 

Ett affärssystem skall främja många inom organisationen och därmed är delaktighet en 

viktig förutsättning för att lyckas. Lyckas organisationen med att få projektmedlemmarna 

delaktiga i projektet samt har en positiv anda kommer resultatet att förbättras. Även 

kommunikationen kommer öka om de anställda har ett intresse av ett systembyte. En 

annan men mist lika viktig uppgift i denna kategori är att samtliga som är inblandade har 

samma förståelse för målet och syftet med systembytet. Om organisationen inte lyckas 

involvera alla individer kan det skapas bakåtsträvare och motståndare i projektet (Ekman 

et al. 2001, s 14). 

 

Enligt Kawalek och Wood-Harper (2002) är delaktighet minst en lika viktig 

framgångsfaktor för att lyckas med affärssystemets införande. De menar att med hjälp av 

organisationen och användarnas delaktighet ökar underrättelseverksamheten och 

projektledaren kan då lära sig om lokala frågor som kan utgöra ett hot mot projektet. 

Hence på Rosebud menar att med hjälp av delaktighet från användarna kan information 

om olika fallgropar ges till projektledaren så att han/hon på ett smidigt sätt kan undvika 

dessa. Han menar även att utan användarens medverkan skulle projektet oundvikligen blir 

insnärjda i ett snår av lokala avvikelser, egenheter och rättsliga skillnader (Kawalek och 

Wood-Harper 2002, s. 7). 



 

- 26 - 

 

Peter Erikson (2008) menar att en organsiation i förändring måste arbeta skapa tydliga 

riktlinjer till individer och skapa en delad vision för att skapa delaktighet och minska oro 

momenten vid en förändringsprocess, exempelvis införandet av ett affärssystem. Det är 

alla har samma förståelse för målet med systembytet och förändringen (Erikson, 2008, 

s.268). 

 

För att få resterande personer i organisationen delaktiga i systembytet är utbildning något 

som kommer bli aktuellt. Detta är en viktig faktor för de resterande att känna att även de 

är delaktiga i systembytet. Oftast bör dessa utbildningar planeras i tid och utföras i tid då 

en del nya system kan kräva ganska omfattande utbildningsinsatser. När man utbildar på 

administrativa standardsystem skall man försöka anpassa utbildningen till den aktuella 

verksamheten och den aktuella arbetsplatsen (Dexner 1995). Utbildningar kan vara tex 

workshops, studiebesök, informationsmöten osv. Tillsammans skapar detta en känsla av 

att införandet och förändringen är viktig, redan igång och oundviklig menar Jansson och 

Ljung (2009). 

 

Jansson och ljung (2009) menar även att det är viktigt att låta individer få vara med i 

gruppen och få en bekräftelse på att de deltar i förändringen. De tillägger även att om inte 

alla kan få vara med i ”grupper” kan ändå individerna få känna sig delaktiga genom att få 

ta del av informationen av införandet vilket leder till att man känner sig delaktig och 

risken till motstånd minskar (Jansson och Ljung, 2009). 

3.6 Kommunikation vid införandet av affärssystem 

Kommunikation kan definieras som tillhandahållande av ett lämpligt nätverk och 

nödvändiga uppgifter för att alla viktiga faktorer vid ett projektgenomförande (Slevin & 

Pinto 1987 se Mudimigh et al. 2001). 

 

Ett projekt skall vara formellt definierat i termer av dess milstolpar eller klara 

leveransdatum (Holland et al. 1999 se Mudimigh et al. 2001). Realistiska milstolpar och 

slutdatum skall fastställas (Murray & Coffin 2001, Shaft et al. 2000 se Nah et al. 2003). 

Aktualitet av projektet bör verkställas och eskalering av problem och konflikter ska 

hanteras (Rosario 2000 se Nah et al. 2003). (Murray och Coffin 2001 se Nah et al. 2003) 

menar att även om inte rätt metod och rätt modellering så kommer kommunikationen 

mellan leverantören och kunden vara bristfällig. (Slevin & Pinto 1987 se Mudimigh et al. 

2001) menar att med rätt feedback till medarbetarna och leverantören ökar chansen till att 

lyckas med ett projekt och de tillägger att detta är en viktig faktor för projektledaren vid 

implementeringen av ett nytt affärssystem. 

 

För att undvika olika bristande kommunikationslänkar i ett projekt är en öppen 

informationspolitik som kan behållas under hela projektets gång en kritisk faktor för ett 

lyckat projekt menar (Welti 1999 se Esteves och Pastor 2002). Welti tar även upp 

exempel såsom att ett bra e-postsystem kan bidra till denna informationspolitik, men 

tillägger att allvarliga problem måste diskuteras antingen per telefon eller antingen 

ansikte mot ansikte. 
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(Brancroft et al. 1998 se Mudimigh et al. 2001) tar upp att kommunikationsplanen i ett 

projekt måste främja flera områden, bland annat: 

 

 Grundprincipen och motivet för ERP genomförandet 

 Detaljerad beskrivning av verksamhetens förändringshanteringsprocess 

 Bevisförande av tillämpliga programmoduler 

 Inrättande av kontaktpunkter 

3.6.1 Leverantör kontra kund 

Här är det viktigt att ha personer som är drivande och brinner för ett systembyte samt att 

kommunikationen mellan dessa är god. (Ekman et al. 2001, s 14). Om inte så är fallet 

kommer det att leda till bristande kommunikation mellan kunden och leverantören av 

systemet. Det vill säga att systemet inte får den utveckling som kunden vill ha det. 

Återkommande är den så kallade kunskapsbryggan mellan kund och leverantör 

(Hederstierna Montén 2003). 

3.6.2 Intern kommunikation 

Enligt Maria Skarborg, försäljningschef på Projectplace, blir en organisation effektivare 

om det finns vissa uttalade sätt att hantera projekt som sköts av ett så kallat projektkontor. 

Projektkontoret kommer ansvara för rapportering hur projektet fortgår till ledningen, se 

till att det finns rätt kompetens och hantera dessa överföringar. Vidare förklarar hon att 

om projektkontoret har tillgång till bra verktyg säkerställer organisationen att 

rapporteringen sker på samma sätt genom hela projektet. Rapporteringen blir objektiv och 

alla deltagare har tillgång till samma information, kommunikation förbättras. Martinsons 

och Chong (1999) noterar att även ”god” teknik kan bli saboterad av att 

kommunikationen är bristfällig (Martinsons och Chong, 1999 se Weilling & Kwik 2005). 

 

Medarbetarna som får rätt kommunikation och information får en bra överblick över 

helheten och kan då ta bra och rätt beslut. Erikson (2008) menar med rätt utformad dialog 

läggs grunden för ett bra arbetsklimat utifrån vars och ens behov (Erikssn, 2008). 

 

Ett bra verktyg till intern kommunikation kan vara organisationens intranät.  Ett intranät 

kan användas som både ett arbetsverktyg och som en informationskanal för att kunna 

kommunicera internt i ett projekt (Heide, 2002). Syftet med ett intranät är att underlätta 

för användarna och medarbetarna att ta till sig innehållet och informationen vilket kan 

vara ett effektivt sätt att göra i ett projekt där information måste spridas vidare på ett 

effektivt och bra sätt. Tonnquist (2008) tar upp att man kan skapa en projektportal på 

intranätet där projektdokument och information läggs upp så att alla i projektet kan ta del 

av informationen. Med att lägga informationen på intranätet hjälper det till med att 

skydda vissa dokument som man inte vill att vissa ska se, här kan man ställa in vilka som 

ska ha åtkomst till vissa filer (Tonnquist, 2008). 
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3.7 Användbarhet 

Då min studie handlar om kritiska framgångsfaktorer vid införandet av ett affärssystem 

anser jag att även ett begrepp som berör införande av nya system idag är just 

användbarhet. Användbarhet kan oftast definieras med andra begrepp, exempelvis 

”lättanvändlighet”, ”lättillgänglighet” eller ”lätt att lära sig”. Gulliksen & Göransson 

(2002) beskriver att användbarhet handlar inte bara om att ett system ska vara lätt att 

använda. För att få fram användbarheten eller uppfylla den behöver man gå igenom en 

process. Denna process är inte konstant den samma utan ändras beroende på vad 

användaren har för behov. För att kunna underlätta användbarheten behöver vi förstå 

svårigheterna för användarna och sätta oss in i användarens situation menar Gullisken 

och Göransson (2002). 
 

Enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) definieras begreppet 

användbarhet på följande sätt ”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998 se Gulliksen 

& Göransson 2002, s.62). 

 

För att få mer klarhet om vad ISO-definition gällande användbarhet handlar om har jag 

valt att definiera de olika begreppen citatet ovan använder sig av. 

 

 Ändamålsenlighet: ”Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål” (ISO 9241-11 1998 se Gulliksen & Göransson 2002, s.62). 

 

  Effektivitet: Definitionen för effektivitet är ”resursåtgång i förhållande till den 

noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” (ISO 

9241-11, 1998 se Gulliksen & Göransson 2002, s.62). Detta skulle kunna ses som 

hur effektivt och hur lång tid det tar för användarna att uppnå avsett mål i 

kombination med kvalitén på resultatet. 

 

 Tillfredställande: Slutligen definieras tillfredsställelse som ”frånvaro av obehag 

samt positiva attityder vid användningen av en produkt” (ISO 9241-11 1998 se 

Gulliksen & Göransson 2002, s.62). Gällande tillfredställelse handlar det om att 

på bästa sätt undvika besvär. 

Medans Nielsen anser att användbarhet är ett relativt smalt begrepp då han anser att man 

bör jämföra det med större begrepp som berör acceptans för systemet, dvs. hur systemet 

uppfyller alla de krav och önskemål användarna har på det. Nielsen påpekar att 

användbarhet inte är ett endimensionellt begrepp, utan associeras med följande begrepp: 

(Nielsen 1993 se Gulliksen & Göransson 2002, s.66). 
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 Lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

 Effektivt att använda: Här menar Nielsen att när användaren har lärt sig 

systemet måste det vara effektivt att arbeta med. 

 Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids 

frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 Få fel: Användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om de ändå gör fel 

måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

 Subjektivt tilltalande: Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. 

Användarna skall känna att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt 

tycka om det. (Nielsen 1993 se Gulliksen & Göransson 2002, s.66) 

3.7.1 Sammanställning 

Marrijn van Weile (1999) med flera har gjort en sammanställning av Schnedierman och 

Nielsen aspekter om användbarhet och kopplat dessa med ISO:s definition om vad 

användbarhet är. Jag anser att deras tolkningar stämmer bra in på ISO-definitionen och 

för att lättare förstå begrepper användbarhet har jag nedan skapat en egen bearbetning av 

sammanställningen. 

 

ISO 9241-11 Nielsen 

Effektivitet Effektivt att använda 

Lätt att använda 

Ändamålsenliga Lätt att komma ihåg 

Få fel 

Tillfredställande Subjektivt tilltalande 
Tabell 1 Mätbara aspekter av användbarhet enligt ISO 9241-11 & Nielsen  

(Egen bearbetning, Weilie et al. 1999) 
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3.8 Summering av teoretiskt resultat 

För att få en översikt av hur teorin används i empiri, analys samt diskussion har jag valt här 

att summera viss teori som kan kopplas vidare inom denna kandidatuppsats 

 

Det litteraturgenomgången visar är att det viktigaste för ett systembyte eller projekt ska 

lyckas är en bra förstudie (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Tonnquist (2008) menar att 

man alltid ska starta ett projekt med en förstudie då det minskar osäkerheten kring 

projektet. Om man har en bra förstudie där man exempelvis använder sig av typen 

riskanalys för att finna de hot och risker som kan uppkomma under projektets gång, samt 

tar fram en plan hur dessa ska elimineras, tror jag är A och O vilket vi även kan koppla 

tillbaka till teorin samt den intervju jag gjort med Intersport. Det jag även får utökad 

kunskap är att riskanalysen är ett ”rörligt” dokument som hela tiden måste uppdateras för 

att inte hoten eller riskerna blir föråldrade. 

 

Det vi även kan se är att projektledaren har en stor roll med om ett projekt kommer att 

lyckas eller ej. Det är viktigt att ha en projektledare som är driven och brinner för det han 

eller hon ska göra. Tonnquist (2005) definierar en projektledare som ”vd för projektet”. 

Arbetsuppgifterna är skiftande men går mest ut på att leda, styra och engagera 

projektgruppen och resterande medlemmar i projektet. Tonnquist (2005) beskriver även 

att projektledaren förmåga att kommunicera är avgörande för projektets framgång.  Om 

man inte har en driven projektledare leder det till missnöjda projektmedlemmar som 

tänker samma som projektledaren, ”om projektledaren inte gör något så behöver inte vi 

heller göra något”. Resultatet av detta kommer att leda till att projektet drar ut på tiden 

och att budgeten spricker vilket i sin tur kan leda till ett misslyckat projekt. 

 

Det är viktigt att projektledaren kan kommunicera med sina projektmedlemmar då 

kommunikation är viktigt i ett projekt. Maria Skarborg menar att det är viktigt att 

använda rätt verktyg vid kommunikationen i ett projekt. Det är även viktigt att ge ut 

verktyget till alla delaktiga så att alla som arbetar i projektet har den senaste 

informationen. På detta sätt kan man minska kommunikationsproblem genom att alla får 

tillgång till ”rätt” information. Givetvis kan det förekomma brister ändå men då ligger 

dessa hos den enskilde individen. 

 

Flertalet begrepp som även varit viktiga för min fortsatta process är de olika rollerna vid 

implementering så som eldsjäl, champion, projektledare osv. Även delaktighet och 

kommunikation är  minst lika viktiga begrepp att studera. Dessa kommer att betraktas  

även under empirin och analysen för att få fram ännu mer relevant information som 

passar in med studien men även för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Då jag 

anser att delaktighet och kommunikation är två väldigt viktiga begrepp för att lyckas med 

ett affärssysteminförande har jag valt att lägga stor vikt på att ta fram hur delaktiga de 

olika medarbetarna varit i de organisationer jag valt att intervjua. Då det teoretiska 

underlaget var bristfälligt för begreppet eldsjäl valde jag att använda detta begrepp flitigt 

i mina intervjuer för att få mer information om det var viktigt att ha någon som drivande 

person som kan definieras som en eldsjäl. 
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Det jag vill få mer vetskap om genom denna studie där teorin varit tunn är om företag 

använder sig av dessa kritiska framgångsfaktorer när ett nytt affärssystem införs och hur 

viktigt anser företagen dessa faktorer är. 

3.9 Genomförandet av empirisk studie 

I detta kapitel presenteras en beskrivning över hur genomförandet av att samla in empiri gått 

tillväga. Detta kapitel innefattar kontakt med företagen, genomförandet av intervjuer samt 

erfarenheter och reflektioner. 

3.9.1 Intervju med INTERSPORT 

Då Intersport figurerat i media valde jag att intervjua detta företag för att det passade in i 

min studie. Jag kontaktade företaget via mail och bokade in ett möte med 

kontaktpersonen de valde ut åt mig. Kontaktpersonen var väldigt involverad i 

affärssystemsbytet då denna var projektadministratör, testledare samt verksamhetsexpert. 

Då denna person inte hade möjlighet att träffas för ett möte blev det en mailkonversation 

till denne där intervjufrågor skickades för att samla in material. Då frågorna besvarades 

av kontaktpersonen och detta transkriberades uppkom flera frågor som jag ville få svar på 

och ett telefonmöte planerades in. Telefonmötet pågick ca 45 min. Då intervjun var av 

typen telefonintervju kunde inte en diktafon användas utav endast papper och penna. 

Detta för att inte missa något betydelsefullt. Dock fick jag inte se kontaktpersonens 

reaktioner kring de olika frågorna men telefonmötet gav mig mycket mer än 

mailkonversationen då jag kunde fråga och återkoppla till kontaktpersonen på varje fråga 

och svar jag fick. 

3.9.2 Intervju med Ovako Hallstahammar AB 

Jag kom i kontakt med Ovako Hallstahammar AB av släkt och vänner som har kontakter 

inom koncernen men även genom att affärssystemstillverkaren (Monitor) publicerat att 

just Ovako Hallstahammar ska byta ut sitt nuvarande system till deras systemlösning. Jag 

kontaktade företagets verkställande direktör via mail och därigenom vidarebefordrade 

han mig till företagets interna projektledare. Jag kontaktade projektledaren via telefon 

och bokade in ett möte som skulle bli den 28 juni 2010. Innan mötet skulle genomföras, 

skickades ett e-brev med de frågor som jag skulle ta upp under intervjun till 

projektledaren. Mötet pågick i ca 40 minuter och under intervjun använde jag mig av en 

diktafon för att kunna återskapa intervjun korrekt och samtidigt för att inte missa något 

betydelsefullt.  
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4 Empiri 
I detta kapitel så går jag igenom min empiri över vilka kritiska framgångsfaktorer som de 

företag jag intervjuade ansåg nödvändiga vid deras införande av ett affärssystem. Jag har 

således sammanfattat de intervjuer som jag genomfört. 

4.1 Intervju med INTERSPORT 

Min första intervju gjorde jag på Intersport, en frivillig fackhandelskedja som arbetar 

inom detaljhandel. Då jag i media har uppfattat att Intersport ska byta ut deras nuvarande 

Lawson-system till ett nytt (Microsoft) ansåg jag att denna organisation passade bra in i 

min studie. Min kontaktperson och intervjuperson på företaget var, Pernilla 

Nimmermark, anställd som inköpare och produktionsplanerare. I projektet har Pernilla 

Nimmermark rollerna som projektadministratör, testledare och verksamhetsexpert för sitt 

affärsområde för det projekt att införa ett nytt affärssystem vilket gör att hon har mycket 

kunskap att dela med sig av. 

 

Pernilla förklarar att bakgrunden till att Intersport ska byta ut det nuvarande 

affärssystemet till ett nytt, är för att det befintliga affärssystemet inte möjliggör de 

förändringar som behövs med avseende på den affärsplan som ligger. Hon tillägger även 

att det befintliga affärssystemet inte har uppgraderats kontinuerligt utan i en längre tid 

istället anpassats sönder vilket lett till att det inte går att bygga vidare på. 

4.1.1 Olika roller vid införandet av affärssystemet Dynamics AX 

Detta projekt har flera olika roller vid införandet, alltså vid projektets kärna, såsom 

styrgrupp, huvudprojektledaren som leder och delegerar projektet, en operativ 

projektledare samt flera delprojekt med dess delprojektledare och delprojektgrupper. 

 

Att byta affärssystem är ett styrelsebeslut efter ett initiativ från ledningen säger Pernilla 

Nimmermark. När styrelsen fattat beslut om att byta affärssystem gjordes en förstudie 

som till slut utmynnade i att man gjorde en fördjupad förstudie mot ett valt affärssystem. 

När valet av affärssystem var klart var det dags att välja den partner som skulle vara med 

vid implementation av det nya affärssystemet. För att ledningen skulle kunna lämna en 

rekommendation till styrelsen om vem man skulle teckna avtal med utvärderades de olika 

offerterna som kom in från olika bolag genom att poängsätta olika variabler såsom pris, 

tänkt bemanning mm. Då beställaren sitter med i styrelsen var det ganska naturligt att 

ledningen skulle sköta upphandlingen och rapportera in till styrelsen om vilka företag 

som skulle hjälpa Intersport. När valet av leverantör har gjorts och avtal tecknats satte 

man tillsammans med leverantören upp en projektorganisation. Det högsta beslutande 

organet i projektet är styrgruppen där bl. a delar av Intersports ledning ingår. Då delar av 

ledningen sitter med i olika styrgrupper är kommunikationen mellan ledningen och 

resterande medlemmar god. Projektledningen rapporterar till styrgrupp och under 

projektledningen finns de olika delprojekten där respektive delprojektledare rapporterar 

till huvudprojektledaren. 

 

I samband med upphandlingen presenterade de parter som lämnade in offertförslag på en 

tänkt bemanning från deras sida och då ingick även projektledare. Projektledaren och 

huvudprojektledaren valdes ut efter sin erfarenhet och tidigare meriter. Då projektets 
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omfång är väldigt stort och projekttiden väldigt lång ville man ha en erfaren senior 

huvudprojektledare, och detta fanns inte internt i organisationen säger Pernilla 

Nimmermark. Den huvudprojektledare som valdes ut besatt den erfarenhet som söktes 

och har sedan tidigare jobbat med uppdrag för Intersports räkning och känner väl till 

företaget och dess processer. 

 

Pernilla tar upp att projektgruppen består av både interna och externa resurser, de interna 

resurserna är av naturliga skäl experter på Intersports verksamhet och processer medan de 

externa resurserna har andra typer av kompetenser som utökar kompetensen. De externa 

resurserna var utvecklare, applikationsexperter och integratörer. I projektet finns det 

många experter på olika områden, exempel som Pernilla tar upp vid intervjun är den 

operativa projektledaren, denna besitter kunskap om systemet specifikt medan 

projektledaren som används besitter kunskap om ledarskap. Denne kan alltså prata med 

verksamheten och utvecklarna. Då projektets omfång är väldigt stort måste det finnas 

experter på nästan alla olika delar inom detta projekt. Detta görs genom att utnyttja 

främst nyckelpersoner i projektet på ett effektivt sätt. 

 

Pernilla anser att alla roller som finns i ett projekt är lika viktiga, men på olika sätt. Hon 

tillägger att: 

 

”Projektet är inte färdigt för att någon enskild projektmedlem har slutfört sin uppgift, det 

är klart först när alla har slutfört sina uppgifter och målet är nått.”
3
 

4.1.2 Delaktighet och kommunikation 

En viktig bieffekt av att ha många interna projektdeltagare är att man får ett positivt 

engagemang från linjeorganisationen. Verksamhetsexperterna blir på så sätt viktiga 

informationsbärare och informationsspridare om vad det nya systemet innebär. En viktig 

aspekt att tillägga säger Pernilla är att inför varje driftsättning hålls utbildning med 

slutanvändarna och även detta är en del av kommunikationen och förankringen. Strax 

innan projektet och driftsättning av den första etappen anlade Intersport en utbildning för 

slutanvändarna som då berördes och enligt Pernilla Nimmermark var det samlade 

intrycket då mycket positivt på ett systembyte. Hon tillägger att en viktig del av varför de 

jobbar en del med kommunikationen mellan olika avdelningar och med slutanvändarna är 

för att skapa rätt förväntningar bland användarna samt det nya systemet. 

 

Gällande kommunikationen inom detta affärssystemsbyte mellan kund och leverantör 

säger Pernilla att det inte förekommer någon traditionell kund – leverantör 

kommunikation, utan att här har organisationen själva byggt upp en enda 

projektorganisation med båda parter tillsammans. Intersport som kund och 

konsultföretaget de samarbetar med som leverantör, för att kunna jobba tillsammans i ett 

projekt. Det är viktigt att nämna att hon betonar orden ett projekt. Kommunikationen 

mellan Intersport som kravställare och konsultföretaget som leverantör sker även med 

styrgruppsmöten där representanter från leverantören sitter med. 

 

                                                
3 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2010-04-23 
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Kommunikationen med Intersports organisation sker via olika kanaler, t ex intranät, 

personalinformationer och informellt via projektmedlemmar. Inom ramen för projektet 

finns det en plan för kommunikation och förankring där det bl. a finns definierat vilka 

kanaler som ska användas, vilken typ av information som ska lämnas samt när den ska 

lämnas. Till sist säger Pernilla att det är viktigt med god kommunikation och att det är 

viktigt att alla har rätt förväntningar för att ett införande ska lyckas. 

4.1.3 Eldsjäl 

Ekman et al. (2003) tar upp begreppet ”eldsjäl” i teorin. En ”eldsjäl” är den som i ett 

projekt är drivkraften eller den drivande faktorn för de resterande projektmedlemmarna, 

den som ”inspirerar” andra. Pernilla kommenterar detta med att det inte riktigt finns 

någon eldsjäl. Intersport ser mer på att alla ”spelare” i projektet är lika viktiga, Pernilla 

Nimmermark menade att detta projekt inte är någon ”One man show” och så ska det inte 

heller vara. Hon tillägger även att projektet består av åtta delprojekt och det krävs att alla 

driver på och är lika delaktiga för att tillsammans kunna nå målet och lyckas. 

4.1.4 Riskanalys 

I ett så här stort projekt behöver man göra en analys av möjliga risker samt en 

handlingsplan för att hantera dessa. De problem eller hot som projektgruppen har 

identifierat med deras införande var exempelvis allt ifrån driftsättningsmetoder till 

beroende av att externa parter håller tidsplaner, men även förändringar som sker i 

projektorganisationen. För att kunna lösa dessa problem eller hot har man tittat på hur 

allvarlig konsekvensen är eller skulle kunna bli samt hur stor sannolikheten är att det 

kommer inträffa. För att få fram resultatet har man använt sig av att multiplicera ett värde 

för risken med ett värde för sannolikheten och får på så sätt ett riskvärde. Riskvärdena 

jämförs och därefter har en bedömning gjorts på vilket sätt risken ska hanteras. 

 

Pernilla Nimmermark, som är Projektadministratör vid Intersport, säger att om 

konsekvensen/sannolikheten är liten så kanske man väljer att inte hantera risken i förväg 

utan istället att åtgärda dessa om de uppkommer vid projektets gång. 

4.1.5 Kritiska framgånsfaktorer 

Vilka förväntade effekter har då organisationen på det nya systemet och vilka kritiska 

framgångsfaktorer anser Pernilla vara viktigast i ett projektinförande? Det förväntade 

resultatet av det nya affärssystemet är enligt Pernilla Nimmermark att skapa 

förutsättningar för att det fortsatta arbetet med Intersports affärsplan. Pernilla anser att det 

är väldigt svårt att välja ut någon kritisk framgångsfaktor då alla är i princip lika viktiga 

för att ett projekt ska lyckas men nu när hon blir tvungen att välja rekommenderar hon att 

göra en bra förstudie. 

 

Hon avslutar med att påpeka att ett införande av ett affärssystem inte är som att installera 

Officepaketet, det är så oerhört många delar som skall passa till just ”din” verksamhet. 
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4.2 Intervju med Ovako Hallstahammar AB 

Ovako Hallstahammar AB (kommer att förkortas Ovako)  är en del av koncernen Ovako 

som är en ledande stålproduktionsföretag vars produktion omfattar låglegerat stål och 

kolstål i form av stång, valstråd, rör och ringar. 

 

Min kontaktperson på företaget var Fredrik Jansson, anställd inom produktionsstyrning 

och logistik, inriktning mot produktion och inköp men har fått förtroendet att vara 

projektledare för affärssystemsbytet. Fredrik Jansson har rollen som intern projektledare 

för affärssystemsbytet och projektet därför att han har mycket god kunskap om både 

organisationen och projektets olika delar vilket jag anser för mig vara en pålitlig källa och 

rätt person för att besvara mina frågorna för studien. 

 

Fredrik Jansson berättar att upphandlingen till ett nytt affärssystem uppkommit för det 

befintliga systemet (Alpha Mike) gått ur tiden och de börjar få viss problem med support. 

Han fortsätter och kommentera att systemet har uppgraderats och delar lagts till då det 

har varit i drift i ca 25 års tid. Även utvecklaren till systemet som finns på plats kommer 

gå i pension vilket var ett tecken på att affärssystemet behövde bytas ut anser Fredrik. 

 

Upphandlingen bestod av tre system men bara från två leverantörer, Monitor var den ena 

leverantören medans de andra två systemet skulle bli levererade av Microsoft. 

Programmen var Navision och  Dynamics AX (häranefter kallad endast AX). Det 

uppkom flertalet möten med leverantörerna och projektledningen för att få så klar bild 

som möjligt av affärssystemen. Utifrån detta valdes Monitor då det är ett befintligt och 

mer beprövat system för industrier medans AX är mer plattformsbyggt och enligt Fredrik 

skulle detta bli lite svårare att hantera för Ovako och dess syften med systembytet därför 

valdes Monitor. Dock var det inte helt felfritt att välja monitor, Fredrik tyckte det var ett 

svårt val att besluta sig för Monitor då företaget blir mer låst av affärssystemets 

uppbyggnad medans Microsoft AX kunde byggas från scratch men visserligen mer 

tungrott.  

 

Huvudsak varför Ovako byter ut det gamla är för att det var föråldrat men även för att 

lättare se effekterna och uppföljningen av produktionen. Enklare och tryggare sätt styra 

materialflödet tillägger Fredrik. 

4.2.1 Olika roller vid införandet av affärssystemet Monitor 

Ovakos affärssystemsbyte involverar flertalet individer och flertalet företag inom samma 

koncern. Fredrik Jansson tar upp under intervjun att det stora projektet består av två 

projekt. Varför det blir två projekt i ett är för att både Ovako Hallstahammar och Ovako 

Mora ska byta affärssystem samtidigt. Sedan tidigare har Hallstahammar och Mora 

samarbetat och även nu ansåg ledningen att det var ett bra tillfälle att samarbeta under 

affärssystemsbytet. Även en tredje part är involverad i projektet, Ovako Smedjebacken 

sitter på den IT resurs Ovako Hallstahammar och Mora inte besitter och därmed 

samarbetet beskriver Fredrik. 

 

Projektledaren i detta projekt valdes ut ganska naturligt då personen i fråga hade både 

kännedom om produktion, inköp och försäljning samt en teknisk bakgrund. Fredrik 
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kommenterar att projektledaren (Fredrik Jansson) ”sitter i mitten och blickar utåt, man 

kan förklara det som om man sitter i en helikopter och blickar ner på alla säger han” 

 

Han tillägger med att säga att han själv bara är den interna projektledaren och en extern 

projektledare har valts ut med hjälp av leverantören, projektgruppen och ledningen. Den 

externa projektledaren är till för att hjälpa Ovako med de tekniska bitarna om 

affärssystemet. 

 

Även i detta projekt har en projektgrupp skapats vilket består av ”experter” från olika 

avdelningar som berörs av systembytet. Fredrik tar upp under intervjun att internt valdes 

”experter” ut inom varje större område, försäljning, inköp, produktion, ekonomi och 

data/it. Vad det gällande leverantören valdes denna ut av Monitor men med vissa krav 

från projektgruppen och ledningen då personkemin och kunskap måste passa in, samt ha 

tidigare erfarenhet från stålindustrin påpekar Fredrik. 

 

Även ledningen är med och bestämmer, upphandlingen och avgörande beslut hamnar på 

ledningens bord säger Fredrik. De har även haft det avgörande beslutet om 

projektgruppen. Han tillägger också att de inte är lika involverade tekniskt, Fredrik säger 

att de är mer som stöd och bollplank där projektgruppen och projektledarna för 

diskussioner med ledningen. Blir som en ledningsgrupp som stödjer den undre linjen, 

stöd och support. 

4.2.2 Delaktighet och kommunikation 

En viktig fråga när man jobbar i projekt är att få alla delaktiga och detta har man även 

försökt att anpassa i projektet vid Ovako. För att få alla delaktiga i Ovakos systembyte 

har man hållit sammandrag och utbildningar i det nya systemet. Även under 

utbildningarna fick medarbetarna visa sina åsikter, både positiva och negativa som sedan 

projektgruppen tar med till ledningsnivå. Sedan tas detta vidare till leverantören som ser 

vad som kan åtgärdas för att få högre användbarhet. Eventuellt alternativa lösningar, 

möjligheter, i vissa fall utveckla eller anpassa så att användarna får känna sig delaktiga 

säger Fredrik Jansson. 

 

Fredrik Jansson berättar att på grund av finanskrisen var inte produktionen lika hög som 

den brukar vara vilket underlättade arbetet av systembytet. Utbildningar kunde hållas för 

personalen flertalet gånger, Fredrik menar att detta gjorde att projektet blev en levande 

process, på veckorna fick de uppgifter att göra och i slutet av veckorna ägde utbildningen 

rum där vi diskuterade vad som var bra och dåligt, om det fanns några önskemål gå 

igenom hur systemet fungerar osv. 

 

Då detta projekt involverar fyra företag från olika orter har kommunikationen varit en 

smula annorlunda men Fredrik säger att kommunikationen har fungerat felfritt. Varför 

kommunikationen fungerat är för att de lagt ner god tid på att ha projektmöten varje 

vecka både internt och externt. Han tillägger även varför kommunikationen internt 

fungerat så bra är för att Ovako Hallstahammar och Mora har ett nära samarbete och har 

alltid haft det. Ovako Hallstahammar tillverkar kromade stänger som Ovako Mora köper 

vilket blir till att de har konstant kontakt bortom projektet likaså. Kommunikationen 
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mellan Ovako Hallstahammar och Ovako Smedjebacken har skett genom intranät, telefon 

och projektmöten. Även kommunikationen externt har fungerat bra då personkemin 

mellan de två projektledarna varit mycket god påpekar Fredrik Jansson, Projektledare vid 

Ovako Hallstahammar AB.  

 

Han tillägger även för att kunna hålla kommunikationen god har vi även satt upp vissa 

delmål och milstolpar vilket underlättat projektets gång och på så sätt kunat utnyttja dessa 

vid kommunikationen. 

4.2.3 Eldsjäl 

Fredrik anser att en eldsjäl behövs då vissa saker ska vara klart vid en viss tidpunkt och 

det är viktigt att medarbetarna har någon som är driven och visar framfötterna. Han 

tillägger att det är många personer som har visat framfötterna och är engagerade i detta 

projekt. Då verksamheten har flera olika avdelningar anser han att det finns flera mindre 

eldsjälar för just deras avdelning. 

 

Fredrik
4
 beskriver att: 

 
”I vårt projekt så hade vi en väldigt lång transportsträcka innan vi gick till skarp drift. Det 

blir väldigt lätt att människor tappar intresse om det blir en lång period utan aktivitet, därför 

tror jag att man måste ha en eldsjäl som orkar driva det framåt samt informera och engagera 

personal genom hela resan” 

4.2.4 Project champion 

Fredrik berättar att det finns två olika typer av experter i detta projekt, en expert internt 

för alla frågor som är om verksamheten och en expert externt för affärssystemsfrågor. 

Fredrik tillägger att det har varit mycket viktigt i detta projekt att ha en expert från 

leverantörens sida som ett bollplank där man kan få fråga frågor och få respons på hur 

man ska göra då den interna projektledaren inte haft den tekniska bakgrunden till 

implementation om affärssystem. Likaså har det varit mycket bra för den externa 

projektledaren att ha en ”expert” internt från Ovako som vet hur organisationen fungerar 

och hur vi vill ha det säger Fredrik. 

4.2.5 Riskanalys 

Innan projektet startades gjordes en riskanalys för att hitta kritiska punkter. Även en 

fördjupad förstudie gjordes för att hitta vilka punkter som var kritiska och behövde 

prioriteras. Fredrik berättar att den största kritiska punkten de hade var spårbarheten då 

Ovako behöver hålla koll på kemiska analyser, hållfastighetsvärden, mekaniska värden 

etc. Dock kunde inte det nya systemet leverera detta vilket skapade vissa problem för 

Ovako. Det nya systemet behövde anpassas till Ovakos villkor vilket ledde till att tiden 

blev försenad och kostnaden ökades. Förberedelsen för att lösa detta gjordes med hjälp av 

möten med leverantören (Monitor) och tillsammans med leverantören har flertalet förslag 

presenteras. 

 

                                                
4 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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Självklart har riskanalys varit med i hela projektets gång tillägger Fredrik då kritiska 

punkter kan uppkomma hela tiden. Detta kan återkopplas till litteraturen där Tonnquist 

(2008) tar upp att riskanalysen är ett levande dokument som måste hela tiden hållas 

uppdaterat. Vissa risker som identifierades under förstudien kanske inte är aktuella längre 

och nya risker som upptäcks måste då uppdateras i dokumentet. 

4.2.6 Kritiska framgångsfaktorer 

Fredrik anser att den mest kritiska framgångsfaktorn för detta men även vilket projekt 

som helst ska lyckas är delaktigheten, om inte alla drar åt samma håll kan det lätt bli 

konflikter och motstånd i gruppen. Han tillägger även att det är viktigt att poängtera att 

med ett nytt system kommer det bli bättre och mer en utvecklingsmöjlighet istället för ett 

hot till slutanvändarna. Han fortsätter och berättar att Ovako hade ett så pass gammalt 

system att det egentligen inte fanns några hot utan bara en utvecklingsmöjlighet till att 

byta affärssystem. Fredrik tillägger att en bra framgångsfaktor för just deras systembyte 

är att ledningen inte satt någon press på projektgruppen och projektet. Vi har haft en 

rörlig projektplan påstår Fredrik och ”sluppti” att vid ett specifikt datumet ska en specifik 

del vara klart. På detta dätt har de har inte behövt stressa eller tvinga igång processer, de 

har kunnat färdigställa systemet till fullo innan driftstart. Även leverantörens 

projektledare är nyckeln till ett bra projekt menar han. 

 

En bra framgångsfaktor i detta projekt är att medarbetarna och slutanvändarna har fått 

varit med och påverka projektet. De har fått varit delaktiga i hur de vill ha systemet vilket 

ökar användbarheten betydligt påstår Fredrik. Till sist kommenterar Fredrik Jansson att 

kvalitén i detta projekt har varit det viktigaste och att tid och pengar har fått varit mindre 

prioriterat.  
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5 Analys 
Jag kommer i detta kapitel ha utgångspunkt i mina begrepp som jag funnit i den litteratur jag 

tagit fram. Jag kommer även att peka på vissa skillnader och likheter teoretiskt och empiriskt 

samt att avsluta med en jämförande analys på mina intervjuobjekt (Intersport respektive 

Ovako Hallstahammar AB) 

5.1 Roller vid implementering av affärssystem 

Roller är en väldigt viktig framgångsfaktor för att lyckas med implementering av ett 

affärssystem. Linus Malmberg, VD på Cordial Business Advisers menar att utnyttja 

resurserna vid ett införande och då helst nyckelpersonerna har en stor inverkan på ett 

lyckat projekt. När man kollar till införandet på Intersport kan vi se att de försöker att 

utnyttja alla resurser både internt och externt vid införande och då helst använda sig av 

nyckelpersoner så som projektledare, ledningen och styrgrupper. Det har visat sig i 

tidigare forskning att många affärssystemsprojekt misslyckas på grund av att ledningen 

inte är engagerad och driven i projektet. (Sarker & Lee 2003 se Sherry & Martin 2007) 

menar att detta är en av de viktigaste framgångsfaktorer. De menar att starka och 

engagerade ledare i ledningstruppen är viktigt för att lyckas med ett affärssystems 

införande. Vi kan se att Intersport har kännedom av detta då redan från början är 

ledningen involverade i projektet med att välja ut rätt personer på rätt position. Vi kan 

även se att ledningen är engagerade vid affärssystemsinförandet på Intersport då de har 

uppgifter som att övervaka, delegera och besluta vissa beslut i projektet. 

 

(Slevin & Pinto 1987 se Mudimigh et al. 2001, s. 2) definierar ledningens stöd som en 

vilja från högsta ledningen att tillhandahålla nödvändiga resurser och befogenheter eller 

makt för projektets framgång. (Welti 1999 se Mudimigh et al. 2001) tyder på att ha en 

aktiv högsta ledningen är viktigt för att tillhandahålla tillräckligt med resurser, snabba 

beslut och stöd för godkännande av projektet i hela företaget. 

  

När projektledaren skulle väljas ut vid Intersport var även här ledningen involverad i 

vilken projektledare som skulle användas och på grund av tidigare erfarenhet om 

implementering samt om företagets organisationsstruktur var detta ett ”självklart” val. Då 

kompetensen inte fanns vid Intersports organisation användes en extern projektledare. 

 

Enligt Sherry och Martin (2007) är det absolut viktigaste att en projektledare skapar en 

stimulerad arbetsmiljö för projektmedarbetarna. Detta kommer att göra att medlemmarna 

i projektet kommer ha god arbetsmoral genom hela projektet och känna sig motiverade 

att gå till arbetsplatsen. Då Intersport sedan tidigare varit i kontakt med projektledaren 

som leder detta projekt har de kännedom om vilken denne person är samt har kunskapen 

om hans eller hennes kompetens vilket kommer leda till god tillit och i sin tur leder 

tilliten till god arbetsmoral. 

 

Om vi ser till hur Ovako valde ut sin projektledare var det ganska naturligt då en intern 

projektledare valdes som är ”expert” på organisationen samtidigt som en extern 

projektledare valdes från leverantören, då denne är ”expert” på systemet. Medarbetarna 

och användarna på Ovako har tidigare kännedom om projektledaren då han arbetar 
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dagligen på samma företag. Detta gör att de har stor tillit och respekt för personen vilket 

ökar motivationen och moralen hos personalen som arbetar i projektet. 

 

Fredrik Jansson
5
 menar att han som projektledare: 

 
”Sitter i mitten och blickar utåt, då jag är anställd inom produktionsstyrning och logistik, 

inriktning mot produktion och inköp har jag en god inblick i de flesta avdelningar på 

företaget vilket är en god kunskap för att kunna vara projektledare. Man sitter som i en 

helikopter och blickar nedåt mot alla avdelningar” 

  

I den teoretiska referensramen har jag kommenterat att det är viktigt att ha kompetenta 

personer i projektgruppen men likaså är det viktigt att blanda personer internt från 

organisationen och externt från eventuellt ett konsultföretag. Detta för att få en bra mix 

av personer som kompletterar varandras kunskaper om till exempel implementering och 

verksamheten som införandet sker hos. Vi kan se att vid införandet hos Intersport 

stämmer detta ganska bra överens med teorin då de valt att använda sig av internt med 

även extern kompetens i projektgruppen och dessa valdes ut utifrån sina kompetenser och 

kunskaper. Detta gjordes för att utöka den kunskap som inte fanns internt och på så sätt 

använder sig av externa experter på det område som var ”bristfällig” internt i 

organisationen. 

 
””Experten” (den drivande faktorn) fungerar som en koppling. Han har kunskap om 

organisationen och vet vilka som ska bli berörda av den nya innovationen, och på så sätt 

sammanfogas externa konsulter med experten. (Chakrabarti & Hauschildt 1989 se Esteves & 

Pastor 2002, s. 3) 

 

När ett projekt fortgår brukar det finnas en roll som benämns med namnet ”eldsjäl”. En 

eldsjäl är en person som är den drivande faktorn i projektet och Ekman et al. (2003) 

menar att om inte denna person finns med kan bristen på ledarskap och inspiration till 

andra medarbetare bli försämrad. Bristen på det extra engagemanget försvinner om inte 

det finns någon eldsjäl eller individ som är extra bidragande till entusiasmen i gruppen. 

 

Pernilla Nimmermark
6
 förklarar under intervjun att det inte riktigt finns någon eldsjäl i 

projektet då organisationen ser mer på att alla ”spelare” i projektet är lika viktiga.  

Pernilla kommenterar att detta projekt inte är någon ”One man show och så ska det inte 

vara”. Här anser hon att alla roller som finns i ett projekt är lika viktiga, men på olika 

sätt. Hon betonade vid intervjun att ”Projektet är inte färdigt för att någon har slutfört 

sin uppgift, det är klart först när alla har slutfört sina uppgifter”. 

 

Fredrik Jansson
7
 påpekar att en eldsjäl behövs för att hålla ångan uppe, hans egen 

erfarenhet har givit en bild av att det kan vara än mer viktigt att ha en eldsjäl när projektet 

är utdraget under en lägre period. 

                                                
5 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
6 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2010-04-23 
7 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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5.2 Delaktighet och kommunikation 

Först och främst för att få alla delaktiga i ett projekt är det viktigt att se till att alla driver 

åt samma håll. Att innan projektet börjar se till att alla medarbetare har samma mål och 

vet organisationens mål med systeminförandet. På detta sätt kan det skapa lättare 

kommunikation med varandra och trivsammare arbetsmoral om alla personer har samma 

mål och vision med införandet. I Intersports fall har man engagerat medarbetarna på olika 

sätt. Exempelvis att en del medarbetare och projektmedlemmar sitter med i 

projektgruppen, en del är med i mindre styrgrupper etc. På detta sätt sprids informationen 

internt i organisationen och självklart sprids denna information kontinuerligt. 

 

Utbildning är en viktig faktor vid införande av ett nytt system. För att även få 

slutanvändarna involverade i systembytet kan en utbildning hållas i det nya systemet 

vilket är väldigt troligt då det gamla systemet försvinner mot det nya. Med utbildningen 

skapas kommunikation mellan slutanvändarna och de medarbetarna som implementerade 

systemet. Med utbildningen menar jag är den sista tegelstenen vid införandet. Här byggs 

delaktigheten och kommunikationen mellan användarna ihop. 

 

För att få alla delaktiga i Ovakos systembyte har man hållit sammandrag och utbildningar 

i det nya systemet.  Även under utbildningarna fick medarbetarna visa sina åsikter, både 

positiva och negativa som sedan projektgruppen tar med till ledningsnivå. Sedan tas detta 

vidare till leverantören som ser vad som kan åtgärdas för att få högre användbarhet. 

Eventuellt alternativa lösningar, möjligheter, i vissa fall utveckla eller anpassa så att 

användarna får de vill ha säger Fredrik Jansson. 

 
”Fredrik Jansson8 berättar att på grund av finanskrisen var inte produktionen lika hög som 

den brukar vara vilket underlättade arbetet av systembytet. Utbildningar kunde hållas för 

personalen flertalet gånger, i veckorna fick de uppgifter att göra i det ”nya” systemet och 

mot slutet diskuterade vi det. Fredrik menar att detta gjorde att projektet blev en levande 

process. Om slutanvändarna hittade problem åtgärdades detta” 

 

Detta kan vi knyta samman med det Dexner, 1995 menar med delaktighet och utbildning 

då man ska försöka anpassa utbildningen på den aktuella verksamheten och den aktuella 

arbetsplatsen. Detta tycker jag Ovako har lyckats bra med i sitt utbildningssyfte. 

 

En annan men mist lika viktig uppgift vid införande av ett nytt affärssystem är att 

samtliga som är inblandade har samma förståelse för målet och syftet med systembytet. 

Ekman et al. (2003) tar upp i teorin att om man inte lyckas att få alla delaktiga i 

systembytet kan det hända att man får bakåtsträvare och motståndare i projektet vilket 

leder till att kommunikationen och delaktigheten blir bristfällig (Ekman et al. 2001). 

Pernilla Nimmermark
9
 tar upp under intervjun att det var speciellt viktigt att försöka att få 

alla att dra åt samma håll och få veta vad alla medarbetare tyckte om införandet men 

samtidigt se till att alla hade samma mål med affärssystemsinförandet. Hon tog även upp 

vid intervjun att det är viktigt att alla har fått rätt förväntningar av projektet för att alla 

ska vara delaktiga. 

                                                
8 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
9 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2010-04-23 
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Det som är viktigt att ta upp är att redan innan projektet startades anlades en kick off. där 

organisationen gick igenom syftet och målet med projektet för att få alla 

projektmedlemmar varse om vilket mål och vision organisationen hade på införandet. 

Detta gjordes för att se till att alla driver åt samma håll. Det är viktigt att veta att alla 

personer som är delaktiga i projektet samt vet vad projektets vision och mål går ut på för 

att kunna vara mer solidarisk i projektet. Pernilla tog även upp i min andra intervju med 

henne att Intersport jobbar mycket med kommunikationen för att skapa en så bra 

kommunikationslänk mellan olika avdelningar och slutanvändarna. Det anordnas kick 

off. s., utbildningar, etc. Detta för att skapa rätt förväntningar bland användarna samt till 

det nya systemet. 

 

Då kommunikationen i Intersports projekt avviker sig gentemot ett traditionellt sätt där 

kunden har sin projektorganisation och leverantören sin projektorganisation har Intersport 

i detta fall vävt ihop de båda organisationerna till en enda organisation. Detta gör att 

kommunikationen mellan kund och leverantör stärks och den bristande 

kommunikationsbryggan elimineras då man sitter i samma ”båt”. 

 
” Det  förekommer inte  någon traditionell kund – leverantör kommunikation, utan att här 

har organisationen själva byggt upp en enda projektorganisation med båda parter 

tillsamman.” 10. 

 

För att även undvika bristande kommunikationslänkar är det viktigt att ha en öppen 

kommunikationspolitik genom projektets gång vilket Intersports organisation fastställt 

med hjälp av att då väva in de två organisationerna till ett men även använda olika 

kanaler av kommunikation så som intranät, personalinformationer och information via 

projektmedlemmarna. Detta kan återspeglas i teorin där (Welti 1999 se Esteves och 

Pastor 2002) tar upp att det är viktigt att ha ett bra intranät som kan bidra till öppen 

informationspolitik men han menar att om det uppstår allvarliga problem måste dessa 

diskuteras ansikte mot ansikte vilket jag anser inte vara några problem för Intersport i 

detta projekt. 

 

Ovako har inte heller haft någon enkel kommunikationsväg genom detta projekt. Två 

projekt har slagits ihop till ett och involverar 4 olika företag, visserligen tre av dem inom 

samma koncern och verksamhet men det blir många att hålla koll på. Fredrik Jansson tog 

upp under intervjun att Internt har de använt sig av intranätet medans kontakten med 

leverantören har de använt sig av projektplanen som har uppdaterats med mötesdatum, 

tidsplaner, processgenomgångar, protokoll med mera. 
 

”Internt så har vi haft en sida på intranätet som vi har uppdaterat med kalender, protokoll 

och andra dokument som vi har använt oss av”11. 

 

Även här i Ovakos fall har en del medarbetare setat med i projektgruppen och på så sätt 

spridit informationen vidare,  detta kan ses som en naturlig kommunikationskanal. 

                                                
10 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2010-04-23 
11 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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5.3 Riskanalys 

För att hitta risker vid ett systembyte kan man använda sig av en teknik där man 

analyserar riskerna med hjälp av olika typer av verktyg. Om vi kollar till Intersports 

systembyte har man valt att använda sig av en riskanalys i början av projektet men även 

löpande under projektets gång för att identifiera risker. Detta kan vi koppla tillbaka mot 

teorin då vi vet att risker inte är statiska och måste kontinuerligt utvärderas för att vara 

”up to date” men dessutom för att finna nya risker. Detta har används för att få en så klar 

bild som möjligt av eventuella hot och risker som kan uppstå under systembytets gång 

och även få en bild över hur stor sannolikheten är att detta kan eller kommer inträffa. Det 

jag har uppfattat är att vid Intersport har man valt att införa en riskanalys som består av 

att man tittat på hur allvarlig konsekvensen är samt hur stor sannolikheten är att det 

kommer inträffa. För att sedan få fram ett resultat har man använt sig av att multiplicera 

värdet för risken med ett värde för sannolikheten och på så sätt får fram ett riskvärde. 

Dessa riskvärden jämför och därefter genomförs en bedömning om hur risken ska 

hanteras. 

 

Detta verktyg som används brukar kallas för miniriskmetoden och är ett utmärkt och 

enkelt verktyg för att räkna ut vilken typ av risk som kan förekomma och i vilken 

sannolikhet att risken kommer att uppkomma. 

 

Då Intersport haft en väldigt lång föreberedelsefas av förstudie innan projektet tagit vid 

har de försökt att eliminera så många problem som möjligt redan innan projektet börjat. 

De använder sig av en så kallade miniriskmodellen för att ta fram de risker som finns 

eller kommer uppkomma under projektet. 

 
Pernilla Nimmermark12, som är Projektadministratör på Intersport, säger att om 

konsekvensen/sannolikheten är liten så kanske man väljer att inte hantera risken i förväg 

utan istället att åtgärda dessa om de uppkommer vid projektets gång. 

 

Om vi tittar på det andra företaget jag intervjuat har de mer använt sig av riskanalys 

genom hela projektets gång. Innan projektet startades gjordes en riskanalys för att hitta 

eventuella kritiska punkter samtidigt som en fördjupad förstudie anlades. 

 
”Självklart har riskanalys varit med i hela projektets gång, en kommentar från intervjun med 

Fredrik Jansson då han anser att kritiska punkter kan uppkomma när som helst i ett 

projekt13”. 

 

En version av detta återfinns i teorin där Tonnquist beskriver att det är väldigt viktigt att 

hålla riskanalysen aktuell och detta ansvar hamnar hos projektledaren genom att 

omvärdera och vid behov ändra riskvärden och ta bort överspelade riskhändelser men 

även föra in nya händelser (Tonnquist 2005). 

                                                
12 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2 2010-05-07 
13 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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5.4 Kritiska framgångsfaktorer 

När jag intervjuade Pernilla Nimmermark på Intersport tyckte hon att man inte kan välja 

ut någon kritiskt framgångsfaktor för att lyckas med ett affärssystemsbyte eller 

projektarbete. 

 

”Det är väldigt svårt att välja ut någon kritisk framgångsfaktor då alla är i princip lika 

viktiga för att ett projekt ska lyckas men om jag ska välja så rekommenderar jag en bra 

förstudie.14” 

 

Fredrik anser att den mest kritiska framgångsfaktorn för detta men även vilket projekt 

som helst ska lyckas är delaktigheten, om inte alla drar åt samma håll kan det lätt bli 

konflikter och motstånd. 

 
”Det är viktigt att meddela medarbetarna och slutanvändarna att det nya systemet är en 

utvecklingsmöjlighet snarare än ett hot tillägger han vid intervjun. En bra framgångsfaktor i 

detta projekt är att medarbetarna och slutanvändarna har fått varit med och påverka 

projektet. De har fått varit delaktiga i systemets uppbyggnad vilket vi anser ökar 

användbarheten betydligt. Om man glömmer bort användarna finns det risk att de inte vill 

använda systemet när det väl är infört. Jag anser att det är viktigt att hela tiden underrätta 

dem och att de får vara en del i projektet.15” 

5.5 Skillnader och likheter mellan införanden 

Visserligen skiljer sig dessa två företag jag intervjuat en anning i  bransch men vi kan ändå 

hitta likheter och skillnader då båda två ska byta ut sitt befintliga affärssystem. Vi kan även 

se likheter och skillnader då båda två företagen har valt att jobba i projektform. Nedan 

kommer en kort sammanfattning om vilka skillnader/likheter jag har hittat mellan företagen. 

 

Till en början kan vi se likheter med dessa två företag då båda ska byta ut sina 

affärssystem då systemen inte riktigt levererat de företagen vill ha och att systemen börjar 

gå ut tiden. 

 

Båda företagen har valt att blanda rollerna i projektet med hjälp av både interna och 

externa experter. Detta ser jag som en positiv aspekt då det kan vara bra att få in lite nya 

idéer och samtidigt komplettera organisationen med den kunskap man saknar. 

 

Vi kan se en skillnad att Intersport har valt att använda sig av en extern projektledare 

medans Ovako har valt både en extern och en intern projektledare. Detta har vissa 

fördelar då de kommer ha två typer av kompetenser, man vet hur organisationen är 

uppbyggs och man vet hur systemet som ska levereras fungerar. Medans i Intersports fall 

måste projektledaren ha dagligen kommunikationen med organisationen. Fast detta löste 

Intersport effektivt genom att projektledaren som valdes ut har tidigare arbetat med 

företaget på flera nivåer. 

 

                                                
14 Pernilla Nimmermark, projektadministratör på Intersport AB i Göteborg, intervju 2010-04-23 
15 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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Även en skillnad mellan företagen är att Ovako anser att det är viktigt att ha en eldsjäl i 

gruppen för att projektet ska lyckas och vara drivande medans Intersport och Pernilla 

Nimmermark tycker att en eldsjäl inte är nödvändigt. ”Det ska inte finas en One man 

show och så ska det inte vara i ett projekt”. Jag tror här att Pernilla och Intersport 

missuppfattat min mening med vad eldsjäl betyder i ett projekt. Jag är dock inte säker på 

om det har skett en missuppfattning eller om de tycker att man inte behöver någon eldsjäl 

i deras projekt. 

 

Shanks et al. 2002 tar upp att projektgruppen ska vara i balans och utgör en mix av 

externa konsulter och intern personal så att den interna personalen kan utveckla de 

tekniska kompetenser som krävs för utformning och genomförandet av ett 

affärssystemsinförande men även finnas för de externa konsulterna för att berätta om 

verksamheten. Medans de externa konsulterna finns till för att komplettera och hjälpa de 

interna resurserna på dalig basis (Shanks et al. 2002 se Nah et al. 2003). 

 

För att få medarbetare och slutanvändare delaktiga har båda organisationerna jobbat hårt 

med fast på två olika sätt. Självklart har båda haft utbildningar och sammandrag om det 

nya systemet men som i Ovakos fall har man valt att låta användarna få vara med i 

projektet som en hörnsten där de får säga vad de tycker om det nya systemet. Medans 

Intersport valde at anlägga en kick-off där man berättade om det nya projektet och 

försökte få alla delaktiga genom kick-offen. 

 

De två organisationerna arbetade efter en projektplan dock inte på samma sätt, Intersport 

hade en fast projektplan och datum redan fastställda när vissa delar av systemet skulle 

vara klart medans Ovako hade en mer rörlig projektplan. 

 

Det vi slutligen kan se är att organisationerna har valt att arbeta i projektform med på två 

olika sätt, Intersport har delat upp projektet i åtta mindre delprojekt medans Ovako har 

slagit ihop två projekt till ett stort.  Att dela upp stora och komplexa projekt kan ha en 

fördel då det blir lättare att driva projektet, översikt av varje delprojekt. Ett delprojekt är 

ett unikt projekt som styrs av ett överordnat projekt (Tonnquist, 2008). Det negativa med 

att dela upp projekt är att det kommer omsätta mer personal då du behöver ha 

delprojektledare och medarbetare på varje delprojekt samt kommer chansen att den 

ekonomiska faktorn för projektet kan stiga. Även kommunikationen kan vara svår att 

fullborda då person A som sitter i projekt B vet inte vad person B som sitter i projekt A 

gör. Medans internt i delprojekten kommer kommunikationen fungera felfritt. 

 

En anledning att göra en uppdelning av ett projekt är att få bättre kontroll, överblick och 

underlätta styrningen. Dock kan karaktärerna på de olika uppgifterna skilja så mycket att 

det är svårt att tillämpa en gemensam metod (Tonnquist, 2008). 

 

Istället för att ha delprojekt kan man som i Ovakos fall ha ett stort projekt vilket medför 

bättre överblick på projektet men kan vara svårt att ha kontroll på alla delar då projektet 

blir för stort för projektledaren. Även här kan kommunikationen bli bristfällig då 

projektets omfång är så pass stort att det är svårt att hålla reda på alla delar.  
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6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer jag att föra en slutgiltig diskussion om vilka framgångsfaktorer som 

är viktiga samt lista svaren på mina forskningsfrågor. 

6.1 Diskussion 

Det är viktigt att ha framgångsfaktorer i ett projekt för att få det att lyckas men den 

svårare frågan är vilka framgångsfaktorer behövs för att lyckas med det? Nu när jag har 

forskat om detta ämne slår det mig att det inte går att välja ut en eller två 

framgångsfaktorer som är nödvändiga, jag tror att alla är lika viktiga på sitt sätt beroende 

från situation till situation. Detta har kommit fram mer och mer under studiens gång och 

det är intressant att se att flertalet framgångsfaktorer är påverkade av varandra samt att 

faktorernas påverkan skiljer sig åt från fall till fall. Det jag menar är att alla ”ingredienser 

behövs för att baka en god tårta, om någon ”kritisk” ingrediens inte finns kommer inte 

tårtan bli lika bra.” Samma sak gäller ett systembyte, om kommunikationen eller 

delaktigheten är bristfällig kommer inte projektet att lyckas lika bra som det skulle göra 

om dessa kritiska faktorer fungerade som de skulle. 

 

Det är som Slevin och Pinti (1987) menar att kommunikation är ett tillhandahållande av 

uppgifter för viktiga faktorer vid ett systeminförande. Om inte kommunikationen fanns 

skulle inte de viktiga faktorerna levereras till de personer som behöver veta dessa och 

införandet skulle bli bristfälligt. Kommunikationen är även viktig för att få alla delaktiga 

och känna att de får vara med i projektet. 

 

Det är viktigt att ha bra kommunikationslänkar om man som i detta fall har använt sig 

både av externa och interna resurser, Ekman et al. (2007) tar upp i sin bok att det är 

viktigt att ha personer som är drivande och brinner för ett systembyte samt att 

kommunikationen mellan kunden och leverantören är god. Om inte så är fallet kommer 

det att leda till bristande kommunikation mellan kunden och leverantören av systemet. 

Om detta händer kommer systemet inte få den utformningen som kunden vill ha och 

förseningar kan tas vid (Ekman et al. 2007). 

 

Genom att studera både teori och empiri har jag fått insikten om är att en viktig kritisk 

framgångsfaktor att ha med i ett projekt är en bra förstudie. 

 

Med en bra förstudie menar jag att det är viktigt att berättar för alla medarbetare vilket 

mål och vision företaget har med detta systembyte och även berätta att det kommer 

involvera alla på arbetsplatsen. Tonnquist menar att det är viktigt att starta ett nytt projekt 

med att börja med en förstudie, förstudien är till för att förhindra olika problem innan 

projektet tas vid. (Tonnquist, 2008). 

 

Tonnquist (2008) menar att man alltid ska inleda ett projektarbete med att göra en 

förstudie och då med syfte att minska osäkerheten med projektet. 

 

Att även ha en bra och strukturerad riskhantering är viktigt för en förstudie samt innan 

systembytet tar fart. Det är viktigt att försöka att identifiera riskerna innan projektet 

börjar så att projektledaren och resten av projektmedlemmarna är förbereda på vilka 
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risker eller hot som möjligtvis kan uppkomma under projektets gång. Här är det viktigt 

att ha en väl uppdaterad riskhantering så att man har koll på vilka risker det finns och att 

de är ”up to date”. Om de inte är tidsenliga och om riskanalysen inte uppdateras riskerar  

man att ramlar ner i fallgropar som inte identifierats på grund av att man slarvat med att 

uppdatera riskhanteringen. 

 

En minst lika viktigt begrepp som berör förstudien är att försöka få samtliga individer 

som är delaktiga i systembytet att dra åt samma håll. Detta kan kopplas tillbaka till teorin 

där Ekman et al. (2003) beskriver, om inte projektledaren och organisationen lyckas få 

alla delaktiga i systembytet kan det leda till att bakåtsträvare och motståndare finns i 

systembytet. Här tror jag det är oerhört viktigt att ha någon sorts av möte innan projektet 

tas vid och diskutera vad organisationen vill få ut med systembytet. Jag tror även att det 

är viktigt att förklara för medarbetarna vilket mål och vision organisationen har med ett 

eventuellt systembyte. Jag tror det är viktigt att samla alla spelare på samma spelplan för 

att kunna slutföra en uppgift, en effektiv process man kan använda sig för att visa att alla 

får vara delaktiga är att de får vara med till viss del och bestämma hur systemet ska vara 

uppbyggt. Om organisationer låter slutanvändarna vara delaktiga med sina åsikter tror jag 

man får ett mer användarvänligt system och som fler personer kommer att gilla. På detta 

sätt försvinner även oroligheter om hur systemet kommer bli om slutanvändarna får 

påvisa sina åsikter i införandet. 

 

För att hålla motivationen och drivet uppe i ett projekt brukar det finnas medarbetare som 

kan definieras som eldsjälar. Ekman et al. (2003) definierar en eldsjäl som den drivande 

faktorn i ett projekt. Detta trodde jag var en viktig pusselbit för att inspirera och motivera 

resterande medlemmar och på så sätt får en mycket trevligare arbetsplats. Men enligt 

Intersport och Pernilla Nimmermark ansåg de att en eldsjäl inte är nödvändigt då de ser 

mer på att alla ”spelare” i systembytet är lika vikiga. Projektet ska inte vara en ”One man 

show” och på så sätt anser de att en eldsjäl är överflödigt. 

 

För att få alla delaktiga och drivande behövs en eldsjäl i vilket projekt som helt, det jag 

tror är att ett projekt måste ha någon individ som är drivande och på så sätt leder till att 

resterande medlemmar blir inspirerad av denne individ. Detta kommer att smitta av sig 

och resterande medlemmar vid systembytet kommer vilja visa vad de går för. Det 

organisationer får vara varse om är att det absolut inte får bli en prestigekamp om vilken 

som är ”bäst”, om detta händer har organisationen misslyckas med att engagera och 

motivera medlemmarna. En viktig hörnsten till motivation är även projektledarens roll, 

projektledaren har en viktig roll med att se till att alla projektmedlemmar är engagerade 

samt styra och leda projektgruppen och resterande projektmedarbetare. 

 

(Welti 1999 se Esteves och Pastor 2002) menar att projektledaren är den övergripande 

ledaren av projektet där projektledarens uppgift är att förvalta, leda och framförallt 

coacha. Det är projektledarens uppgift att göra införandet av ett system enkelt och 

smidigt och även skapa en trevlig och harmonisk plats för hela projektgruppen att verka i.   
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6.2 Slutsatser 

Syftet här är att i kortare drag besvara mina forskningsfrågor 

 

Vilka förväntningar har en användare inför ett systembyte: Som en 

utvecklingsmöjlighet eller hot? 

Det väldigt svårt att säga från person till person hur de reagerar samt svårt att säga hur 

informationen sker till slutanvändarna på olika organisationer. Men de flesta av oss har i 

bästa fall känslor inför förändringar som sker på andras initiativ, oavsett om det sker 

hemma eller på jobbet. Det som oftast brukar dyka upp är oro eller rädsla som kan bli 

hinder för utveckling och förändring. Jag tror det är viktigt att beskriva vilka mål och 

visioner organisationen har med att införa ett nytt affärssystem eller göra någon typ av 

förändring. 

 

Erikson (2008) tar upp att några av de vanligaste orsakerna till att hot eller motstånd kan 

uppkomma vid en förändring är att vanor och tryggheten rubbas. Han menar att många av 

oss individer är trygghetssökande i vårt arbete och en ovisshet innebär en stor frustration. 

 

Oro över egen kompetensnivå är även sådant som skapar motstånd till att införa ett nytt 

system. En förndring kan innebära förändrade arbetsuppgifter som kräver ny kunskap. 

Många blir här rädda att de saknar den kunskapen eller att de inte tillräckligt snabbt ska 

lära sig de nya kunskaperna som behövs (Erikson, 2008, s.268). 

 

Behovet av trygghet är stort när en förändring skapas i en organisation. Peter Erikson 

(2008) anser att det är viktigt att betona kontinuitet, samtidigt som ledningen noga måste 

förklara det angelägna i de planerade förändringarna som kommer ske (Erikson, 2008, 

s.268). Han fortsätter att skriva att om en förändring kommer ske är det viktigt att skapa 

en delad vision och även skapa tydliga första steg så att alla förstår den utstakade 

riktningen, alla har samma förståelse för målet med systembytet och förändringen 

(Erikson 2008, s.268). 

 

Jansson och Ljung (2009) menar att det är vitkigt att låta individer få vara med i gruppen 

och få bekräftelse på att dem räknas, duger och är omtyckta. De menar att få delta i en 

förändring tillsammans med andra skapar en positiv drivkraft och de negativa motstånden 

kan sådeless försvinna sakta (Jansson & Ljung, 2009). De fortsätter och skriva att det är 

svårt att tillfredstlla alla, alla kan inte vara med i ”gruppen” (i detta fall projektgruppen) 

men genom att informeta alla minskas hoten. Att ha tillgång till information är lugnande 

ich minskar reflexen att göra motstånd menar Jansson och Ljung (2009). Man upplever 

att någon tycker det är viktigt att jag är informerad. 

 

Om vi ser till Intersports organisation anlades in kick off innan projektet skulle ta fart för 

att berätta för de personer som är involverade i projektet, med involverad menas alla från 

projektledaren till slutanvändarna. Detta gjorde för att se till att alla hade samma 

förståelse för systembytet men även för att se till att slutanvändarnas förväntningar var 

den samma mot det nya systemet. Om det fanns några frågetecken togs de upp under 

detta event. Detta kan knytas tillbaka de Jansson och Ljung (2009) skriver om att ge alla 
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tillgången till information vilket leder till en positiv anda och minskar risken till 

motstånd. 

 
”Strax innan driftsättning av den första etappen hade vi utbildningar av de slutanvändare 

som då berördes och det samlade intrycket var då att man såg positivt på systembytet. En av 

anledningarna till att vi jobbar en del med kommunikation och förankring är att skapa rätt 

förväntningar bland användarna av det nya systemet”16 

 

Medans Ovako valde att använda sig av lite andra tekniker, då Ovako hade en rörlig 

projektplan var det svårt att planera in en kick-off så istället anlades flertalet seminarium 

och utbildningar där användarna fick vara delaktiga i projektet. En positiv aspekt med 

finanskrisen var att då Ovakos produktion var lägre valde dem att lägga mer kraft på 

utbildningar med användarna och rådfråga dessa om hur de ville ha systemet då de är 

slutlige de som ska sitta i det nya affärssystemet. Då det gamla systemet på Ovako var 

över 20 år gammalt och levererade inte de aspekter man behövde vilket var en bekräftelse 

på att ett nytt system bör införas. Det nya införandet kändes mer som ett lyft och en 

utveckling menade Fredrik i intervjun. Även en orsak till bytet var att den gamla 

utvecklaren, som fanns på plats internt skulle gå i pension vilket ledde till att ingen kunde 

ändra i systemet om således behövdes. Detta tycker jag känns som ett positivt första steg i 

förändingen att låta medarbetarna få vara med och påverka vilket gör att oron för 

förändringen släpps en anning och att medarbetarna känner sig engagerade. Peter Erikson 

(2008) tar upp att om individerna själva upplever ett förändringsbehov minskar ofta hotet 

mot förändring. Han menar även att en viktig faktor för att minska motståndet är att 

individerna upplever trygghet och möjlighet till påverkan. 

 
”Då systemet var 20 år gammalt var alla individer taggade att visa vad de går för och alla 

var entusiastiksa för en ny förändring”.17 

 

Hur hanteras problemen innan respektive efter införandet? 

Som jag tidigare beskrivit uppstår problem oftast när en organisation skall förändras men 

hur hanterar organisationerna dessa problem. Det finns två sätt att hantera problemen i 

organisationer, antingen hanterar man dem eller inte alls. Detta kan låta väldigt konstigt 

men så kan det se ut ibland från organisation till organisation. Oftast brukar 

organisationer ta hand om detta och de gör det enklast med hjälp av en så kallas 

riskanalys där man kollar på vilka problem som kan uppkomma under införande samt 

vilken sannolikhet till att dessa problem ”slår in”. När väl problemen upptäcks och 

organisationerna ser svart på vitt hur stor sannolikheten är måste ett beslut tas om hur 

man ska eliminera problemet/problemen. Även beslut måste tas om vilka problem som är 

”viktigare” än andra, vilka problem ska tas itu med först och vilka får vänta. Här anser 

jag att projektledaren måste samarbeta med ledningen för att kunna besluta ett sådant 

beslut samt ha stor kunskap om just riskanalys och riskhantering.  

  

                                                
16 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
17 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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Innan: 

Tonquist (2008) skriver i sin bok om riskhantering, i denna finner vi tre underkategorier, 

riskvärdering, riskåtgärdplanering och riskbemötande. Genom dessa tre ”verktyg” kan 

organisationer hitta tänkbara risker innan införandet av systemet börjat, värdera dessa 

risker, hur allvarliga är de samt hur ska vi bedöma dessa risker. Tonnquist (2008) tar upp 

att en bra åtgärd för att veta vilka risker som ska eliminera är att använda sig av en så 

kallad gruppering, med en gruppering menar han att man ger riskerna värden och en risk 

över en viss nivå ska då åtgärdas.  

 

I Intersports fall var det svårt att tyda om de använde någon typ av riskhantering då de 

inte ville berätta om vilka problem som uppstod, hur du fann dem och hur de eliminerade 

dem. Istället kan vi kolla på Ovakos affärssystembyte där de använde sig av en fördjupad 

förstudie med riskhanteringsanalys för att kunna finna vilka problem som kunde uppstå 

under systembytet. De problem som uppstod diskuterades på ledningsnivå om vilka 

problem som var ”viktigast” att eliminera först. Även de problem som uppkom 

diskuterades med projektgruppen tillsammans med projektledarna (internt och externt) då 

expertnivån på systemet låg hos den externa projektledaren. Här användes en typ av 

gruppering där riskerna kategoriserades som viktiga och mindre viktiga. 

 

”Jag tror inte det spelar någon roll hur mycket man tränar och går igenom, det slår lite 

stopp i början ändå”
18

 

 

Efter: 

Då jag bara haft organisationer som är i ett skede av att införa ett nytt affärssystem samt 

organisationer som kommit en bit på vägen med implementeringsprocessen har jag inte 

haft den möjlighet att utvärdera hur organisationerna kommer hantera problemen efter 

införandet då de inte hade möjlighet att uttala sig om detta. Det jag kan uttala mig om är 

det jag själv har kunskap om genom tidigare forskning samt den teori jag skaffat mig 

genom denna studie. 

 

Tonnquist (2008) tar upp att mot slutet av projektet utvärderas projektets alla delar, var 

vad det som gick fel eller vad var det som var extra bra. Om eventuella problem återstår 

måste man ta ett beslut om hur man ska eliminera dessa, ska man bara ha en ad-hoc 

lösningen eller ska man flytta deadlinen för att få ett problemfritt system. Det är oftast ett 

vågspel vad som väger tyngst. 

 
”Fredrik tillägger att deras projekt har gått så bra just för att de arbetat efter en rörlig 

projektplan. Ledningen har inte tryckt på med ett deadline datum. Vi har sluppit stressen och 

den kritiska punkten att leverera inom tidsramarna. Med den rörliga projektplanen vi kunnat 

genomföra alla steg nogrannt och eliminera de problem vi stött på utan att tänka på att vi 

spräcker projektplanen.”19 

  

                                                
18 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
19 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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Vilka frekventa och/eller viktiga problem är värda att beakta vid införandet av ett nytt 

affärssystem? 

När organisationer inför ett nytt affärssystem finns det fördelar i form av bättre kontroll, 

effektivare processer samt nerkortade ledtider som onödigt förekommer. Men på andra 

sidan kräver det mycket av en organisation och risken att problem uppstår är stor. Det 

som är svårt är att få ett bra svar om vilka problem som kan uppstå vid ett införande av 

ett affärssystem då problemen kan vara många och i olik skara. Problem kommer alltid 

att uppkomma då ett företag eller liknande organisationer genomför någon typ av 

förändring. Som jag beskrev tidigare kan problem som uppstår vid ett systembyte vara  

av ganska olika karaktär men oftast kan dessa klassas in i tre olika grupper, finansiella, 

projektrelaterade och operativa risker. 

 

Magnusson och Olsson (2005) delar upp nackdelarna eller som de definierar dem, 

riskerna, i tre olika delar, finansiella, projektrelaterade och operativa risker. Som 

Magnusson och Olsson (2008) skriver rör sig de finansiella riskerna om hur stor kostnad 

införadet kommer att kosta. Oftast brukar denna prislapp sluta på mellan 2 till 10 procent 

av företagets omsättning. De fortsätter och skriver att på grund utav att det är väldigt 

mycket pengar som ska läggas ut på systemet är det vikigt att ledningen är fullt medvetna 

om vad de ger sig in på och inte gör en ren gissning (Magnusson och Olsson, 2008). 

 

De projektrelaterade riskerna är kopplade till hur van verksamheten är att arbeta i 

projektform och organisera projekt. Magnusson och Olsson (2008) definierar ett projekt 

som ett tillfälligt åtagande för att lösa en specifik uppgift med en given mängd resurser. 

De fortsätter och säger att om en organisation är vana med att arbete i projektform 

minskar riskerna vid ett införandeprojekt. Magnusson och Olsson (2008) skriver att oftast 

handlar de projektrelaterade riskerna om att projektledaren inte klarat av att hålla samman 

projektet efter den angivna planen. Det kan även handla om att projektet var felaktigt 

planerat ändå från början vilket givit resultatet till ett misslyckat projekt, om inte 

projektet startas korrekt är det svårt att få någon ”rätsida” på det menar Magnusson och 

Olsson (2008). Ytterliggare projektrelaterade risker som kan uppstå kan vara vilka som är 

involverade i projektet (medarbetare, projektmedlemmar, projektledaren etc.), insäljandet 

av projektet (rätt personer behöver bli övertygande om att systemet kommer kommer ge 

nytta ochatt det är nödvändigt att införa det). 

 

Den tredje riskkategorin, operativa risker berör "risken för förluster till följd av icke 

ändamålsenliga eller misslyckade processer.”
20

 Här finns risken att verksamheten genom 

införandet av ett nytt systemstöd tappar förmågan att agera. Här kan det förekomma 

mänskliga fel så som att även individer tappar förmpgan att vara verksamma. Jag 

kommer använda mig av ett citat från Magnusson och Olsson (2008) som jag anser ger en 

klar bild om vad de operativa riskerna innebär. 

 
”Främsta kritiken är att det tagit lång tid att komma in i systemet. Då man klickar och det 

inte händer något tappar man tålamodet och klickar igen, vilket leder till en ytterliggare 

                                                
20

 Elektronisk källa: http://www.fi.se/Templates/ListPage____1370.aspx  
 

http://www.fi.se/Templates/ListPage____1370.aspx
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belastning” Egen bearbetning av Annika Wallenskog, ekonomidirektör Nacka kommun 

se Magnusson och Olsson, 2008, s.46 

 

Detta kan leda till svåra problem och risker för företag, exempelvis tänk om systemet 

fallerar och att alla fakturor som skulle skickas inte längre blir tillgängliga vilket leder till 

att företaget inte får någon inkomst, vad gör man då? Detta är enligt Magnusson och 

Olsson den viktigaste kategorin i riskhanteringen. 

 

Om vi ser till Ovakos införande fick de problem ganska fort då leverantören hade 

problem med sin personal då vissa hade slutat på företaget och andra hade ledigt. Det vi 

kan se här är att det redan innan projektet startades har ett problem uppstått. Även ett 

problem Ovako stötte på var att systemet inte var anpassat för dem vilket var ett stort 

problem då de behöver ha ett system som kan lokalisera spårbarheten i stålet.  

 

Fredrik kommenterade under intervjun att när det gäller spårbarheten så har Ovako krav 

från kunderna att leverera teknisk information av produkten de säljer. Den tekniska 

informationen består av bland annat, kemisk analys, mekaniska värden och information 

om ytbeläggningen på stålet.  

 
”De första 2 begreppen kommer från tillverkaren av stålet (vårt råmaterial) och 

informationen om ytor o.s.v. kommer från vår egen provning i produktion säger Fredrik 

Jansson, Projektledare vid Ovako Hallstahammar AB.”21 

 

Informationen av stålet är knuten till olika ordernummer och chargenummer som 

rapporteras i flera olika steg i produktionen, dessa är oerhört viktiga att ha kvar i 

systemet.  

 
”Då Ovako är en stålindustri och säljer stål till kunder måste vi kunna leverera stålet 

samtidigt som vi ska leverera ett certifikat till kunden är det viktigt för oss att hålla rätt på 

vilka ordrar och charger vi har använt för just denna leverans av en specifik artikel. Detta 

har varit ett av problemen som vi försökt att åtgärdat med hjälp av monitor påpekar Fredrik 

Jansson.”22 
 

Det är detta som måste stämma med affärssystemet och Monitor hade inte detta 

”inbyggt” vilket var ett problem för Ovako. Detta problem löste sig då Ovako med hjälp 

av Monitor utvecklade det ”standardaffärssystem” som skulle levereras, till något som 

var anpassat för Ovakos syfte och på så sätt kunde spårbarheten lokaliseras i alla steg. 

Även ett par problem av mindre karaktär fanns men dessa löstes på ett enklare sätt än 

ovan kommenterar Fredrik i intervjun. 

 
”Fredrik kommenterar att om inte Monitor hade varit så tillmötesgående hade det blivit svårt 

att lösa problemen.”23 

 

                                                
21 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
22 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
23 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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Denna fråga kan jag ej knyta till min första intervju med Intersport då de inte ville 

beskriva vilka problem som uppstått och inte heller då vilka de tyckte var mest kritiska i 

projektet. 

 

Vilka framgångsfaktorer kan vara angörande vid införandet av ett nytt affärssystem? 

Det är svårt att ge ett direkt svar vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att ett 

systembyte ska lyckas. I teorin finns det flertalet delar som är viktiga för att kunna uppnå 

ett bra resultat. Medans när vi tittar på de organisationer jag intervjuat anser dem lite 

annorlunda gentemot teorin och gentemot varandra. 

 

Ekman et al 2001 skriver att det finns tre stora kritiska framgångsfaktorer man bör se sig 

efter när ett projekt startas och när man inför ett nytt system. 

 

”Eldsjäl” är en av flera framgångsfaktorer som är viktiga vid införandet av ett nytt 

affärssystem menar Ekman et al. (2001). Eldsjäl är en person som är drivande i projektet, 

om person inte finns så kan det leda till att det inte finns någon som kan delegera 

huvudansvaret och bristen på ledarskap kan leda till en försämring av 

utvecklingsprocessen. (Ekman et al. 2001, s 14) 

 

”Entusiasm och kommunikation”, här är det viktigt att ha personer som är drivande och 

brinner för ett systembyte samt att kommunikationen mellan dessa är god. Om inte så är 

fallet kommer det att leda till bristande kommunikation mellan användare och de 

personer som levererar systemet (Ekman et al. 2001, s 14). Det vill säga att systemet inte 

får den utveckling som användarna av systemet vill ha det. Återkommande är den så 

kallade kunskapsbryggan mellan kunden och leverantören (Hederstierna Montén 2003). 

 

Det sista begreppet berör ”delaktighet”. Ett affärssystem skall stödja många inom 

organisationen och på så sätt är delaktighet en viktig förutsättning till att lyckas. Lyckas 

man med en stor delaktighet i projektet och har en positiv anda kommer resultatet att 

förbättras. Även kommunikationen kommer öka om man har ett intresse av ett 

systembyte. En annan men mist lika viktig uppgift i denna kategori är att samtliga som är 

inblandade har samma förståelse för målet och syftet med systembytet. Om man inte 

lyckas att få alla delaktiga, att man har bakåtsträvare och motståndare i projektet, då får 

man fundera på vad som kan hända om detta uppstår skriver (Ekman et al. 2001, s 14). 

 

Linus Malmberg, VD på Cordial Business Advisers menar att den största vinsten med ett 

lyckat projekt är att få alla delaktiga i ett projekt samt att utnyttja resurser, han menar att 

man ska utnyttja främst nyckelpersoner i projektet på ett effektivt sätt (Danielsson 2009). 

 

Genom intervjuerna kan jag även påstå att delaktigheten är en viktig faktor då både 

organisationerna jobbat flitigt med att få alla delaktiga i projektet så att ingen ska känna 

sig utanför. Pernilla Nimmermark menar att det är svårt att säga vilka framgångsfaktorer 

som är viktigast, hon menar att alla är lika viktiga. Detta kan jag på ett sätt hålla med 

henne om att alla delar i ett projekt är lika viktiga på sitt sätt men jag anser ändå att man 

kan klassa vissa faktorer högre i rangordningen. 
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Har man inte en bra kommunikation i projektet är det svårt att veta hur man ligger till och 

det är lätt hänt att spräcka projektplanen. Finns det ingen kommunikation över huvud 

taget kommer inte införandet av ett affärssystem så långt, vid ett sådant här stort projekt 

är det många individer som är inblandande och en god kommunikationlänk är A och O 

för ett lyckat projekt. 

 

En viktig del i Intersports fall var att jobba med kommunikationen mellan  olika 

avdelningar och på så sätt knyta projektmedlemmarna och slutanvändarna till varandra 

och skapa bättre samhörighet och delaktighet. Detta för att skapa rätt förväntningar bland 

användarna samt det nya systemet. 

 

Även de Ekman et al. 2003 tar upp att om inte det finns delaktighet kommer inte 

projektet lyckats lika bra. Eftersom flera individer medverkar måste man kunna arbeta i 

grupp och vara delaktiga i de uppgifter man har fått till sitt förfogande. Även Kawalek 

och Wood-Harper (2002) anser att delaktighet är viktigt för att kunna skapa en god 

underättelsetjänst mellan individer inom organsiationen och individer som arbetar i 

projektet med kommer då utifrån, exempelvis en extern projektledare. Men lika viktigt är 

att få alla lika delaktiga, både internt och extern för att inte skapa orättvisa och få 

motståndare i projektet. För att få alla delaktiga och att alla drar åt samma håll behövs det 

någon sorts av eldsjäl i ett projekt, en person som driver på och ger god energi till 

projektet. 

 

Vilka framgångsfaktorer ansåg organisationerna själva vara ”viktigast”? 

Då Intersport har bytt ut sitt nuvarande system till ett nytt blev det ett helt nytt sätt att 

tänka på säger Fredrik Johansson, VD, Intersport
24

. Vid intervjun med Pernilla 

Nimmermark, projektadministatör vid Intersport uppmanar hon att de jobbar väldigt 

mycket med kommunikationen och delaktigheten i projektet. Detta för att alla ska känna 

sig involverade i förändringen som sker på Intersport. Pernilla Nimmermark tyckte att det 

var svårt att ge en direkt framgångsfaktor som var viktigare än någon annan då alla är 

viktiga på sitt sätt konstaterade hon i intervjun. Men om hon fick välja anser hon att i 

detta projekt är förstudien den ”viktigaste” faktorn för ett lyckat projekt.  

 

Detta kan vi återkoppla till teorin där Tonnquist (2008) skriver att man alltid ska börja ett 

nytt projekt med att göra en förstudie. Förstudien hjälper till att eliminera vissa 

frågetecken och osäkerheter innan själva projektet tas vid. Pernilla Nimmermark anser att 

det är väldigt svårt att välja ut någon kritisk framgångsfaktor då alla är lika viktiga på sitt 

sätt. 

 

Ovako Hallstahammar AB och Fredrik Jansson anser att den viktigaste framgångsfaktorn 

är att få alla delaktiga i projektet. Om inte alla är delaktiga kan det uppkomma olika typer 

av konflikter som äventyrar projektets gång menar han. 

                                                
24http://www.idg.se/2.1085/1.300638/intersport-lamnade-lawsons-affarssystem-for-microsofts[2010-08-

20%2014:05:27] 
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”Alla ska vara delaktiga och må bra tillgger han. Vi har jobbat mycket med att få alla 

individer att förstå att det inte blir sämre med införandet utan mer som en 

utvecklingsmöjlighet på alla plan.”
25

  

                                                
25 Fredrik Jansson, projektledare Ovako Hallstahammar AB i Hallstahammar, intervju 2010-06-28 
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7 Värdering av studiens resultat och genomförande 
Jag har i min uppsats valt att använda lämplig teori och samtidigt använda mig av 

tekniken intervju på två olika organisationer. För att kunna säkra reliabiliteten i 

intervjuerna har jag underbyggt dessa med lämplig teori. För att kunna stärka mina 

diskussioner och slutsatser har jag varit noga med att bevisa vad som är mina teorier och 

vilka som är tagna från litteraturen eller internjuerna, detta skapar en trovärdighet mot 

min studie.  

 

Jag har även använt mig av återkoppling för att inte gå miste om viktig information vid 

intervjuerna, detta har hjälp mig att få relevant information och då rätt information från 

respondenterna från de olika organisationerna. Jag har valt att transkribera det insamlade 

materialet vilket även de stäker trovärdigheten i mitt resultat. 

 

De organisationer jag valt att ha med i min studie befinner sig i en liknande situation 

vilket gör att vi kan se tydliga skillnader och likheter mellan organisationerna. Detta leder 

till att validiteten ökar i uppsatsen. Då även dessa organisationer är relativt olika och 

arbetar inom två olika branscher leder detta till att min studie blir pålitligare och 

validiteten ökar. Intervjupersonerna valdes ut noggrant efter kompetens och uppsatsens 

syfte, detta ökar validiteten på studien. Då jag valt ut lämpliga frågor till mina 

respondenter och då anpassat frågorna till respondentens roll i företaget har det hjälpt min 

studie att hålla en hög validitet. Då jag kunnat återkoppla intervjusvaren med 

respondeterna i ett senare tillfälle har lett till att jag fått en ökad trovärdighet i rapporten 

och om något jag missuppfattat under första tillfället har det rättats till genom 

återkopplingen. 

  

De olika publicerade material som existerar i denna studie är hämtade från bibliotek, 

vetenskapligt forum eller liknande på Internet som jag har uppfattat som tillförlitliga 

källor och därmed anser jag de bör ha god validitet. Då en kvalitativ forskning handlar 

om att fånga mening om något ur en annans perpsektiv har jag valt att förankra min 

studie i tidigare forskning och teorier. Om jag ser till min egen kunskap på området så har 

jag viss kunskap sedan innan, vilket alltså motsvarar en bit av den teoretiska delen, som 

då ökar validiteten i denna studie. Då informationen kommer från flera olika källor ökas 

validiteten. Det som är mina egna åsikter har jag tydligt märkt ut vilket stärker mitt 

perspektivmedveteheten i studien. 

7.1 Begränsningar 

De två intervjuerna som genomförts har haft olika förutsättningar då de utförts på olika 

sätt.  En begränsning i min studie var att Intersport och respondenten från detta företag 

inte kunde träffas och ha en ”öga mot öga intervju” vilket gjorde att diktafon ej kunde 

användas. En intervju av slaget mail-konversation uppkom och istället för att använda 

diktafon nedtecknades respondentens svar för hand och som senare skickades till 

respondenten för feedback och granskning. Detta gjordes för att få en återkoppling och 

för att säkerställa att jag uppfattat informationen korrekt. Under första intervjun var detta 

inte lika stor begränsning utan utvecklades under intervjumoment 2 då en telefonintervju 

pågick vilket skapade en begräsning i att nedteckna så mycket som möjligt och samtidigt 

hålla intervjun intressant för respondenten. 



 

- 57 - 

8 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kring detta område skulle kunna bestå av en mer djupgående studie. 

Det jag anser här är att få en mer  dupgående studie där man följer ett företags införande 

från start till slut och får vara delaktig i införandet och inte ”bara” förlita sig på 

intervjuer. Med att vara med från start till slut får man uppleva de olika 

framgångsfaktorer och se med egna ögon vilka faktorer som är viktigast och vilka 

faktorer som eventuellt glöms bort. 

 

Jag kan även tänka mig att man kan göra grundliggare analys om vilka vanliga problem 

som kan uppstå och på så sätt kunna vara ett riktmärke åt företag och individer som ska 

införa ett affärssystem så de kan se vilka problem som vanligtvis kommer att uppstå. På 

detta sätt kan de vara en ”smula” förberedda på farhågorna.  
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Bilagor 

Intervjufrågor  

Jag har under denna studie intervjuat två olika personer från två olika typer av företag. Ett 

företag som är i ett skede att införa ett nytt affärssystem och ett företag som redan har 

infört ett nytt affärssystem. Då jag vill få fram relevant information från dessa har jag valt 

att använda mig av likartade intervjufrågor men med viss ändring på grund av att 

händelseförloppet sett annorlunda ut på respektive företag. Nedan redovisar jag frågorna 

jag använt mig av på respektive företag. 

Bilaga 1 Intervjuguide Intersport AB 

Intervjufrågor som användes vid intervjun med Pernilla Nimmermark, projektadministratör 

hos Intersport AB 

 

1. Vad heter du och vad är dina arbetsuppgifter inom bolaget? 

 

2. Beskriv bakgrunden till upphandlingen och införandet av ert nya affärssystem? 

 

3. Hur lägger ni upp införandeprocessen, med avseende på? 

 

 Ledning 

 Hur valdes projektledaren ut? 

 Vilka andra roller är viktiga i införandet? 

 Hur involverade är ledningen i detta systembyte? 

 Organisering 

 Hur organiserades förändringsarbetet? 

 Hur valdes projektgruppen ut? 

 Delaktighet 

 Hur engageras organisationen under införandet? 

 Fanns det någon eldsjäl som ”drev” projektet framåt? 

 Kommunikation 

 Hur var kommunikationen mellan leverantören? 

 Hur var kommunikationen internt i organisationen? 

 

4. Har ni genomfört riskanalys? 

 Hur har ni genomfört riskanalys? 

 Vilka problem/hot har ni identifierat? 

 Hur har ni förberett er för att lösa dessa problem/hot? 
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5. Vad ser du som det mest påverkande faktorn för er organisation att införandet 

lyckas? 

 

6. I teorin pratar man ofta om att ett projekt ska ha en så kallad ”Project 

champion” finns det någon ”expert” med i detta projekt? 

 

7. Vilka förväntade effekter har du på det nya systemet? 

 

8. I teorin pratar man ofta om kritiska framgångsfaktorer för att ett projekt ska 

lyckas, vilka kritiska framgångsfaktorer anser du vara viktigast i ett projekt? 

 

9. Om det finns skulle det vara väldigt tacksamt om att få en eventuellt 

”telefonuppföljning” där jag kan återkoppla mina frågor för att få reda på om 

jag fått rätt uppfattning? 

Återkopplande frågor från Intervjumoment 2 med Pernilla Nimmermark 

 

1. Du berättade i ditt tidigare mail att i samband med upphandlingen lämnade 

företag in Cv:n på de personer som de ville ha med i projektet och dessa 

värderades som en faktor. Kan du förklara detta lite mer, vet inte riktigt hur du 

menar här, är det flera företag utifrån som har lämnat eller bara 

konsultföretaget? 

 

2. Varför valdes en projektledare från konsultbolaget och inte eran egen 

organisation? 

 

3. Projektgruppen består av både interna och externa resurser, hur kommer det 

sig att ni valde detta? Fanns inte viss kunskap internt? Andra personer för att 

få en annan syn på införandet, etc.? 

 

4. Gällande kommunikationen, då du säger att den är kontinuerlig, har ni 

kontinuerliga milstolpar och ”projektmöten” både internt men även med 

leverantören? 

  



 

- 63 - 

Bilaga 2 Intervjuguide Ovako Hallstahammar AB 

Intervjufrågor som användes vid intervjun med Fredrik Jansson, Projektledare vid Ovako 

Hallstahammar AB 

 

1. Vad heter du och vad är dina arbetsuppgifter inom bolaget? 

 

2. Beskriv bakgrunden till upphandlingen och införandet av ert nya 

affärssystem? 

 

3. Hur lägger ni upp införandeprocessen, med avseende på? 

 

 Ledning 

 Hur valdes projektledaren ut? 

 Vilka andra roller är viktiga i införandet? 

 Hur involverade är ledningen i detta systembyte? 

 Organisering 

 Hur organiserades förändringsarbetet? 

 Hur valdes projektgruppen ut? 

 Delaktighet 

 Hur engageras organisationen under införandet? 

 Fanns det någon eldsjäl som ”drev” projektet framåt? 

 Kommunikation 

 Hur var kommunikationen mellan leverantören? 

 Hur var kommunikationen internt i organisationen? 

 

4. Har ni genomfört riskanalys? 

 Hur har ni genomfört riskanalys? 

 Vilka problem/hot har ni identifierat? 

 Hur har ni förberett er för att lösa dessa problem/hot? 

 

5. Vad ser du som det mest påverkande faktorn för er organisation att 

införandet lyckas? 

 

6. I teorin pratar man ofta om att ett projekt ska ha en så kallad ”Project 

champion” finns det någon ”expert” med i detta projekt? 

 

7. Vilka förväntade effekter har du på det nya systemet? 
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8. I teorin pratar man ofta om kritiska framgångsfaktorer för att ett projekt 

ska lyckas, vilka kritiska framgångsfaktorer anser du vara viktigast i ett 

projekt? 

 

9. Om det finns skulle det vara väldigt tacksamt om att få en eventuellt 

”telefonuppföljning” där jag kan återkoppla mina frågor för att få reda på 

om jag fått rätt uppfattning? 

 

Återkopplande frågor från intervjumoment 1 med Fredrik Jansson 

 

1. När projektgruppen valdes ut, var det då blandat med interna och externa 

”experter”?’ 

 

2. Vilka kommunikationskanaler har ni använt er av under projektet? Då det 

är 4 ”företag” med i projektet används det någon särskild kanal. Intranät, 

personalinformationer etc. 

 

3. Varför anser du att en eldsjäl är viktig i ett systembyte/projekt? 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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