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Sammanfattning 

Affärssystem är en växande marknad och en självklarhet för många företag idag. Ett 

affärssystem kan medföra många fördelar, bland annat kortare ledtider, ökad datakvalitet och 

effektivare processer. För att genomföra ett så lyckat affärssystemsprojekt som möjligt 

behöver företag ta vissa faktorer i beaktning. Dessa faktorer kallas kritiska framgångsfaktorer. 

Denna studie behandlar sju kritiska framgångsfaktorer i syfte att se hur dessa beaktats i 

praktiken. Framgångsfaktorerna är projektplanering, projektstyrning, användarinvolvering och 

utbildning, förändringsledning, stöd från ledningen, korrekt data och övervakning och 

mätning. Vi har kommit fram till dessa genom att studera vetenskapliga artiklar och böcker. 

Undersökningen har utförts med en kvalitativ ansats där intervjuer genomförts på två företag, 

med en representant från vardera projektgrupp, som nyligen implementerat ett affärssystem. 

Även användare av affärssystemet på respektive företag har intervjuats för att få deras 

synvinkel på affärssystemsprojektet. Resultatet av undersökningen visar på att inget av 

företagen medvetet har tagit kritiska framgångsfaktorer i beaktning vid deras 

affärssystemsprojekt. De har inte tänkt på kritiska framgångsfaktorer i den bemärkningen, 

men ändå tagit hänsyn till vissa av de punkter som vi identifierat i teorin. Den slutsats vi kan 

dra är att företag kan lyckas med affärssystemsprojekt även om de inte tagit alla kritiska 

framgångsfaktorer i beaktning. 

 

Sökord: kritiska framgångsfaktorer, affärssystem, affärssystemsprojekt och implementering. 



 

Abstract 

ERP systems is a growing market and very important for many businesses today. An ERP 

system can bring many advantages, including shorter lead times, improved data quality and 

more efficient processes. In order to execute successful ERP projects businesses need to take 

certain factors into consideration. These factors are called critical success factors. This study 

addresses seven critical success factors in order to see if these are taken into consideration in a 

real project. The seven critical success factors are project planning, project management, user 

involvement and training, change management, top management support, accurate data and 

monitoring and measuring. We identified these by studying scientific papers and books. The 

study was conducted with a qualitative approach in which interviews were conducted in two 

companies, with one representative from each project team, which recently implemented an 

ERP system. Users of the ERP system at each company were also interviewed to obtain their 

view on the ERP project. The result of the study shows that none of the companies 

deliberately took the critical success factors into consideration in their ERP projects. The 

companies had not thought of critical success factors in those terms but they still took some of 

the points that we had identified in the theory into consideration. The conclusion is that 

companies can succeed in ERP projects, even if they don’t take all of the critical success 

factors into consideration. 

Search words: Critical success factors, ERP, ERP project and implementation. 

  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 2 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................................... 2 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.5 Dispositionskarta ........................................................................................................................... 3 

2. Teoretisk referensram .................................................................................. 4 

2.1 Kritiska framgångsfaktorer ............................................................................................................ 4 

2.1.1 Projektplanering ..................................................................................................................... 5 

2.1.2 Projektstyrning ....................................................................................................................... 6 

2.1.3 Användarinvolvering och utbildning ...................................................................................... 7 

2.1.4 Förändringsledning ................................................................................................................. 8 

2.1.5 Stöd från ledningen .............................................................................................................. 10 

2.1.6 Korrekt data .......................................................................................................................... 10 

2.1.7 Övervakning och mätning..................................................................................................... 11 

3. Metod ........................................................................................................ 13 

3.1 Val av ämne ................................................................................................................................. 13 

3.2 Undersökningssyfte ..................................................................................................................... 13 

3.3 Val av ansats ................................................................................................................................ 13 

3.4 Insamling av data ......................................................................................................................... 14 

3.4.1 Litteraturstudie ..................................................................................................................... 14 

3.4.2 Val av enheter ...................................................................................................................... 15 

3.4.3 Empirisk studie ..................................................................................................................... 15 

3.4.4 Intervjuguide ........................................................................................................................ 16 

3.5 Validitet och Reliabilitet .............................................................................................................. 17 

4. Empiri ......................................................................................................... 18 

4.1 Constructor .................................................................................................................................. 18 

4.1.1 Affärssystemet ...................................................................................................................... 18 

4.2 Kritiska framgångsfaktorer .......................................................................................................... 19 

4.2.1 Projektplanering ................................................................................................................... 19 

4.2.2 Projektstyrning ..................................................................................................................... 20 

4.2.3 Användarinvolvering och utbildning .................................................................................... 21 



 

4.2.4 Förändringsledning ............................................................................................................... 22 

4.2.5 Stöd från ledningen .............................................................................................................. 23 

4.2.6 Korrekt data .......................................................................................................................... 23 

4.2.7 Övervakning och mätning..................................................................................................... 23 

4.3 Användare på Constructor .......................................................................................................... 24 

4.4 Greenship .................................................................................................................................... 25 

4.4.1 Affärssystemet ...................................................................................................................... 25 

4.5 Kritiska framgångsfaktorer .......................................................................................................... 25 

4.5.1 Projektplanering ................................................................................................................... 25 

4.5.2 Projektstyrning ..................................................................................................................... 26 

4.5.3 Användarinvolvering och utbildning .................................................................................... 27 

4.5.4 Förändringsledning ............................................................................................................... 28 

4.5.5 Stöd från ledningen .............................................................................................................. 29 

4.5.6 Korrekt data .......................................................................................................................... 30 

4.5.7 Övervakning och mätning..................................................................................................... 30 

4.6 Användare på Greenship ............................................................................................................. 31 

5. Analys ........................................................................................................ 33 

5.1 Kritiska framgångsfaktorer .......................................................................................................... 33 

5.1.1 Projektplanering ............................................................................................................ 33 

5.1.2 Projektstyrning ..................................................................................................................... 34 

5.1.3 Användarinvolvering och utbildning .................................................................................... 35 

5.1.4 Förändringsledning ............................................................................................................... 36 

5.1.5 Stöd från ledningen .............................................................................................................. 37 

5.1.6 Korrekt data .......................................................................................................................... 37 

5.1.7 Övervakning och mätning..................................................................................................... 38 

6. Slutsatser ................................................................................................... 39 

6.1 Projektplanering .......................................................................................................................... 39 

6.2 Projektstyrning ............................................................................................................................ 40 

6.3 Användarinvolvering och utbildning ........................................................................................... 41 

6.4 Förändringsledning ...................................................................................................................... 41 

6.5 Stöd från ledningen ..................................................................................................................... 42 

6.6 Korrekt data ................................................................................................................................. 42 

6.7 Övervakning och mätning............................................................................................................ 42 

6.8  Sammanfattning av slutsatser .................................................................................................... 43 



 

6.9 Tips till företag som ska implementera nya affärssystem ........................................................... 43 

6.10 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................................... 44 

Källförteckning ................................................................................................................................... 45 

Bilaga 1 - Intervjuguide .................................................................................................................. 48 

Bilaga 2 - Frågor till användare ...................................................................................................... 51 



 1 

1. Inledning 

I uppsatsens första del presenteras problembakgrund och en problemdiskussion som mynnar 

ut i en problemformulering. I kapitlet presenteras även uppsatsens syfte och en 

dispositionskarta. 

 

1.1 Problembakgrund 

Affärssystem har existerat de senaste 35 åren och bara 2010 förväntas den totala summan för 

IT-investeringar världen över uppgå till 3400 miljarder dollar [1]. Enligt Magnusson och 

Olsson (2008) kan ett affärssystem definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande 

systemstöd. Detta kan vidare beskrivas som ett stort informationssystem som används för att 

stödja verksamheten i dess olika processer, som till exempel inom ekonomi, försäljning, 

logistik, produktion och marknadsföring (Sumner, 2005).  Magnusson och Olsson (2008) 

menar att affärssystem främst används i två syften; för att förbättra beslutskvalité och för att 

effektivisera processer.  Internationellt sett benämns affärssystem som Enterprise Resource 

Planning Systems (ERP-system). Vi har i denna uppsats valt att använda ordet affärssystem.  

Magnusson och Olsson (2008) nämner kortare ledtider, ökad datakvalitet, sänkta 

driftskostnader och effektivare processer som exempel på fördelar som företag kan vinna efter 

införandet av ett affärssystem. Det finns många skäl som kan ligga till grund för varför 

företag väljer att investera i affärssystem. Strävan efter standardisering, tillgång till best-

practice och tillgången till djupare kunskaps- och erfarenhetsbas är alla exempel på motiv som 

kan ligga till grund för företags beslut om att investera i affärssystem (Light & 

Papazafeiropoulou, 2004). 

Affärssystemsprojekt genomgår flera faser. Vanligtvis startas projektet med en förstudie och 

avslutas med återblick och underhåll. Det finns, enligt Avison och Fitzgerald (2006), flera 

olika modeller som kan användas för att genomföra ett affärssystemsprojekt. Författarna 

menar att ett affärssystemsprojekt oftast startar med en förstudie där det befintliga systemet 

står i fokus. De krav som systemet ska möta, svårigheter med att möta dessa krav och nya 

krav som uppkommit efter systemet implementeras granskas. Sedan genomförs en 

systemutredning där syftet är att samla in relevant information och planera för det nya 

systemet, alternativt uppgraderingen av det befintliga systemet. När systemutredningen är klar 

följer en analys. Därefter designas det nya systemet utifrån de krav som samlats in tidigare 

under processen. Sedan genomförs implementeringen av det nya systemet, alternativt 

uppgradering av det befintliga systemet. När implementeringen är genomförd testas systemet 

för att säkerställa att det fungerar korrekt. Därefter går projektet in i den sista fasen som är 

underhåll (Avison & Fitzgerald, 2006).  

Vid införskaffandet av ett nytt affärssystem är implementeringen den mest kritiska fasen för 

avgörandet om projektet kommer lyckas eller ej.  Implementeringsfasen är också den mest 

kostsamma och det är då de allra flesta misslyckandena sker. En implementering avser 

införandet av det nya systemet i verksamheten, vilket bland annat innebär överföring av data 
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från det gamla systemet, utveckling av gränssnitt mellan applikationer, testning och utbildning 

av användare (Magnusson & Olsson, 2008). 

Det finns många kritiska framgångsfaktorer som kan kopplas till implementeringen av ett 

affärssystem. Med kritiska framgångsfaktorer menar vi i denna studie faktorer som bör 

uppfyllas för att projektet ska bli så lyckat som möjligt. Umble, Haft och Umble (2002) menar 

att det är viktigt att företag som ska implementera ett nytt affärssystem eller uppgradera ett 

redan befintligt system tar de kritiska framgångsfaktorerna i beaktning eftersom det är dessa 

som i stor grad är avgörande för projektets framgång. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Affärssystemsprojekt är väldigt komplexa och tar lång tid att genomföra. De kan kosta runt 1 

miljon dollar och ta mellan sex månader och två år att genomföra. Enligt en studie, där 7400 

IT-projekt studerats, visade resultatet att 34% av projekten var försenade eller översteg 

budget, 31% av projekten avbröts i förtid och endast 24%  genomfördes inom ramen för tid 

och budget (Aloini, Dulmin & Mininno, 2007).  

Det finns många anledningar till att affärssystemsprojekt misslyckas. Bristfällig 

användarinvolvering och utbildning, orealistisk budget och tidsplan och bristande stöd från 

företagsledningen är några exempel som Sumner (2000) nämner.  

Många företag som väljer att investera i affärssystem ser systemet som en lösning på 

problemen i verksamheten. Exempelvis kan en lyckad affärssystemsimplementering leda till 

konkurrensfördelar på den marknad där företaget är verksamt. Många företag glömmer bort 

att ett affärssystemsprojekt är mycket komplext och kräver mycket tid, engagemang och 

pengar för att lyckas (Umble et al., 2002).  

Vi valde att utföra vår undersökning med riktning mot affärssystem. Då vi redan i första 

kursen på vår utbildning blev informerade om hur vanligt förekommande misslyckande 

affärssystemsimplementeringar är fann vi att detta var ett intressant område att utföra en 

undersökning inom. Vi vill ta reda på om kritiska framgångsfaktorer tas i beaktning av företag 

som har implementerat ett nytt affärssystem.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för ett lyckat affärssystemsprojekt, och hur har 

dessa tagits i beaktning? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur de kritiska framgångsfaktorerna, som identifieras i den 

teoretiska referensramen, har tagits i beaktning under implementeringen av affärssystem i 

praktiken. Vi kommer också presentera ett förslag till företag som ska implementera ett nytt 

affärssystem.  
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1.5 Dispositionskarta  
  

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 6 

Slutsatser 

 

Kapitel 5 

Analys 

 

Kapitel 4 

Empiri 

 

Kapitel 3 

Metod 

 

Kapitel 2 

Teoretisk referensram 

I det första kapitlet presenteras en 

problembakgrund och en problemdiskussion 

som mynnar ut i en problemformulering och 

ett syfte. 

I uppsatsens andra kapitel redovisas lämpliga 

teorier kring kritiska framgångsfaktorer.  

Kapitlet redogör för tillvägagångssätt i 

undersökningen och behandlar till exempel 

ämnesval, undersökningssyfte, ansatsval, 

datainsamling och undersökningens validitet 

och reliabilitet 

Det fjärde kapitlet innehåller resultatet av 

den empiriska studien. I studien har 

intervjuer genomförts.  

I analysen jämförs det som tagits upp i den 

teoretiska referensramen med empirin.  De 

olika enheterna jämförs även med varandra.  

I uppsatsens sista del besvaras 

problemställningen utifrån det som 

framkommit under den empiriska studien. 

Förslag till fortsatt forskning presenteras och 

ett förslag till företag ges. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redovisas sju kritiska framgångsfaktorer som är vanligt 

förekommande i teorin. En tabell presenteras för att styrka valet av dessa sju faktorer. 

 

2.1 Kritiska framgångsfaktorer 
Det finns många fördelar som företag kan nå genom att implementera ett affärssystem. Högre 

datakvalité, förbättrat processflöde och förbättrad samordning genom hela företaget är några 

av de fördelar som kan uppnås (Woo, 2006). Trots att det finns många fördelar med att 

implementera ett affärssystem måste företag ändå vara medvetna om olika faktorer som kan 

komma att avgöra projektets framgång. Det har forskats mycket kring vilka kritiska 

framgångsfaktorer som har en inverkan på affärssystemsprojekt (Umble et al., 2002). Kritiska 

framgångsfaktorer som förekommer i många vetenskapliga artiklar är projektplanering, 

projektstyrning, användarinvolvering och utbildning, förändringsledning, stöd från ledningen, 

korrekt data och övervakning och mätning, vilka presenteras i tabellen nedan.  

 

  

Egen tabell 1 
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2.1.1 Projektplanering 

Eklund (2002) menar att dålig planering är anledningen till att de flesta projekt inte blir 

genomförda i tid och inom budget. Projektplanen bör specificera bland annat resurser, 

tidsplaner, faser i projektet, projektorganisation, budget och målsättningar med projektet.  

Enligt Nah, Lau och Kuang (2001) är det av stor betydelse att företaget har en tydlig 

affärsplan och vision att styra mot under affärssystemsprojektet. Affärsplanen bör innehålla 

föreslagna strategiska och konkreta fördelar, kostnader, risker, resurser och en tidslinje för 

projektet. Även Ngai, Law och Wat (2007) menar att affärsplanen borde innehålla förväntade 

strategiska fördelar, vilka resurser som kommer behövas, risker med projektet och vilka 

kostnader som beräknas uppkomma under affärssystemsprojektet. Att ha en bra affärsplan är 

viktigt för att hålla fokus på affärsmässiga fördelar (Nah et al., 2001). Enligt Ngai et al. 

(2007) bör företagets vision och mål med investeringen också finnas med i affärsplanen. Även 

en motivering till varför investeringen genomförts och hur projektets mål och uppdrag är 

kopplade till företagets behov. Françoise, Bourgault och Pellerin (2009) menar att det även 

kan vara bra att identifiera vilka mål företaget har med affärssystemsprojektet genom att 

utvärdera den ekonomiska, organisatoriska och tekniska genomförbarheten, och se till så att 

alla i ledningsgruppen är eniga om dessa. Vidare bör företaget planera hur målen ska uppnås 

under projektets gång och utse befattningshavare som ska vara ansvariga för detta (Françoise 

et al., 2009). Ngai et al. (2007) menar att mål med projektet bör fastställas innan stöd från 

ledningen söks och Nah et al. (2001) menar att affärssystemsprojektets mål bör vara kopplade 

till företagets behov och framgå tydligt.   

Enligt Françoise et al. (2009) kan företagets affärsplan och långsiktiga vision möjliggöra att 

koppla affärssystemsprojektet till företagets strategi och besluta vilka mål som ska uppfyllas 

och hur det ska gå till. Vidare menar författarna att affärssystemsprojektet bör vara av hög 

prioritet och konflikter rörande resurser och kapital borde inte uppstå. Det är viktigt att 

företaget är medvetet om att de beslut som fattas rörande affärssystemets utformning ger 

konsekvenser ur ett långsiktigt perspektiv. För att affärsplanen och visionen ska fungera på 

längre sikt kan det vara bra att identifiera och formellt redovisa sammanlänkningen av 

affärssystemet och företagets strategi (Françoise et al., 2009).  

Företagets struktur bör granskas redan i ett tidigt skede av affärssystemsprojektet. Detta för att 

identifiera vilka förändringar affärssystemet kan komma att kräva av företaget. Det är viktigt 

att säkerställa att de strukturella begränsningarna vid genomförandet av projektet har 

anpassats till företagets strategiska plan (Françoise et al., 2009).  

Enligt Ngai et al. (2007) är det vanligt att betydelsen av att använda sig av en 

affärssystemsstrategi underskattas.  Att välja och utveckla en passande affärssystemsstrategi 

är en viktig framgångsfaktor för affärssystemsprojekt. Cheferna bör besluta om huruvida 

företaget ska förändras för att passa affärssystemet eller om affärssystemet ska ändras för att 

passa företaget (Ngai et al., 2007). 

Aladwani (2001) menar att det finns många olika strategier för hur affärssystemsprojekt ska 

lyckas. Dessa kan vidare delas in i organisatoriska, tekniska och mänskliga strategier. 

Organisatoriska strategier kan omfatta förändringsstrategiutveckling, 
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förändringsledningstekniker, projektledning, organisatorisk struktur och resurser, 

kommunikation och koordination samt informationssystemsegenskaper. Tekniska strategier 

kan bland annat bestå av tekniska aspekter av affärssystemsimplementeringen, komplexitet 

med affärssystem, tid och kostnader för implementeringen och tillräklig teknisk kompetens 

inom företaget. Exempel på mänskliga strategier är utbildning, attityder och engagemang hos 

personalen (Aladwani, 2001).  

2.1.2 Projektstyrning 

För att ett projekt ska bli så bra som möjligt krävs det att organisationen engagerar sig i att få 

en bra projektstyrning. Projektstyrning innebär att företaget klart definierar projektmålen, 

utvecklar en arbets- och resursplan och att det under projektet utförs tydlig uppföljning av 

projektets fortskridning. Att inte klart definiera projektets syfte och att ha en oklar projektplan 

kan äventyra hela projektet och komplicera implementeringen. En bra projektplan bör 

innehålla svåra men ändå rimliga mål för att ge en känsla av att projektet är brådskande 

(Laughlin, 1999). Omfånget av projektet bör vara definierat vid början av projektet. Med 

projektets omfång menas till exempel vilka moduler som ska implementeras, vilka 

företagsprocesser som kommer att påverkas av implementeringen och hur olika avdelningar 

kommer att involveras (Umble et al., 2002). Det är även viktigt att definiera milstolpar och de 

kritiska delar som finns i projektet. De hjälper sedan projektgruppen att hålla sig inom 

tidsramen och budgeten (Nah et al., 2001). 

Alla planerade förändringar av företagets olika processer bör utvärderas så gott det går för att 

se vilka fördelar det kan tänkas ge företaget. Alla förändringar kanske inte skapar de fördelar 

som tänkts. Det är därför bra att utvärdera förändringarna först för att se om det är lönt att 

genomföra dem (Nah et al., 2001). 

Laughlin (1999) menar att projektstyrning även innebär att sätta ihop en projektgrupp.  

Projektgruppen är avgörande för projektets framgång. Företaget bör utse en kompetent grupp 

som är ansvariga för att driva projektet, detta kan dock vara svårt (Woo, 2006). När företaget 

sätter ihop en projektgrupp bör de tänka på att inkludera personer från alla olika områden i 

företaget, detta för att få en grupp med en så bra kunskapsbas som möjligt. Andra riktlinjer att 

följa vid sammansättning av en projektgrupp är att det både ska finnas personer med teknisk 

kunskap och personer med kunskap om verksamheten. Medlemmarna bör även ha god 

kunskap om verksamhetens processer, produkter och tjänster. Besitter gruppen inte rätt 

kunskap kan det bli väldigt svårt för dem att veta hur de ska stödja de viktiga 

verksamhetsprocesserna (Nah et al., 2001). Det är även viktigt att gruppen innehåller de mest 

kompetenta personerna inom sina områden eftersom att de kommer få förtroende till att kunna 

fatta snabba och viktiga beslut. Det är vitalt att ledningen har en bra kommunikation med 

projektgruppen, men de måste ändå till viss del låta projektgruppen vara självständig och fatta 

vissa egna beslut för att inte sakta ner projektet. Projektgruppen är ansvarig för att sätta ihop 

en projektplan och för att se till att nödvändiga resurser utnyttjas vid rätt tidpunkt (Umble et 

al., 2002). Enligt Nah et al. (2001) är det mycket viktigt att medlemmarna i projektgruppen 

har en god kommunikation och ett fungerande samarbete.  
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Woo (2006) menar att många företag låter IT-avdelningen vara ansvarig för 

affärssystemsprojekt. IT-avdelningen besitter visserligen oftast den tekniska kunskap som 

behövs vid ett affärssystemsprojekt men de kan sakna förståelse för verksamheten och är 

därför inte lämpliga att styra hela projektet själva (Woo, 2006).  

För att inte stjäla tid och fokus från projektet bör företaget tänka på att projektgruppens 

främsta prioritet bör ligga på projektet. Det är viktigt att personerna i gruppen kan lägga all 

sin tid på projektet. Om företaget har möjlighet kan det vara bra att låta projektgruppen få sin 

egen avdelning där de kan träffas för att arbeta med projektet och diskutera dess fortskridning. 

Att ge positiv feedback och kompensation till projektgruppen är vikigt. Om gruppen lyckas 

hålla projektet inom den planerade tidsramen och budgeten är det viktigt att uppmärksamma 

detta för att sporra projektgruppen (Nah et al., 2001). 

2.1.3 Användarinvolvering och utbildning  

En av de mest kritiska faktorerna vid implementering av affärssystem är användarinvolvering 

och utbildning. Den är förmodligen även den mest uppmärksammade kritiska faktorn vid 

implementering (Umble et al., 2002). Enligt Zhang et al. (2004) är det viktigt att användarna 

är involverade under projektets gång. Med användarinvolvering menas att användarna ska 

vara delaktiga i systemutvecklingen och implementeringsprocessen. En 

systemimplementering kan ofta uppfattas som ett hot av användaren. Det kan bero på att 

användarna känner att de tappar kontrollen över sina tidigare arbetsuppgifter och för att de 

kan bli tvungna att arbeta med två system parallellt för en tid. Användarna uppfattar att de får 

mer kontroll över situationen om de får vara delaktiga i implementeringen av affärssystemet. 

Acceptansen av det nya systemet blir även högre då användarna känner att de har något att 

säga till om i implementeringsarbetet (Zhang et al., 2004).  

För att företaget ska kunna utnyttja maximal effektivitet av systemet är det viktigt att 

användarna har rätt kunskap. En av riskerna som annars kan uppkomma är att användarna 

skapar egna processer i de delar av systemet som går att manipulera. Ett vanligt 

förekommande misstag är att företag underskattar graden av utbildning som krävs och att de 

inte är villiga att lägga tillräckligt med pengar på detta (Umble et al., 2002). Enligt Woo 

(2006) kan kontinuerlig utbildning av användare i det nya affärssystemet öka projektets 

chanser att lyckas. Umble et al. (2002)  menar att företag borde avsätta 10-15% av den totala 

budgeten för projektet till utbildning av användare. Vidare menar de att genom att avsätta så 

mycket av budgeten kommer implementeringen ha 80% chans att lyckas. 

Att inte lägga fokus på användarna vid införandet av ett nytt affärssystem kan vara direkt 

förödande för projektets framgång. Ofta antas det att användarna ska kunna börja använda 

systemet effektivt redan efter ett utbildningstillfälle. Detta är ett antagande som ofta är fel då 

användarna oftast lär sig mest när de får börja använda systemet på riktigt i sitt arbete. Det 

kan ta tid för användarna att få in rutinen som krävs för att utnyttja systemet effektivt och det 

är något som borde tas i beaktning under projektet. För att lösa detta problem är det bra att 

börja introducera systemet så tidigt som möjligt innan implementeringen är klar. Användarna 

ligger då förhoppningsvis på en bra kunskapsnivå när systemet tas i drift och de ska börja 

bruka systemet på riktigt i sitt arbete (Umble et al., 2002). 
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Zhang et al. (2004) påpekar att även skillnader mellan användare kan påverka 

implementeringen. Det är viktigt att förstå att alla användare har olika förutsättningar för att 

lära sig ett nytt system. Alla på företaget ligger inte på samma nivå vad gäller teknisk 

kunskap, olika användare kommer alltså att behöva olika mycket utbildning (Zhang et al., 

2004). Woo (2006) menar att frustration bland användare som inte fått tillräcklig utbildning är 

mycket vanlig. För att det nya affärssystemet ska bli accepterat av användarna måste de känna 

att de behärskar systemet. Kontinuerlig träning och utbildning kan hjälpa användarna att 

anpassa sig till förändringarna och på så sätt skapa en positiv attityd till implementeringen. 

Det är även viktigt att utbilda alla externa parter som påverkas av 

affärssystemsimplementeringen (Woo, 2006). 

När systemet sedan är i drift är det viktigt för företaget att ha kontinuerliga uppföljningsmöten 

med användarna för att få en inblick i vad de anser om systemet. På uppföljningsmötena bör 

erfarenheter utbytas mellan användare och problem som uppkommit i systemet bör behandlas. 

Uppföljningsmöten kan även hjälpa till att skapa en familjär känsla över det nya 

affärssystemet i företaget (Umble et al., 2002).  

2.1.4 Förändringsledning 

Förändringsledning är viktigt genom hela affärssystemsprojektet. Ett företag med en stark 

företagsidentitet med gemensamma värderingar och mål samt öppenhet till förändringar 

bidrar till framgång (Nah et al., 2001). Enligt Umble et al. (2002) är det sällan den existerande 

organisationsstrukturen och de befintliga processerna i ett företag överensstämmer med 

strukturen, verktygen och informationstyperna som tillhandahålls av affärssystemet. De menar 

att införandet av ett nytt affärssystem ofta medför att vitala affärsprocesser behöver ändras 

eller att nya affärsprocesser behöver tas fram för att stödja företagets mål. Omgjorda 

processer kräver i sin tur att företaget kontrollerar att effektiviteten inte påverkas negativt av 

förändringarna. Det är även viktigt att organisationen är tillräckligt flexibel för att kunna 

utnyttja de möjligheter systemet ger (Umble et al., 2002). Eftersom ett nytt affärssystem kan 

innebära stora förändringar för verksamheten är det viktigt att företaget är på det klara med 

huruvida de är villiga anpassa sin verksamhet efter systemet eller vise versa (Ngai et al., 

2007). 

Då införandet av ett affärssystem kan medföra stora förändringar för företagskulturen är det 

viktigt att användarna är förberedda på detta. I en ideal förändringsledning bör användarna 

förberedas för att kunna utnyttja de möjligheter som affärssystemet medför. Om inte kan 

förnekelse, motstånd och kaos utbryta bland användarna (Umble et al., 2002). Enligt Nah et 

al. (2001) är det viktigt att användarna får utbildning i det nya systemet och att 

kommunikation sker kontinuerligt för att reducera oro bland användarna. Vidare menar de att 

utbildning bör vara en prioritet redan från projektets start och att tid och pengar skall avsättas 

för detta. Lindell (2005) menar att en grundläggande insikt för framgångsrik 

förändringsledning är att gå med människors natur och inte emot. Han menar att priset för 

missnöje hos användarna kan vara stort. Den oro och rädsla som lätt väcks hos användarna 

vid en förändring är, enligt Lindell (2005), ett av de främsta hindrena för att 

förändringsarbetet ska lyckas.  
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Pearlson och Saunders (2006) menar att det är vanligt att användare är motvilliga till 

förändringar om de har uppfattningen att förändringarna kommer att påverka dem negativt.  

Vid införandet av ett nytt affärssystem som de inte fullt behärskar kan motvilligheten resultera 

i att användarna förnekar det nya systemet, försöker övertala varandra att systemet inte 

kommer påverka organisationen positivt och vägra att arbeta i systemet. För att undvika dessa 

negativa inställningar måste företaget ha en ordenligt fungerande förändringsledning för att få 

användarna att acceptera det nya affärssystemet (Pearlson & Saunders, 2006). 

Technology acceptance model (TAM) utvecklades av Fred Davis år 1986 och visar 

användares inställning till informationssystem genom att se till upplevd nytta, upplevd 

användarvänlighet, inställning till användning och faktisk systemanvändning. Med upplevd 

nytta menas den grad som användaren upplever att ett system hjälper hans eller hennes 

arbetsinsats. Upplevd användarvänlighet avser i vilken utsträckning användaren upplever att 

användandet av ett system är fritt från ansträngning. Inställning till användning baseras på 

upplevd nytta och upplevd användarvänlighet (Bueno & Salmeron, 2008). Modell har tagits 

fram med syfte att förklara hur användaracceptans av informationssystem kan vinnas 

(Amoako-Gyampah & Salam, 2003). Modellen åsyftar att chefer inte kan få anställda att 

använda systemet om de inte själva vill. För att få de anställda att vilja använda systemet kan 

deras inställningar mot systemet behöva ändras. Detta kan ske genom att få de anställda att 

inse att systemet kan hjälpa dem att utföra sitt arbete mer effektivt och att det är lätt att 

använda (Pearson & Saunders, 2006).  

 

Figur 1 - Technology Acceptance Model (Pearlson & Saunders, 2006, s. 101) 

Umble et al. (2002) menar att det är vanligt att företagsledningen enbart ser ett affärssystem 

som en programvara och en implementering som en teknisk utmaning. Ett affärssystem kan 

ändra sättet ett företag fungerar på, vilket de kan ha svårt att förstå, och detta är ett vanligt 

problem kopplat till införandet av affärssystem. Målet med en affärssystemsimplementering 

bör vara att förbättra för företaget och själva implementeringen bör vara affärsdriven och 

styras med hjälp av de krav företaget har på systemet (Umble et al., 2002).  
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2.1.5 Stöd från ledningen  

En väsentlig kritisk framgångsfaktor för att ett affärssystemsprojekt ska lyckas är stöd från 

ledningen. Vikten av stöd från ledningen i ett informationssystemssammanhang har 

omnämnts i litteraturen sedan tidigt 1960-tal. Med detta menas graden av förståelse ledningen 

har för informationssystemsfunktionen och i vilken utsträckning de är involverade i aktiviteter 

som rör informationssystemet (Ragu-Nathan, Apigian, Ragu-Nathan & Tu, 2003). 

Det är viktigt att ledningen är engagerad under hela affärssystemsprojektet. Godkännande från 

ledningen är vitalt för att affärssystemsprojektet ska kunna ta fart och anpassas mot 

organisationens uppsatta strategiska affärsmål. Det är viktigt att de tydligt markerar att 

projektet är av hög prioritet (Nah et al., 2001). Zhang, Lee, Zhang och Banerjee (2002) menar 

att ledningen bör medverka under hela projektet för att skapa en miljö där implementeringen 

av affärssystemet kan genomföras och resultat mätas. Då ett affärssystem är integrerat i hela 

verksamheten är det viktigt att medarbetare från alla delar av företaget samarbetar så att 

systemet ska kunna fungera som det är tänkt (Zhang et al., 2002).  

Enligt Zhang et al. (2002) har ledningen två huvudåtaganden vid implementeringen av ett nytt 

affärssystem, att tillhandahålla ledarskap och att leverera nödvändiga resurser. Ett sätt att 

tillhandahålla ledarskap är att ha en styrande arbetsgrupp som kan delta på möten, spendera 

tid med personalen och kontrollera implementeringen. Den styrande arbetsgruppen bör även 

ge tydliga direktioner, detta för att affärssystemsprojektet ska gå så jämnt och bra som möjligt 

(Zhang et al., 2002). Remus (2007) anser att en verkställande kontaktperson bör identifieras 

som ska kunna fungera som en kommunikatör mellan projektgruppen och ledningen. Zhang et 

al. (2002) menar att högsta ledningen också har en viktig roll när det gäller att reda ut dispyter 

och ska ge tydliga signaler till medarbetarna om ovisshet uppstår. Författarna menar även att 

en affärssystemsimplementering kan få förödande konsekvenser om kritiska resurser, så som 

utrustning, personal och likvida medel, inte finns tillgängliga.  

2.1.6 Korrekt data  

För att affärssystemet ska fungera som det är tänkt är det väldigt viktigt att korrekt data har 

lagts in i systemet. Ifall felaktig data läggs in på ett ställe i systemet kan de orsaka en rad fel 

även i resten av systemet (Umble et al., 2002). Detta eftersom att alla moduler i systemet på 

något sett är länkade till varandra och därmed kommer felaktig data i en modul negativt 

påverka funktionerna i andra moduler. När inkorrekt data läggs in i systemet kommer även 

inkorrekt data komma ut ur systemet vilket medför att den data som eftersöks kommer att bli 

missvisande (Zhang et al., 2002). Moss och Atre (2007) menar att dålig datakvalité är ett 

mycket stort problem för många företag och att det kan få stora konsekvenser om felaktig data 

lagts in i systemet. Författarna tar upp en modell med fem steg som företag kan använda sig 

av när de ska välja ut vilken data som ska överföras till det nya systemet. Det första steget 

innebär att företaget identifierar vilken data som behövs i det nya systemet. Därefter utförs en 

analys och i det tredje steget väljer företaget ut vilken data som ska överföras. I fjärde steget 

sätter IT-avdelningen upp en plan för hur den data som valts ut ska renas. Att rena data 

innebär till exempel att rensa bort ej korrekt data och ta bort redundans. I det femte och sista 

steget väljer företaget vilket verktyg de ska använda sig av för att göra detta (Moss & Atre, 

2007).  
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För att vara säker på att korrekt data läggs in i systemet är det viktigt att informera användarna 

om hur de ska göra när de till exempel lägger en order eller registrerar ett företag. Om 

företaget kör det gamla systemet parallellt med det nya under implementeringen är det viktigt 

att se till att alla som kan arbeta i det nya systemet gör det. Görs inte detta kommer 

användarna försöka undvika att använda det nya systemet och data kommer registreras på fel 

ställe. Företaget bör inte arbeta med parallella system längre än nödvändigt (Umble et al., 

2002).  

2.1.7 Övervakning och mätning 

Nah et al. (2001) anser att test och felsökning är essentiella faktorer vid implementeringen av 

ett affärssystem. Det är viktigt att kontinuerligt testa och felsöka systemet för att säkerställa 

att det fungerar korrekt och därmed skapar de fördelar som företaget önskar uppnå. Detta kan 

även underlätta implementeringsprocessen. Det är också viktigt att företaget har ett nära 

samarbete med leverantörerna för att så smidigt som möjligt kunna lösa alla problem som kan 

uppstå under implementeringen (Nah et al., 2001). 

François et al. (2009) menar att en av de mest kritiska delarna vid test och felsökning är att det 

måste finnas en kompetent grupp för att utföra detta. Författarna menar att en grundläggande 

egenskap som gruppen bör inneha är förmågan att agera snabbt vid uppkomsten av problem 

under implementeringen. Denna egenskap är även något som Nah et al. (2001) nämner. Nah 

et al. (2001) tar även upp ett antal andra egenskaper som de anser är essentiella vid 

implementeringen, god problemlösningsförmåga, uthållighet och tålamod. Besitter företaget 

inte dessa egenskaper kan det leda till att implementeringsprocessen försvåras och saktas ner. 

Att använda sig av olika tekniker vid test och felsökning av systemet är även det något som 

författarna menar kan vara avgörande för implementeringens framgång. 

För att ett företag ska lyckas så bra som möjligt med test och felsökning under 

implementeringsprocessen kan det vara bra att definiera en test- och utvecklingsplan. Genom 

att sätta upp ett antal aktiviteter som gruppen ska följa upp under implementeringen 

underlättas deras arbete. De vet då när och vad det är de ska testa. Att involvera framtida 

användare i felsökningsarbetet är ett annat bra sätt för att lyckas med implementeringen. De 

får då en större förståelse för det nya systemet. Det är även viktigt att redan i början av 

projektet dokumentera alla ändringar som ska utföras på affärssystemet, alltså alla 

anpassningar som företaget har valt att göra på systemet för att passa deras verksamhet. Detta 

för att vara säker på att alla ändringar utförts korrekt (François et al., 2009). 

Förutom att felsöka och testa systemet är det även viktigt att företaget använder sig av 

kontinuerlig utvärdering och övervakning av implementeringens fortskridning. Att mäta 

gentemot uppsatta milstolpar och mål kan skapa en bra bild över hur projektet ligger till. 

Resultaten bör mätas mot de uppsatta målen och processen bör mätas mot de uppsatta 

milstolparna. För att kunna mäta detta är det essentiellt att mål och milstolpar fastställs tidigt i 

projektet, annars finns det inget att mäta mot och företaget kan då inte hålla koll på 

implementeringsprocessen (Nah et al., 2001).  

François et al. (2009) tar upp en annan effektiv metod för att övervaka projekt. Författarna 

menar att företag bör sätta upp olika indikatorer som tydligt indikerar hur processen 
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fortskrider. De menar att det redan från början är viktigt att sätta upp en plan för hur 

övervakningen ska ske. Alla mål som sats upp för projektet ska kunna speglas i de olika 

indikationerna som sätts upp, det är sedan viktigt att kontinuerligt uppdatera dessa eftersom 

det kan ske ändringar på vägen.  Ett krav för de indikatorer som sätts upp är att dem måste 

vara möjliga att mäta. Vidare menar författarna att det även är viktigt att använda sig av rätt 

verktyg som alla inblandande kan förstå och använda sig utav (François et al., 2009). 
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3. Metod 

I följande kapitel förklaras de olika metodval som gjorts under studiens gång. Val av ämne, 

varför undersökningen utförts och hur undersökningen har genomförts är några av de 

punkter som adresseras. 

 

3.1 Val av ämne 
Vi studerade teori kring misslyckade affärssystemsprojekt och upptäckte att det fanns många 

kritiska framgångsfaktorer kopplade till affärssystemsprojekt. Vi fann det mycket intressant 

att misslyckandegraden av affärssystemsprojekt är hög trots att det finns mycket teori kring 

kritiska framgångsfaktorer. Vi valde därför att inrikta vår undersökning på hur kritiska 

framgångsfaktorer tas i beaktning i praktiken. Efter vi valt ämne började vi samla in mer teori 

kring ämnet och började leta efter företag som skulle kunna vara intressanta för vår 

undersökning.  

 

3.2 Undersökningssyfte 
Enligt Jacobsen (2002) kan en problemställning vara antingen klar eller oklar. Enligt 

författaren är problemställningen klar när forskaren har lärdom inom området men ändå 

önskar finna mer kunskap. Vi hade vid undersökningsstarten vissa antaganden om vad vi 

önskade få bekräftelse på. Därför anser vi att vår problemställning är av klar karaktär då vi 

hade mycket information inom ämnet men ändå ansåg att det fanns vissa frågetecken. En 

problemställning avgör vilket upplägg en undersökning bör ha och vilken metod som bäst 

lämpar sig för insamling av empiri.  

Vi önskade undersöka hur kritiska framgångsfaktorer tagits i beaktning i praktiken vid 

införandet av ett nytt affärssystem. Enligt Jacobsen (2002) är detta en beskrivande 

problemställning. 

Jacobsen (2002) menar att en forskare bör fastställa om han vill att undersökningens resultat 

ska gå att generalisera. Med generalisering menas att resultatet av en undersökning ska gälla 

fler än bara de enheter som studerats. Önskas generalisering bör forskaren göra ett urval som 

kan liknas med populationen i fråga, alltså välja ut enheter som representerar målgruppen för 

undersökningen (Jacobsen, 2002). Vår undersökning har inte som mål att generalisera, då vi 

anser att två enheter inte är ett tillräckligt representativt antal för att kunna uttala sig om alla 

företag som implementerat ett nytt affärssystem. Vi önskar istället att vår undersökning ska 

fungera som ett exempel, för både företag och konsulter, på hur viktigt det är att ta kritiska 

framgångsfaktorer i beaktning vid implementering av ett affärssystem.  

 

3.3 Val av ansats 

För att kunna ta reda på hur kritiska framgångsfaktorer tagits i beaktning under ett 

affärssystemsprojekt ansåg vi det nödvändigt att samla in riklig information från få enheter. 
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Enligt Jacobsen (2002) innebär det att vi använde oss av en kvalitativ ansats med en intensiv 

utformning. Författaren menar att en kvalitativ ansats används när forskaren är intresserad av 

att samla in information i form av ord och en intensiv uppläggning innebär att ett fenomen 

studeras på djupet. En kvalitativ ansats lämpar sig bäst då forskaren önskar skapa större 

klarhet i ett oklart ämne och/eller då forskaren vill vara öppen för oväntade händelser. Några 

av de fördelar som finns med en kvalitativ ansats är öppenheten, att den kan skapa en närhet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare och att den är väldigt flexibel (Jacobsen, 2002). I 

en intensiv utformning används många variabler och få enheter. Med variabler menas ämnet 

som undersöks, vilket i vår studie var kritiska framgångsfaktorer. Med enheter menas det som 

forskaren vill studera och uttala sig om, vilket i vårt fall var hur faktorerna tagits i beaktning.  

Jacobsen (2002) menar att de två vanligaste metoderna för insamling av kvalitativ data är 

intervju och observation. För att kunna besvara vår problemställning ansåg vi att intervjuer 

skulle vara det mest relevanta tillvägagångssättet. Då vi önskade uttala oss om hur kritiska 

framgångsfaktorer tagits i beaktning var observation inget alternativ då implementeringen 

redan genomförts.  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats för datainsamling. 

Jacobsen (2002) menar att en deduktiv ansats innebär att forskaren har vissa antaganden innan 

en datainsamling genomförs, vilka senare jämförs med den data som samlats in. Vi hade vid 

undersökningsstarten ett antagande om att många företag misslyckas med sina 

affärssystemsimplementeringar trots att det finns mycket teori kring ämnet. Vi önskade få en 

bekräftelse på detta antagande.   

 

3.4 Insamling av data 
Det finns två typer av data som kan samlas in under en datainsamling. Dessa är primärdata 

och sekundärdata. Med primärdata menas den data som forskaren samlar in för första gången 

från en primär informationskälla. För att samla in primärdata kan forskaren använda sig av 

intervju, frågeformulär eller observation. Sekundärdata är data som samlats in av andra än 

forskaren själv (Jacobsen, 2002). Vi har i vår studie samlat in både primär- och sekundärdata. 

Primärdata i form av det vi fått fram genom våra intervjuer och sekundärdata genom den teori 

vi samlat in. 

3.4.1 Litteraturstudie 

För att hitta information till vår litteraturstudie valde vi att dels söka efter böcker på 

Högskolan i Halmstads bibliotek och Halmstads statsbibliotek och dels att söka efter 

vetenskapliga artiklar. Vi har även kollat på referenslistorna i relevanta artiklar för att hitta 

mer information kring ämnet.  

Vi har även valt att söka artiklar i olika databaser så som ABI/INFORM, Google scholar och 

Science Direct. De sökord vi använt oss av är critical success factors, ERP implementation, 

success factors, affärssystem, enterprise resource planning, TAM, successful implementation, 

och kritiska framgångsfaktorer.  
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3.4.2 Val av enheter 

Utifrån vår problemställning satte vi upp ett antal kriterier på vårt urval av företag och 

intervjudeltagare. Vi ansåg det nödvändigt att de företag vi skulle undersöka hade 

implementerat ett affärssystem inom de senaste tre åren. Detta för att kunskapen om 

implementeringen skulle finnas kvar inom företaget och för att informationen vi fick fram 

skulle vara så rättvisande som möjligt. För de personer vi valde att intervjua hade vi som krav 

att de skulle ha ingått i projektgruppen. Vi önskade även att intervjua två personer som inte 

hade ingått i projektgruppen och som arbetat på företaget under tiden för projektet. 

Vi valde att inte fokusera på en viss bransch då vi ansåg att det inte var en relevant 

avgränsning för vår undersökning. Då vårt syfte var att undersöka affärssystemsprojekt ansåg 

vi att ett företags bransch inte skulle påverka resultatet. Vi beslutade oss också för att inte 

sätta upp några kriterier för företagens storlek, men vi ville att de företag vi undersökte skulle 

vara lika storleksmässigt. Med storlek menar vi främst antalet anställda.  

För att få en möjlighet att få kontakt med företag som uppfyllde våra kriterier tog vi hjälp av 

kontakter vi har på ett företag som säljer och implementerar affärssystem. Genom dem fick vi 

förslag på företag som passade in i vår profil som vi sedan kontaktade. De företag som ställde 

upp var Constructor och Greenship.  

Constructor, Mattias Stensson, Personlig kommunikation 2010-03-29. 

Mattias Stensson arbetar på Constructor som controller. Under projektets gång hade han 

befattningen lager- och logistikchef.  

  

Greenship, Fredrik Holtz, Personlig kommunikation 2010-03-29.  

Fredrik Holtz arbetar som systemförvaltare på Greenship. Det är han som tar de tekniskt 

orienterade besluten i verksamheten. Han hade även samma roll under projektet 

Användare 1 Constructor, Personlig kommunikation 2010-04-27. 

Användare 1 har arbetat på Constructor i tre år och arbetar med teknisk support. Han arbetade 

på företaget under tiden för projektet. Användare 1 kommer i denna undersökning vara 

anonym. 

 

Användare 2 Greenship, Personlig kommunikation 2010-05-05. 

Användare 2 har arbetat på Greenship i tio år och har befattningen controller. Även användare 

2 kommer i denna undersökning vara anonym. 

 

3.4.3 Empirisk studie 

En typ av intervju är enligt Jacobsen (2002) den öppna individuella intervjun, vilken lämpar 

sig bäst då forskaren är intresserad av vad enskilda individer anser och då relativt få enheter 

ska undersökas. När en forskare bestämt sig för att använda sig av öppna individuella 

intervjuer bör ett antal val uppmärksammas. Ett av valen är ifall intervjun ska ske personligen 

eller över telefon (Jacobsen, 2002). Vi valde att utföra intervjuer personligen och sedan 

komplettera dem över mail. Vi ansåg att personliga intervjuer skulle ge oss en rättvisande bild 

av hur affärssystemsprojektet faktiskt gick till. Detta för att vi tror att personer har lättare att 

tala om känsliga ämnen och få förtroende för forskaren vid ett personligt möte. Detta 
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argument stöds även av Jacobsen (2002). Vi har även skickat öppna frågor via mail till två 

användare.  

Ett annat val som vi gjorde var huruvida intervjun skulle vara öppen eller strukturerad. Enligt 

Jacobsen (2002) går en strukturerad intervju ut på att forskaren ställer bestämda frågor. 

Frågorna kan vara slutna eller öppna. En sluten fråga innebär att fasta svarsalternativ finns 

angivna och på en öppen fråga är svaret fritt. Vi ansåg att strukturerade intervjuer med öppna 

frågor skulle vara mest lämpliga i vår undersökning. Detta eftersom vi önskade uttala oss om 

kritiska faktorer och ansåg då att förutbestämda frågor skulle ge oss bäst information. Vi ville 

även att frågorna skulle vara av öppen karaktär för att ge intervjudeltagarna utrymme att 

beskriva projektet ur sitt perspektiv. 

Vart intervjuerna skulle äga rum, om vi skulle spela in dem eller ej och om vi skulle avslöja 

avsikten med intervjuerna var andra val som vi tog ställning till. Vi kom fram till att de 

lämpligaste platserna att utföra intervjuerna på var hos företagen. Jacobsen (2002) skiljer 

mellan naturliga och konstlade intervjuplatser. Med naturlig plats avses ett ställe som är 

bekant för intervjuobjektet. En konstlad intervjuplats kan vara en bekant plats för forskaren 

eller en plats som ingen av dem är bekanta med (Jacobsen, 2002). Vi valde att låta spela in 

intervjuerna, med tillstånd från intervjudeltagarna, för att kunna komplettera våra 

anteckningar. Vad gällande om intervjuernas avsikter skulle vara dolda eller öppna bestämde 

vi oss för att redan från början, då vi sökte företag, avslöja våra avsikter med intervjuerna. 

Detta på grund av att det var viktigt att företagen stämde in på våra kriterier.  

3.4.4 Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjufrågor valde vi att kategorisera upp de olika faktorerna som vi 

identifierat i vår litteraturstudie och sedan ta fram frågor till vardera kategori. Dessa var 

projektplanering, projektstyrning, användarinvolvering och utbildning, förändringsledning, 

stöd från ledningen, korrekt data samt övervakning och mätning. Vi valde att sammanställa 

intervjuguiden så för att säkerställa att vi fick med allt vi ville ha svar på inom varje område. 

Intervjuguiden finns i bilaga 1. 

Vi valde att inte i förväg skicka ut intervjuguiden till företagen då vi inte ville att de skulle ha 

förberedda svar till intervjun. Förberedda svar anser vi kan vara missvisande eftersom de då 

haft tid att tänka ut ett svar som låter bra, men kanske inte är helt korrekt. Vi har även använt 

oss av samma intervjuguide under båda intervjuerna. Detta eftersom vi ville undersöka samma 

sak i båda fallen. Vi valde att utföra en intervju på vardera företag på ca 1,5 timme, vilka 

senare kompletterades över mail.  

För att ytterligare styrka vår undersökning valde vi att skicka ut öppna frågor till användare på 

respektive företag. Detta för att vi önskade få en inblick i vad användarna ansåg om 

affärssystemsprojektet. Vi valde att utgå från intervjuguiden vi använt oss av under våra två 

första intervjuer när vi satte samman frågorna till användarna, men vi tog bort de frågor som 

inte hade med användarna att göra. Frågorna till användarna finns i bilaga 2. 
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3.5 Validitet och Reliabilitet 
Med validitet menas en undersöknings totala giltighet och relevans. Validitet handlar alltså 

om i vilken utsträckning en undersökning behandlar vad den är tänkt att behandla och att det 

som undersöks hos några få även gäller i det stora hela (Jacobsen, 2002; Brinkman & Kvale, 

2009).    

För att få så hög validitet som möjligt valde vi, efter godkännande från företagen, att spela in 

intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa att vi fick med allt som intervjupersonerna sa. 

När intervjuerna var klara började vi med att transkribera dem för att vara säkra på att inte 

missa någon information. Då vi sammanställt empirin skickade vi ut den till respektive 

företag för att få ett godkännande. Detta för att ytterligare stärka validiteten.  De företag som 

deltog i vår undersökning hade implementerat ett system de senaste tre åren och de personer 

vi valde att intervjua hade ingått i projektgruppen. Det bidrog till att informationen inom 

företagen var färsk och att intervjupersonerna hade god kunskap om projektet då de hade 

arbetat med det. För att ytterligare stärka validiteten valde vi att maila frågor till användare 

som arbetade på företagen under affärssystemsprojektet. Detta för att även kunna få deras syn 

på frågor som till exempel rörde användarinvolvering. Frågorna var av öppen karaktär och 

tillät användarna att svara på sitt eget sätt och gav utrymme för tillägg. Vi har även haft 

möjlighet att ställa följdfrågor till användarna, även detta via mail. 

Enligt Brinkman och Kvale (2009) är reliabilitet konsistens och tillförlitlighet i 

undersökningens resultat. Med det menas att en annan forskare ska kunna utföra en liknande 

undersökning vid en annan tidpunkt och nå samma resultat (Jacobsen, 2002). Vi tog hjälp av 

ett konsultbolag för att få förslag på företag som implementerat ett nytt affärssystem de 

senaste tre åren. När vi sedan kontaktade dessa företag informerade vi dem om syftet med 

undersökningen och vad kritiska framgångsfaktorer är för att säkerställa att vi fick intervjua 

rätt personer på företagen. Intervjuerna genomfördes genom personliga besök och har sedan 

följts upp via mail. Vi valde att låta användarna som svarade på frågor via mail vara anonyma. 

Detta för att vi ansåg att det skulle ge mer ärliga svar. 
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4. Empiri 

I följande kapitel redovisas resultatet av våra intervjuer. Först från företag ett - Constructor 

och därefter från företag två - Greenship. Vi ger först en presentation av företaget och deras 

skäl till investering av nytt affärssystem. Därefter redovisas hur företagen har tagit de kritiska 

framgångsfaktorer vi identifierat i beaktning. 

 

4.1 Constructor 
Constructor Sverige AB är Sveriges ledande leverantör av kompaktarkivsystem och 

lagerinredning. Huvudkontoret i Sverige ligger i Göteborg och har cirka 65 anställda. 

Constructor gruppen finns representerat över hela Europa bland annat i Tyskland, Norge, 

Holland, Danmark och Finland. Constructor Sverige AB omsatte år 2007 425 miljoner kronor 

[2]. 

Constructor tog hjälp av affärssystemsleverantörens konsulter under projektet. Konsultbolaget 

hade en intern projektgrupp som arbetade med införandet av affärssystemet.  

Mattias Stensson arbetar som controller för den skandinaviska enheten för Constructor group. 

Under tiden för projektet var Mattias lager och logistik chef. I projektet ingick han i den grupp 

som konsultbolaget kallar för OLFI. Med OLFI menas order, lager, fakturering och inköp.  

4.1.1 Affärssystemet 

Constructor valde att investera i ett helt nytt affärssystem då deras gamla system från 1996 

inte längre klarade av att uppfylla verksamhetens behov. Anledningen till implementeringen 

var att kunna jobba mer flexibelt till en lägre kostnad och på så sätt tjäna mer pengar. Även att 

alla företag inom koncernen skulle kunna använda sig av samma system, och på så sätt arbeta 

mer integrerat. Det affärssystem de bestämde sig för att implementera var Jeeves.  

”Man investerar ju inte ett X antal miljoner i ett affärssystem för att tjäna mindre pengar, 

strategiskt för att kunna jobba mer flexibelt till ett färre antal kronor, man är ju dum om man 

säger något annat.” (Personlig kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010) 

Constructor startade sitt projekt i april 2008 och systemet gick i drift i november 2008. I 

nuläget utnyttjas systemets kapacitet till fullo inom vissa områden och mindre inom andra 

områden i företaget. Alla företag i koncernen har varsin super-användargrupp där kunskapen 

om systemet är väldigt hög. Gruppen fungerar även som ett utvecklingsråd som diskuterar hur 

systemet kan utnyttjas på bästa sätt och hur det skulle kunna bli bättre. Mattias menar att om 

ett företag vill lyckas med implementeringen av ett nytt system handlar det om att få ut det till 

användarna, och detta är nästan det svåraste. 

”Det kan finnas glapp i kunskapsnivån mellan super-användargrupperna och användarna i 

företagen, och den delen tror jag man oftast missar. Jag har suttit mycket med Jeeves och då 

är det ju lätt att man blir lite hemmablind och tycker att vissa saker är självklara. Ska man 

utnyttja systemet måste man ju få ut det till användarna, och det är nog det svåraste.”  

(Personlig kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010)  
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4.2 Kritiska framgångsfaktorer 
Kritiska framgångsfaktorer var inte något som Constructor tog i beaktning innan och under 

projektets gång. De har bara diskuterat med konsult bolaget om vilka förväntningar de hade 

på projektet och de hade även en administrativ projektledare som talade om vilka de viktiga 

milstolparna var. Mattias menar även att de valde att lägga mycket resurser på OLFI 

grupperna och även mycket resurser på drift veckan. Detta för att de trodde att det skulle bidra 

till projektets framgång. Företaget hade lyckats med ett affärssystems projekt innan vilket var 

något som Mattias ansåg bidrog till att även detta projekt lyckades.  

Constructor använde sig inte av någon speciell projektmodell. De hade en övergripande 

projektansvarig, den svenska VD:n.  Constructor hade även en styrgrupp som bestod av 

koordinatorer, den svenska region chefen, den svenska VD:n och konsultbolaget. 

Styrgruppens främsta uppgift var att diskutera vilka punkter som skulle prioriteras inom 

projektet. 

”Vi lade upp vår projektstruktur på så sätt att vi hade en projektledare från konsultbolaget 

och olika koordinatorer från varje företag i koncernen med i projektet.” (Personlig 

kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010) 

4.2.1 Projektplanering 

Affärssystemsprojektet var av väldigt hög prioritet i organisationen och många var 

involverade. Mattias menar att deras vision med projektet var att tjäna pengar, kunna göra mer 

med samma eller mindre resurser och att de skulle kunna samarbeta med sina kunder och 

leverantörer på ett effektivare sätt. 

Det var inte någon speciell information som låg till grund för planering av projektet. Det enda 

Constructor gjorde var att sätta en deadline för projektet och sedan överlät de den teoretiska 

delen kring projektet till konsultbolaget. Konsultbolaget styrde väldigt mycket kring hur de 

skulle gå tillväga. Projektgruppen på Constructor satte sig själva inte ner och planerade, utan 

de gick in med inställningen att det fick bli som det blev. En affärsplan upprättades däremot 

vilken bland annat innehöll strategiska konkreta fördelar, risker, resurser, kostnader och en 

tidslinje. 

Mattias menar att det enda företaget gjorde egentligen var att de först på skandinavisk nivå 

bestämde att de skulle byta system och sedan identifierade de vilka olika områden som fanns 

inom företaget. Därefter gjordes en resursplan, vilken innehöll de personer som arbetar inom 

de olika områdena och vilka som skulle ingå i projektgruppen. Sedan var det vissa som byttes 

ut för att de inte hade tid att arbeta med projektet. Därefter tilldelades projektet nödvändiga 

resurser. 

Målsättningen med projektet har förändrats under projektets gång. Detta på grund av att de 

utförde en förstudie ett år innan projektet satte igång och däremellan hann de byta ägare, 

vilket bidrog till att målbilden förändrades. När projektet väl sattes igång var målsättningen 

att sätta upp ett system på sex månader med samma kvalité som i systemet de hade innan. 

Mattias menar att de var först efter projektet som företaget tog de stegen som var tänka från 

början, alltså det var först då de uppfyllde de mål de hade haft från början. 
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Projektgruppen gjorde inte upp någon plan över hur de skulle uppnå målen med 

implementeringen. Konsultbolaget styrde väldigt mycket eftersom att de hade den största 

kunskapen om att skapa ett fungerande system. Mattias menar att konsultbolaget hade 

underskattat tiden för att utforma processerna, så under projektets gång fokuserades det inte 

på att uppnå mål utan att släcka bränder. 

Mattias anser att det inte uppstod några konflikter om resurser och kapital under projektets 

gång utan snarare innan, detta på grund av att de bytte ägare. Företaget hade i princip fått 

igenom projektet när den nya ägaren tog över och ett affärssystems byte ingick inte i hans 

affärsplan. När de väl fick igenom projektet var den ursprungliga offerten betydligt mer 

nerbantad. Constructor lyckades trotts detta genomföra projektet inom den uppsatta 

tidsramen, om det även genomfördes inom budget kan tyvärr inte Mattias svara på. 

4.2.2 Projektstyrning 

Projektgruppen på Constructor i Sverige bestod av sex personer. Genom att se till vilka 

användningsområden som finns i Jeeves valdes personer som arbetade inom dessa områden ut 

för att delta i projektgruppen. En projektgrupp fanns för vardera område med en representant 

från varje land. De svenska projektmedlemmarna valdes ut genom att se till vilka personer 

som äger processerna i respektive bolag. Till exempel så var den ansvariga för order med i 

OLFI gruppen, vilket även Mattias var då han vid denna tid var ansvarig för logistik. 

Projektmedlemmarna valdes ut både efter kunskap och position. Alla personer som hade en 

chefsposition fick vara med i projektet och de andra personerna som deltog valdes ut efter 

lämplighet. Mattias ansåg att det saknades kunskap om den del i deras verksamhet som rör 

montageinstallation. Detta var något som de fick sota för senare när de gick i drift. Vidare 

menar han att den då rådande högkonjunkturen bidrog till att företaget hade mycket att göra 

vilket betydde att företaget inte kunde utnyttja vilka resurser som helst då de behövdes på 

annat håll.  

IT-avdelningen var inte med i projektgruppen utan de fungerade som kommunikatörer 

gällande teknik. Dock var de väldigt involverade de första en och en halv månaderna av 

projektet. Detta eftersom att det då behövdes mycket kunskap om teknik. De var senare inte 

involverade vid designen av processerna i systemet.  

Projektgruppen hade stor beslutsrätt under projektet. I den projektgrupp som Mattias vad med 

i så fanns det även representanter från styrgruppen, vilket bidrog till att beslutanderätten var 

hög. Han menar att de hade beslutanderätt över hur en process skulle utformas och fungera 

och att enda gången de behövde gå till ledningen för att få ett godkännande till ett beslut var 

när de gällde investeringar utöver de ramar som hade avtalats. Han tror att den höga 

beslutsrätten i projektgrupperna var det som bidrog till att projektet blev klart inom den 

utsatta tidsramen, hade det inte varit så tror han att projektet hade kunnat ta flera år. 

Kommunikationen inom projektgruppen har fungerat bra, även om det funnits personer som 

varit mer drivande än andra. Från konsultbolagets sida har det varit viktigt att Constructor 

redan tidigt i projektet tog ansvar för ägarskap av processerna. Därför har en super-

användargrupp tillsats som är dedikerade till att kommunikationen fungerade bra. 
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Mattias anser att samarbetet inom projektgruppen har fungerat bra. Vidare menar han att alla 

de kontakter som knöts under projektet är till stor nytta idag då Constructor arbetar mer 

integrerat inom koncernen.  De arbetar nu efter en gemensam målbild och det är nu lättare att 

få igenom beslut. 

Projektmedlemmarna tilläts inte att lägga all sin tid på projektet eftersom att deras dagliga 

arbete då skulle bli lidande. Projektmedlemmarna fick istället försöka dirigera ut det dagliga 

arbetet på sin personal för att kunna arbeta med projektet. För Mattias del innebar projekt att 

han behövde resa två till tre dagar i veckan under ett halvår och inom hans område tillsattes 

inga extra resurser vilket ledde till många övertimmar. I ekonomidelen tillsattes det däremot 

resurser för att underlätta. Detta eftersom att det var viktigt att registrera grunddata så som 

kunder och leverantörer i början av projektet. Att projektmedlemmarna inte kunde lägga all 

sin tid på projektet såg företaget som en utmaning och det ledde till att den övriga personalen 

fick chans att växa, vilket företaget har stor användning för idag.  

”Under perioden för projektet så fick man se till att ösa över det dagliga arbetet på sin 

personal. Jag reste ju 2-3 dagar i veckan under ett halvår ungefär, till Norge och Danmark.” 

(Personlig kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010) 

När projektet var slutfört och det gick att konstatera att systemet fungerade som det skulle i 

verksamheten delades belöning ut i form av bonusar. Bonusarna var uppdelade på tre nivåer. 

Första nivån innebar bonus till alla som varit delaktiga under projektet. Den andra nivån var 

bonus till personer som gjort speciellt bra ifrån sig och den tredje nivån var bonus för 

personer som även hade tagit ett stort ansvar under projektet.  

Samarbetet, Constructor och konsultbolaget emellan, kunde ha fungerat bättre. 

Konsultbolaget utförde en förstudie i början av projektet vilken, enligt Mattias, kunde varit 

bättre då vissa processer inte var korrekt identifierade. Han menar att detta är något som både 

konsultbolaget och Constructor får ta på sig ansvaret för. Han menar att bristerna i förstudien 

resulterade i att projektet krävde mer arbete. En av de viktigaste delarna i verksamheten, som 

var standard i deras gamla system, var inte standard i Jeeves, vilket inte uppmärksammades i 

förstudien och därmed försvårades arbetet.  

4.2.3 Användarinvolvering och utbildning 

Enligt Mattias involverades användarna tidigt i projektet. Projektet löpte över sex månader 

och användarna involverades en och en halv månad innan driftstart. Användarna fick även 

information löpande under projektet genom nyhetsbrev som gick ut varje månad, där det 

informerades om hur projektet gick. Även projektkoordinatorerna i vardera land hade ansvar 

att informera användarna om vad som skulle hända. Användarna involverades bland annat 

genom att de fick vara med och fasa sig ut ur det gamla systemet och in i det nya. De hade 

dock inget att säga till om vid utformning av processer utan de fick acceptera det som 

projektgruppen bestämde. Det hölls heller inga möten där användarna kunde komma med 

synpunkter. 
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Constructor höll i den största delen av utbildningen själva. Detta var en överenskommelse 

mellan konsultbolaget och företaget. De gjorde själva manualer och varje processansvarig 

blev beordrad av koordinatorerna att ansvara för utbildningen av personalen inom sitt område. 

Mattias anser att utbildningen som hölls i och med projektet var mycket bra och att de fick 

tillräckligt mycket pengar till att hålla utbildningar. Användarna hade tillgång till en test 

databas där de kunde gå in och testa olika flöden i systemet om de kände sig osäkra. Han 

menar att det blir en enorm skillnad när systemet går i drift och därför hade de sittningar med 

super-användargruppen varje fredag dit användarna kunde komma och ställa frågor. Alla 

användare har fått olika mycket utbildning beroende på vad personerna själva ansett sig 

behöva. Mattias menar att ålder och hur länge personerna har arbetat i företaget har stor 

inverkan på om användarna är nöjda med utbildningen eller inte. Constructor har stött på en 

del problem på grund av att användarna inte har besuttit rätt kunskap för att använda systemet 

korrekt. För att åtgärda detta har projektgruppen tagit fram en Jeeves manual som nu ligger 

tillgänglig för alla användare på deras intranät. Ett utbildningstillfälle lades även till. 

Uppföljningsmöten är något företaget arbetade med löpande under hela projektet. Nu efter 

projektet slut sker uppföljningsmöten mer för att diskutera vissa funktioner i Jeeves. Mattias 

anser att organisationen är väldigt aktiv när de gäller diskussioner om affärssystemet. 

4.2.4 Förändringsledning  

Constructor har inte haft någon som är ansvarig för förändringsledning, och det är heller inte 

någonting de tagit i beaktning. I Sverige har verksamheten anpassats efter systemet medans 

det till exempel i Norge inte har gjort det. Detta kan bero på att Constructor i Sverige är mer 

förändringsbenägna på grund av att det finns mycket mer kunskap inom företaget. I Norge 

gjordes mycket anpassningar för att arbetssättet skulle vara det samma som innan 

affärssystemsimplementeringen. I Sverige har projektet inte stött på något motstånd till 

förändringen från användarna. Det upplevdes däremot att de fanns ett motstånd till 

implementeringen i Norge och då framför allt i deras fabriksverksamhet. Vad det berodde på 

är, enligt Mattias uppfattning, att de inte var tillräckligt förändringsbenägna och att de hade 

väldigt mycket att göra. Oviljan till förändring berodde även på att de inte hade den rätta 

attityden.  Detta har skadat projektet i den mening att företaget inte kom så långt med 

utvecklingen av systemet som de skulle kunnat. 

”Mycket energi lades på att klanka ner på systemet, vilket ledde till att de inte kunde ta lika 

stora kliv som det var tänkt.” (Personlig kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010) 

Det nya systemet har fört med sig en hel del förändringar på både arbetsuppgifter och roller. 

Tidigare utfördes kanske en arbetsuppgift i ett program vilket nu i Jeeves måste utföras i flera 

program. De anställda hade svårt att förstå att de kunde hoppa från ett program till ett annat 

utan att behöva gå tillbaka till menyn. Arbetsroller har förändrats i den mening att fler 

arbetsuppgifter lagts till. Det nya systemet har möjliggjort att en person kan utföra mer 

arbetsuppgifter än tidigare. De flesta förändringar på arbetsroller och arbetsuppgifter har skett 

efter de att implementeringen var genomförd, och det är alltså inget som definierats från 

början eller utformats under projektets gång. Några exempel är montagedelen där de nu 

arbetar mycket mer fokuserat på inköp än vad de gjorde tidigare och att orderdelen som 
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tidigare inte fakturerade numera gör det. Inga arbetsroller har försvunnit men vissa 

arbetsroller har det.  

4.2.5 Stöd från ledningen 

En del av ledningen var väldigt involverade under projektet, främst den svenska 

ekonomichefen och VD:n. Den svenska VD:n var tidigare IT-chef, så för honom var detta 

projektet mycket viktigt. Då Constructor var tvungna att byta sitt system var det väldigt 

viktigt att ledningen var engagerad för att projektet skulle bli så bra som möjligt. Det svenska 

företaget i Constructorkoncernen har varit ledande i affärssystemsimplementeringen då det 

har funnits väldigt mycket mer kunskap i Sverige än i de andra länderna i koncernen.  

Då den svenska VD:n satt i styrgruppen så behövdes ingen extra kommunikatör mellan 

projektgruppen och ledningen. I de andra länderna har koordinatorerna fungerat som 

kommunikatörer mellan projektgrupp och ledning. Ledningen har inte engagerat sig i att lösa 

eventuella problem och dispyter som uppstått under projektet utan detta har lösts på 

styrgruppsnivå eller direkt i projektgruppen. Även problem mellan Constructor och 

konsultföretaget löstes på projektnivå. Det har varit ledningen i respektive land som har varit 

ansvariga för att förse projektet med nödvändiga resurser. I Danmark har det till exempel 

anställts en person för att arbeta med projektet. Då Constructor i planeringsfasen i projektet 

hade tagit fram en resursplan, var det enkelt för ledningen att veta vilka resurser som 

behövdes.  Resursplanen syftade främst till mänskliga resurser. 

4.2.6 Korrekt data 

Den data som lagts in i det nya systemet har både konverterats över från det gamla systemet 

och förts in manuellt. De använde sig av ett Business Intelligence system för att få ut relevant 

historisk data så som fakturering, lager och ekonomiska transaktioner. Constructor stötte på 

vissa problem vid konvertering av artiklarna. De hade en person som satt med de på heltid. 

Han menar att de var ett stort arbete att översätta fält från det gamla systemet till det nya, till 

exempel att fält med samma funktion hette olika eller hette samma sak men inte fyllde samma 

funktion. I Norge uppstod problem i och med att de valde att konvertera kundfakturor. Mattias 

menar att poängen med att registrera vissa saker manuellt var att lära sig systemet. Han menar 

att personerna i Sverige lärde sig ganska tidigt hur systemet fungerade vilket personerna i 

Norge gick miste om. Constructor utförde en dataanalys, framför allt när det gällde artiklar 

och försäljningsstatistik som skulle in i det nya systemet. 

4.2.7 Övervakning och mätning 

Constructor har haft ett nära samarbete med konsultbolaget. Mattias anser att han personligen 

också har haft ett nära samarbete med konsultbolaget.  Han menar att det från och till har 

fungerat bra. Det som fungerade mindre bra var när konsultbolaget ansåg att projektet var 

avlutat, även fast Constructor fortfarande behövde deras expertis, så hade de inte så mycket 

tid över för dem. Test och felsökning är något som har förekommit kontinuerligt under 

projektet och det är något som de har utfört själva. Mattias har, tillsamman med en kollega, 

varit ansvarig för många utav felsökningarna. Om fel identifierats under felsökningen har 

dessa följts upp och åtgärdats. Under projektets gång har styrgruppen träffats för att dels 

utföra mätningar gentemot milstolpar och mål, och dels för att få input från konsultbolaget. 
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De har inte övervakat implementeringsprocessen på något annat sätt än genom mätningar mot 

milstolpar. Mattias anser att de var på det klara med hur de ville utforma systemet från början 

och att det inte skett några stora förändringar under projektets gång. Deras enda mål var att ha 

samma kvalité på det nya systemet som de hade på det gamla systemet. Avslutningsvis säger 

Mattias följande: 

”Vi hade inga driftstörningar egentligen, inga stora, vi gick ju live den dag vi skulle gå live, 

även om de var väldigt tufft. Tidslinjen den höll vi, men vi jobbade ju fruktansvärt hårt.” 

(Personlig kommunikation, M. Stensson, 29 Mars, 2010) 

 

4.3 Användare på Constructor  
Vi har valt att låta användaren vara anonym och han benämns därför som användare 1. 

Användare 1 har varit anställd på Constructor i tre år och jobbar med teknisk support, vilket 

han även gjorde under projektets gång. Han anser att han utnyttjar affärssystemet till fullo i 

sitt vardagliga arbete eftersom att han är tvungen till det i sin tjänst. Det nya affärssystemet 

har fört med sig många positiva förändringar på hans arbetssätt. Han har bland annat fått 

bättre översikt och kontroll och han kan arbeta mer effektivt. Som exempel tar han upp 

”beställningar”, vilka tidigare lades i otaliga mallar men som nu läggs direkt i affärssystemet.  

Han anser att användarna inte direkt blev förberedda i tid för de kommande förändringarna, 

men att det ändå var ok. Han menar att det uppstod en del motstånd till de förändringar som 

skulle komma att ske. Detta tror han är vanligt förekommande då något inarbetat byts ut. Han 

anser att motståndet skulle kunna bero på att många användare har svårt att väga något bättre 

mot gamla vanor.  

”Klart det uppstod motstånd, det gör det alltid när något inkört skall bytas ut.” (Personlig 

kommunikation, Användare 1, 27 April, 2010) 

Användare 1 menar att användarna inte har kunnat komma med åsikter under projektets gång. 

Detta är dock ingenting han ser som negativt då det inte skulle fungera om alla tyckte till hela 

tiden. Användarna hade möjlighet att lämna sina åsikter till projektgruppen. Vilka senare 

avgjorde om det var något intressant att gå vidare med.  

 

Användare 1 anser att utbildningen av användare i det nya affärssystemet tyvärr påbörjades 

alldeles för nära inpå driftstarten. Han anser sig nöjd med utbildningen och tycker att själva 

mängden utbildning var helt ok för hans del och han anser sig inte ha stött på problem i sitt 

vardagliga arbete på grund av avsaknad av kunskap. Han menar även att användarna har 

kunnat gå och be om hjälp hos kollegor med högre kunskap om systemet. Om användare har 

kunnat få olika mycket utbildning är något han inte kan uttala sig om. 

 

”Jag är mer för learning by doing, och de som hade kunskap var alltid hjälpsamma.” 

(Personlig kommunikation, Användare 1, 27 April, 2010) 
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Användare 1 menar att det inte har förekommit uppföljningsmöten efter projektets slut där 

användare har kunnat komma med åsikter, ta upp problem och dela med sig av erfarenheter. 

Han menar att de istället har haft fortsättningsutbildningar.  

 

4.4 Greenship  
Greenship Sverige AB grundades 1992 och har kontor i bland annat Göteborg, Malmö och 

Stockholm. De erbjuder sina kunder fraktlösningar världen över via fartyg. Greenship ingår i 

koncernen Björk Eklund Group som har ca 600 anställda i Skandinavien, Baltikum och Asien. 

Omsättningen för koncernen uppgick 2008 till 210 miljoner euro [3]. 

Greenship använde sig av affärssystemsleverantörens konsulter under sitt 

affärssystemsprojekt. Inom konsultbolaget fanns en projektgrupp som arbetade tillsammans 

med Greenships projektgrupp under projektets gång.  

Fredrik Holtz arbetar som systemförvaltare på Greenships kontor i Göteborg. Han hade 

samma roll vid tiden för projektet och ingick i projektgruppen. 

4.4.1 Affärssystemet 

Greenship investerade i ett helt nytt affärssystemsystem. Affärssystemet de valde att 

implementera var Jeeves. Projektet pågår fortfarande i Finland och Baltländerna, men i 

Sverige, Norge och Danmark är implementeringen färdig. Det som låg tillgrund för 

investeringen var att de tvingades gå in i rederiets bokningssystem och kunde då inte längre 

använda sig utav sitt gamla system. Greenship utnyttjar inte systemet så som det är tänkt 

ännu. Projektet i Sverige gick från start till mål på mindre än ett år och de har märkt nu i 

efterhand att de inte riktigt tänkt igenom allt och att det var för kort tid att genomföra 

projektet på. Fredrik menar att anledningen till att de hade så kort tid på sig var, som tidigare 

nämnts, att de blev tvingade över till rederierna. 

 

4.5 Kritiska framgångsfaktorer  
Kritiska framgångsfaktorer är inget de på Greenship har pratat om innan och under projektets 

gång. Fredrik menar att de medvetet inte har tagit kritiska framgångsfaktorer i beaktning då 

den tighta tidsplanen inte tillät det. Det sattes till exempel inte upp en fullständig 

kravspecifikation, vilket företaget fick lida för längre fram i projektet. Greenship har istället 

fokuserat på vilka kritiska framgångsfaktorer som finns för organisationen och inte för 

projektet. De har inte heller använt sig av någon speciell uttalad projektmodell utan har sett 

till sitt ISO 9000 flöde. Den svenska delen är ISO-certifierad och där finns väl dokumenterade 

flöden som de har kunnat använda som mall.  

4.5.1 Projektplanering 

Greenship hade ingen uttalad vision med projektet. Fredrik menar att hans privata vision var 

att komma så nära ett komplett flöde som möjligt i det nya systemet. Fredrik säger att om det 

fanns en vision med projektet så var den inte direkt publik. 
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Den erfarenhet som Greenship bar med sig från ett tidigare affärssystemsprojekt låg till grund 

för planeringen av detta projekt. Det projektet misslyckades totalt, efter ett års försening 

kunde endast 30% av systemet levereras och slutresultatet var oanvändbart. Företaget drog 

viktiga lärdomar av det projektet som de hade nytta av i detta projekt. Greenship upprättade 

även en affärsplan som bland annat innehöll en analys med risker och en sårbarhetsanalys. 

Under samma period som Jeeves implementerades så implementerades även ett annat system 

för deras shipping-verksamhet. Jeeves var näst högsta prioritet i verksamheten. Vissa företag 

inom koncernen har drabbats av det inte har kunnat läggas lika mycket fokus på deras 

delsystem som de kanske hade velat. Fredrik menar att det fick bli så då företaget inte kan 

satsa 100% på allt. 

I och med att Greenship koncernen består av många enskilda bolag, som alla också har en viss 

bestämmanderätt, uppstod det en del konflikter kring fördelningen av resurser och kapital. 

Greenship har inte kunnat se till allas krav men genom kommunikation har de försökt komma 

fram till en lösning som ska tillfredsställa så många som möjligt.  

”Vi har försökt se till allas krav, men sen är det ju vissa som skriker högre än andra.” 

(Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 2010)  

Det fanns inga direkta uttalade mål, men det som upplevdes som målet med 

implementeringen var att så snabbt som möjligt implementera ett nytt affärssystem som gick 

att integrera med deras shipping system och även att effektivisera vissa delar av 

verksamheten. Det sattes heller inte upp någon plan för hur mål skulle realiseras. Ett exempel 

på ett moment som har effektiviserats efter införandet av det nya affärssystemet är 

fraktsättningen av en båt. Tidigare kunde detta ta flera dagar vilket nu kan lösas på tio 

minuter. Detta genom att all bokningsdata överförs från rederisystemet till Jeeves som 

genomför fraktsättningen automatiskt. På så vis har ett arbete som förut fördelades över flera 

personer blivit nästan helt automatiserat. 

Fredrik menar att de varken lyckats hålla budgeten eller tidsschemat som sattes upp innan 

projektets start. De har gått cirka 8-10 månader över tiden och är fortfarande inte klara i alla 

länder.  

4.5.2 Projektstyrning 

I Sverige har projektgruppen bestått av åtta personer, tio om de räknar med IT-resurser från 

moderbolaget. När Greenship valde ut projektmedlemmar tittade de dels på erfarenhet men 

även på intresse. Det är några roller som varit tvungna att vara med, till exempel deras sales 

manager i och med att hantering av offerter var en del av systemet. Fredrik menar att 

projektmedlemmarna främst har valts ut efter lämplighet och inte position. Han anser att de 

mest lämpliga personerna ingick i projektgruppen men att det kanske blev för mycket för 

vissa, något han anser borde tagits i beaktning.  

”När vi valde ut folk till projektgruppen såg vi även till intresse. Det ska ju inte ses som ett 

straff direkt att delta i projektet.” (Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 2010)  
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Kommunikationen inom projektgruppen har fungerat bra. Mycket på grund av att alla 

projektmedlemmar suttit på samma kontor. Så när till exempel ett beslut skulle tas i gruppen 

kunde det fattas snabbt. De har haft veckomöten under de tre första månaderna efter det att 

kravspecifikationen var gjord. Avstämningar har även gjorts efter driftstarten men nu mera 

har de bara projektmöten vid behov och när framsteg i projektet sker i andra länder. 

Projektgruppen har även haft virtuella möten via office communicator med anställda från 

andra länder. De har också utfört vissa övningar virtuellt för att få input från de olika 

länderna. 

Samarbetet inom gruppen har överlag fungerat bra. Fredrik anser att det var nyttigt för IT-

avdelningen att delta i linjearbetet, eftersom att detta gav dem en insikt i verksamheten. Det 

som skulle kunna ha förbättrats är, enligt Fredrik, till exempel att det skulle ha funnits en mall 

för hur en kravspecifikation ska upprättas eftersom att medlemmarna i projektet hade väldigt 

olika kunskap om detta. Mallen skulle ha hjälpt till att formalisera kommunikationen till 

konsultbolaget och inom företaget. 

Projektmedlemmarna har inte kunnat ha projektet som sin främsta prioritet. Vissa 

projektmedlemmar har blivit avlastade ca 25-30% av deras chefer för att kunna arbeta i 

projektet. De har haft begränsad tid att avsätta till projektet då deras vanliga arbete även måste 

utföras. Fredrik anser å ena sidan att projektmedlemmarna periodvid bör få utrymme att ägna 

sig helt åt projektet men å andra sida anser han att det kan leda till att de missar viktig input 

från övriga medarbetare. 

Det uppstod en del konflikter i projektgruppen. I många fall tog personer upp något som de 

ansåg viktigt för dem och deras arbete som alla andra i projektgruppen bestämt sa nej till, 

vilket ledde till en del oenigheter. Konflikterna löstes genom att de satte sig ner och 

diskuterade igenom problem och på så sätt kom fram till lösningar. En annan faktor som gav 

upphov till osämja var den överbelastning som beskrevs tidigare vilket ledde till att humöret 

hos medarbetarna inte alltid var på topp. 

Projektgruppen hade full beslutsrätt när de gällde detaljspecificering. Innan ett beslut togs 

kom konsultgruppen med en tids- och kostnadsuppfattning vilken låg till grund för beslutet. 

Vissa saker fick de lägga på hyllan och vissa saker tog de upp i en senare fas. På frågan om 

positiv feedback eller belöning delats ut till projektgruppen efter till exempel uppnått mål 

skrattar Fredrik och säger att det möjligtvis fått mindre skäll. Något enstaka positivt mail har 

förekommit men ingen annan belöning har delats ut. Dock säger han att de nu i efterhand 

börjar se fördelarna med systemet, vilket är positivt. 

4.5.3 Användarinvolvering och utbildning 

Användarna involverades inte tidigt i projektet vilket berodde på att den pressade tidsramen 

krävde att fokus lades på personer med god kompetens. De involverades senare i den grad att 

de fick vara med och testa delar av det nya systemet så fort det var möjligt. Användarna har 

kunnat använda sig av ett helpdesk system i första hand om de stött på fel. I andra hand kunde 

de vända sig till konsultens supportavdelning och i tredje hand kopplades de direkt till 

utvecklarna via en delad sharepoint sida. På sharepoint sidan läggs olika punkter upp som ska 
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åtgärdas. Fredrik anser att något som de kunde gjort bättre var att återkoppla till användarna 

då deras önskade förbättringar hade uppfyllts.  

”I början var vi dåliga på att återkoppla, användarna kunde komma och säga ”har ni redan 

fixat de!?”, de kunde ibland gå en månad innan de blev informerade om att förändringen 

skett.” (Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 2010)  

Utbildning genomfördes iterativt under projektets gång. Först för projektgruppen och senare 

för resten av användarna. De har inte genomförts utbildningsdagar för alla användare. Vissa 

valdes ut till att deltaga på utbildningstillfällena. Dessa har senare fått hjälpa till att utbilda 

sina kollegor. Användarna har fått skriva sina egna handböcker och testat sig fram i 

testmiljöer. Ingen har nekats utbildning. Dock har Greenship sett till vilken kompetens som 

funnits inom företaget och utvärderat möjligheten att själva hålla i utbildningar för att spara 

pengar. Alla användare har fått olika mycket utbildning beroende på hur mycket de använder 

systemet i sitt arbete. En miss Greenship gjorde var att de lät det gå lång tid mellan 

utbildningstillfällena. De kunde även ha genomförts fler diskussioner där användarna kunde 

utbyta erfarenhet. Fredrik tror att användarna är relativt nöjda med utbildningarna, men att de 

gärna vill ha en repetition, vilket de också kommer att få.  

Greenship stötte på en hel del problem för att användarna inte besatt nödvändig kunskap. Ett 

problem som Fredrik nämnde var att medarbetarna i baltländerna inte förstod engelska, vilket 

är språket som används i Jeeves. De ville att systemet skulle språkanpassas, vilket inte 

genomfördes. Istället skickades de på en engelskakurs. Greenship har även haft problem med 

användare som haft svårt att komma igång på grund av att vissa arbetsuppgifter komplicerats.  

Om användare har använt systemet fel har det åtgärdats genom att kontakt har tagits med 

användaren som genomfört felet. Fredrik menar att detta inte har gjorts för att peka ut 

användaren utan för att demonstrera vilka konsekvenser felet kan få och visa på hur det ska 

utföras korrekt.  På så sätt kan användare ta lärdom av sina misstag.  

Det genomfördes ett uppföljningsmöte där projektgruppen träffades och diskuterade 

synpunkter som kommit in från användarna och hur dessa skulle kunna tillgodoses. Det 

skapades även ett forum där användarna kunde utbyta kunskap om systemet med varandra.  

4.5.4 Förändringsledning 

Greenship har inte haft någon ansvarig för förändringsledning och det är heller inte något som 

har tagits i beaktning. Företaget valde att anpassa systemet efter verksamheten.  De hade inget 

val eftersom att de arbetar utifrån externa krav och har vissa flöden som helt enkelt inte går att 

ändra på. 

”Jag tror vi har något inofficiellt världsrekord i Jeeves-anpassningar, vi jobbar ju inte riktigt 

som majoriteten av kunderna i Jeeves.” (Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 2010) 

Greenship var redan från början införstådda i hur mycket förändringar de skulle komma att 

behöva göra i systemet. Innan de bestämde sig för att investera i Jeeves hade de studerat 

marknaden för att utvärdera andra alternativ. De hade några alternativ på system men i 
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slutändan valde de den leverantör vars konsulter kunde utföra arbetet snabbast, då de hade en 

tidspress.  

Motstånd från användarna är något som förekom under processen. När det introducerades ett 

nytt arbetssätt var det många av användarna som inte såg de förenklingar och förbättringar 

som det nya systemet skulle föra med sig, utan de fokuserade istället på hur förändringen 

skulle komma att ändra deras vardag. Projektmedlemmarna har fått tagit på sig uppgiften att 

sprida fördelarna med systemet till användarna. Alla förändringar har inte haft samma 

inverkan på alla användare. I vissa länder har förändringar påverkat mycket positivt medans 

de i andra länder inte har genererat någon större skillnad. Kulturella skillnader har också gett 

upphov till motstånd hos användarna. Fredrik tror att motståndet till viss del skulle kunna gått 

att förhindra om användarna hade fått vara mer delaktiga. Det var dock inte möjligt på grund 

av den tidspress projektet hade.  

”Vi har haft personer som har ingått i projektgruppen som har fått sprida evangeliet till sina 

kollegor och sen fungerar de i sin tur som utbildare.” (Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 

Mars, 2010)  

För att försöka motverka motståndet till det nya systemet har Greenship hela tiden varit 

väldigt lyhörda för användarnas önskemål. Det som inte har kunnat hanterats internt har lagts 

på en gemensam önskelista till konsultbolaget. Fredrik anser dock att projektet inte tagit 

någon större skada av motståndet från användarna. Detta eftersom att systemet ändå medfört 

så pass många fördelar för företaget. 

Systemet har inneburit många stora förändringar för verksamheten. Ett exempel som Fredrik 

nämner är orderflödet, vilket tidigare genomfördes i många fler steg som idag har 

effektiviserats radikalt. Fredrik upplever även att ordningen i företaget har blivit mer 

strukturerad då all information nu förvaras på samma ställe. Systemets införande har även 

inneburit stora förändringar på arbetsroller. Vissa roller tar idag ett större ansvar än tidigare 

och vissa arbetsroller har ändrats i den mån att de utför andra aktiviteter än vad de gjorde 

tidigare. Fredrik anser att det är en tjänst som har försvunnit i och med det nya systemet, dock 

har inga direkta personalminskningar skett. 

4.5.5 Stöd från ledningen 

Ledningen har varit väldigt engagerad under projektet, vilket Fredrik menar beror på att det är 

ett privatägt företag och att få engagemang från ledningen är då väldigt viktigt. De har 

involverat bland annat deras finansansvariga och haft kontinuerliga möten med de olika 

landscheferna inom green divisionen, detta för att de skulle veta vad de sa ja till. I början av 

projektet hade de en extern inhyrd projektledare som fungerade som kommunikatör mellan 

ledningen och projektgruppen. Den externa projektledaren slutade av olika skäl ganska tidigt i 

projektet varvid IT-chefen på Greenship tog över rollen. 

 Det har inte legat på ledningens ansvar att hantera problem och dispyter som uppstod under 

projektets gång. Däremot har det varit ledningens ansvar att tilldela nödvändiga resurser. I 

Sverige försvann några personer ur projektet, vilket märktes ganska tydligt då vissa faser i 
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projektet bromsades upp. Detta är inget som projektgruppen har kunnat påverka utan de har 

fått gilla läget och låtit processen bli försenad. 

4.5.6 Korrekt data 

Greenship hade innan projektet utfört en dataanalys där de tog bort ej relevant data, så när de 

skulle föra över data till det nya systemet valde de att utföra detta manuellt. De såg det som ett 

sätt att lära sig systemet. Fredrik menar att det inte skulle betala sig att konvertera in data till 

det nya systemet. Han menar dock att de hade förberett för en konvertering, men att de ändå 

valde att utföra det manuellt. 

4.5.7 Övervakning och mätning 

Greenship har haft ett nära samarbete med konsultbolaget som överlag fungerat bra. Det som 

fungerade mindre bra, enligt Fredrik, var att konsultbolaget tog en stor order ett halvår in i 

Greenships projekt vilket resulterade i att två personer från deras projektgrupp drog sig ur 

projektet, bland annat den integrationsansvarige. Den rollen föll då på en annan person med 

mindre teknisk kompetens, vilket påverkade projektet negativt.  Fredrik menar att det inte 

bara är konsultbolaget som begått misstag, utan även Greenship själva då de bytte 

projektledare mitt i projektet. 

”Vi har även internt begått misstag då vi bytte projektledare mitt i projektet.” (Personlig 

kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 2010)  

Test och felsökning är något som Greenship arbetat med kontinuerligt. Alla som hade 

modulansvar blev automatiskt ansvariga för att testa sin del i systemet. Utfallet av testerna 

analyserades sedan. 

Fredrik menar att Greenship var på det klara med hur de ville utforma systemet från början i 

och med att de kände till sitt flöde så pass bra.  De kunde dock inte se hur detta skulle kunna 

utformas, vare sig grafiskt eller hur de skulle kunna arbeta smidigt i det. Fredrik menar att de 

senare märkte att Jeeves var bra i den synvinkeln att det gick att forma väldig bra. De var 

alltså på de klara med vilka förändringar de ville göra från början, men de visste däremot inte 

hur det skulle gå till. 

I början av projektet tittade Greenship mycket på måluppfyllnad och på hur långt de nått med 

projektet. När de senare i projektet bytte projektledare var detta något som inte prioriterades 

lika högt längre. Fredrik menar att de hade satt upp milstolpar i projektet som de följde till 

viss del. Han anser dock att det inte är bra att stirra sig blind på milstolparna, då fokuseras det 

mer på allt som finns kvar att göra i projektet istället för att se till hur långt projektet har nått. 

Implementeringsprocessen har inte direkt övervakats, men de har varit införstådda i vad 

konsultbolaget genomfört under projektet. Greenship har haft koll på vilka moduler som 

släppts för att veta vilka de bör testa. 

”Däremot ska man inte stirra sig för blind på målstolparna, för då ser man snarare på vad 

man har kvar istället för vart man har nått.” (Personlig kommunikation, F. Holtz, 29 Mars, 

2010)  
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Fredrik menar att deras affärssystemsprojekt är ett skolboksexempel på hur det inte ska gå till. 

De visste om riskerna till viss del, men valde att bortse från dem, vilket har medfört en 

försening och en fördyrning av projektet. Verksamhetens verklighet fick styra väldigt mycket 

i projektet. Greenships upphandling av affärssystemet genomfördes strax innan börsen 

kraschade, vilket Fredrik nu i efterhand menar var en fördel för dem.  Kraschen resulterade i 

att verksamheten bromsades upp och att personalen kunde lägga mer tid på projektet. I 

vanliga fall hade de blivit tvungna att hyra in extra personal vilket hade fördyrat projektet 

enormt mycket mer.  

 

4.6 Användare på Greenship 
Vi har låtit användaren vara anonym. Hon kommer därför benämnas som användare 2. 

Användare 2 har arbetat på Greenship i 10 år och har befattningen controller. Hon var 

föräldraledig under en del av projektet, men var ändå insatt i vad som hände i verksamheten. 

Hon anser att hon använder det nya affärssystemet till fullo i den mån hon kan. Vissa 

funktioner är ännu inte färdigbyggda vilket medför att vissa moment är besvärliga. Införandet 

av det nya affärssystemet har fört med sig en hel del förändringar på hennes arbetssätt då flera 

nya arbetsuppgifter har tillkommit på hennes avdelning.  

Användare 2 menar att det uppstod en del motstånd till det nya systemet från användare i 

andra länder i koncernen. Hon anser att anledningen till detta är att de andra länderna inte fick 

vara med och utveckla det nya affärssystemet. Det förde med sig att det nya systemet inte 

alltid passade deras arbetssätt. Hon anser att de andra länderna har körts över då de inte har 

fått chansen att komma med synpunkter så att systemet skulle kunna ha utformats till att passa 

dem.  

”Jag anser att de andra länderna har ”körts över”, de har inte haft något att säga till om så 

att det hade passat deras sätt att jobba.” (Personlig kommunikation, Användare 2, 5 Maj, 

2010) 

Användare 2 menar att användarna involverats i projektet under projektets gång och har haft 

möjligheten att komma med synpunkter och tankar om förbättringsmöjligheter. Det har 

fungerat bra då de inte är så många användare på Greenship i Sverige.  

”Eftersom vi endast är ett fåtal användare så har vi varit delaktiga i projektet och har kunnat 

komma med synpunkter och tankar om förbättring.” (Personlig kommunikation, Användare 2, 

5 Maj, 2010) 

Då användare 2 var på föräldraledighet under en del av projektet kan hon inte uttala sig om 

när användarna började få utbildning i systemet. När hon kom tillbaka hade systemet gått i 

drift. Hon fick då utbildning av sina närmsta kollegor. Användare 2 menar vidare att hon har 

stött på problem i sitt dagliga arbete på grund av att hon inte alltid haft de rätta kunskaperna 

för att använda det nya affärssystemet. Hon har oftast på egen hand fått lära sig och försökt 

lista ut hur hon ska gå till väga, vilket hon menar tar längre tid än om någon kan visa hur det 

ska gå till. Hon menar även att användarna inte har haft möjlighet att få olika mycket 
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utbildning. Vidare menar användare 2 menar att uppföljningsmöten där användarna har 

kunnat komma med åsikter, dela med sig av erfarenhet och ta upp problem har skett 

fortlöpande under året som systemet har varit i drift.  
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5. Analys 

Analysen syftar till att jämföra den teori som redovisas i den teoretiska referensramen med 

den insamlade empirin. Företagen jämförs också med varandra. 

 

5.1 Kritiska framgångsfaktorer 
Umble et al. (2002) menar att kritiska framgångsfaktorer bör tas i beaktning under 

affärssystemsprojekt för att det ska bli så lyckade som möjligt. Varken på Constructor eller på 

Greenship har kritiska framgångsfaktorer tagits i beaktning vid införandet av deras nya 

affärssystem.  

5.1.1 Projektplanering  

Constructor hade en mer uttalad vision med projektet än Greenship, om det fanns en uttalad 

vision för projektet på Greenship så var denna inte speciellt publik. Enligt Nah et al. (2001) så 

är det av stor betydelse att företag har en tydlig vision att styra mot under ett 

affärssystemsprojekt. Författarna menar även att det är viktigt att företag har en klar 

affärsplan för projektet som bör innehålla föreslagna strategiska och konkreta fördelar, risker, 

kostnader, resurser och en tidslinje, detta stöds även av Nagi et al. (2007). Båda företagen 

menar att de hade en affärsplan. Constructors affärsplan innehöll bland annat risker, resurser 

och en tidslinje och Greenships affärsplan innehöll bland annat en riskanalys och en 

sårbarhetsanalys. 

Varken Constructor eller Greenship hade några specifikt uttalade mål med 

affärssystemsprojekten. Gemensamt för de båda var att utföra projektet inom en väldigt snäv 

tidsram. Inget av företagen hade heller någon plan för hur de skulle uppnå målen med 

implementeringen, de gick båda in med inställningen att det får bli som det blir. Françoise et 

al. (2009) menar att det är viktigt att företag identifierar vilka mål de har med projektet och 

lägger upp en plan för hur målen ska uppnås under projektets gång.  

Varken Constructor eller Greenship hade någon specifik information som låg till grund för 

planeringen av projektet. Dock hade de båda tidigare affärssystemsprojekt i bagaget, som de 

tagit med sig erfarenheter ifrån, vilka företagen anser hjälpte dem vid planeringen av dessa 

projekt. Både Mattias och Fredrik menar att det enda de egentligen gjorde var att sätta en 

deadline för projekten, vilket de i efterhand konstaterade att de fick lida för. Eklund (2002) 

menar att dålig planering är anledningen till att många projekt misslyckas. För Constructors 

del lyckades projektet ändå gå i drift vid utsatt tid, medan Greenship fortfarande inte är helt 

klara och i nuläget är 8-10 månader försenade. 

På Constructor hade projektet hög prioritet i verksamheten och väldigt många var 

involverade. På Greenship däremot hade projektet inte högsta prioritet i verksamheten. 

Françoise et al. (2009) menar att projektet bör vara av hög prioritet då det är viktigt att 

företaget är medvetet om de beslut som fattas rörande affärssystemet. Författarna nämner 

vidare att konflikter rörande resurser och kapital inte bör uppstå, vilket kan förhindras genom 

att verksamheten är involverad i projektet. På Constructor uppstod inga konflikter rörande 
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resurser och kapital under projektets gång, men däremot innan. Det berodde på ett ägarbyte, 

vilket medförde att den ursprungliga offerten fick ändras. Greenship upplevde en del 

konflikter rörande resurser och kapital under projektets gång, detta på grund av att koncernen 

består av många enskilda bolag som alla har olika krav och önskemål. 

5.1.2 Projektstyrning  

När Constructor valde ut personer att delta i projektgruppen valde de att se till vilka 

användningsområden som finns i Jeeves och valde sedan ut personer med ansvar för varje 

område. Trots detta anser Mattias nu i efterhand att de missade ett område. De satte även upp 

en projektgrupp för varje område med en representant från varje land.  Alla med en 

chefsposition var tvungna att delta i projektet och övriga deltagare valdes ut efter lämplighet. 

Greenship baserade sina val av projektmedlemmar på erfarenhet och intresse. Dock var vissa 

befattningshavare tvungna att vara med. Nah et al. (2001) menar att projektgruppen bör bestå 

av personer från alla olika områden i företaget för att få en så bra kunskapsbas som möjligt. 

Författarna menar vidare att medlemmarna även bör ha god kunskap om verksamhetens 

processer, produkter och tjänster för att de ska veta hur de ska kunna stödja de viktiga 

verksamhetsprocesserna. För Constructors del försvårade det faktum att de missat ett område 

arbetet med att identifiera processerna inom den delen av verksamheten. 

Både Mattias och Fredrik anser att deras projektmedlemmar var de mest lämpliga personerna 

att ingå i projekten, vilket Umble et al. (2002) anser är viktigt.  

Kommunikationen är något som båda företagen anser har fungerat bra inom projektgruppen. 

På Constructor sattes en super-användargrupp upp som var dedikerade att se till att 

kommunikationen fungerade som den skulle. På Greenship kan en bidragande faktor till att 

detta fungerat bra vara att alla i projektgruppen satt på samma kontor. Nah et al. (2001) tar 

upp att det är av stor väsentlighet att kommunikationen inom projektgruppen fungerar bra och 

att det finns ett fungerande samarbete. Även samarbetet har fungerat bra på båda företagen 

och har lett till nyttor som företagen kan dra fördelar av idag.  

Ledningarna på båda företagen gav projektgrupperna stor beslutsrätt under projekten. De enda 

tillfällena projektgruppen på Constructor var tvungna att få ett godkännande från ledningen 

var när det gällde investeringar utöver de ramar som avtalats. Den höga beslutsrätten var, 

enligt Mattias, av stor betydelse för att kunna lyckas med projektet inom den utsatta 

tidsramen. Detta är en faktor som Umble et al. (2002) tar upp. Författarna menar att det är 

viktigt att ledningen tillåter projektgruppen att till viss del få vara självständig och fatta 

viktiga och snabba beslut för att inte sakta ner projektet. 

Enligt Nah et al. (2001) bör projektmedlemmarnas främsta prioritet ligga på projektet för att 

inte stjäla tid och fokus från projektet. Detta är inget som har tagits i beaktning på varken 

Constructor eller Greenship, då projektmedlemmarna har haft begränsad tid att lägga på 

projektet. För Constructors del så har detta inneburit många övertimmar för vissa 

projektmedlemmar och på Greenship ledde det till att arbetsbördan blev för stor för en del 

projektmedlemmar.  
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Det är viktigt att ge projektgruppen positiv feedback och kompensation om de lyckas hålla 

projektet inom den planerade tidsramen och budgeten (Nah et al., 2001). På Constructor fanns 

ett bonussystem med tre nivåer för att sporra projektmedlemmarna. Bonusarna delades ut vid 

projektets slut. På Greenship delades ingen positiv feedback eller belöning ut, något enstaka 

positivt mail kunde förekomma. 

5.1.3 Användarinvolvering och utbildning 

Enligt Zhang et al. (2004) är det mycket viktigt att användarna är involverade under projektets 

gång. Författarna menar att användarna ska vara involverade i systemutvecklingen och 

implementeringsprocessen. Genom att ta detta i beaktning menar de att acceptansen av det 

nya systemet blir högre då användarna har något att säga till om. Mattias anser att Constructor 

involverade sina användare tidigt, vilket användare 1 inte håller med om. Användarna 

involverades ca en och en halv månad innan driftstart. De var alltså inte delaktiga under den 

första tiden av projektet. Användarna har inte haft möjlighet att komma med synpunkter under 

projektets gång, men de har fått ta del av information i form av nyhetsbrev som skickats ut 

varje månad under hela projektet. Ur teorins synvinkel var alltså användarinvolveringen i 

projektet inte särskilt stor, då de varken involverades från början eller hade möjlighet att 

påverka projektet. Fredrik medger att användarna på Greenship inte låtits delta i projektet så 

tidigt som de hade velat. Detta beroende på tidspressen på projektet. Användarna involverades 

i projektet endast då det fanns någonting att testa. De menar även att de kunde ha varit bättre 

på att informera användarna om vilka förändringar som gjordes i det nya systemet. Dock 

anser användare 2 att användarna känner att de har blivit involverade i projektet.  

Båda företagen har stött på problem på grund av att användare inte har haft rätt kunskap för 

att använda systemet korrekt. Umble et al. (2002) anser att det är av stor relevans att 

användarna besitter rätt kunskap för att kunna utnyttja maximal effektivitet av systemet. 

Författarna menar att en av riskerna som annars kan uppkomma är att användarna skapar egna 

processer i de delar av systemet som går att manipulera. Enligt Woo (2006) kan detta 

förhindras genom kontinuerlig utbildning av användare.  På Constructor har problemen som 

uppstod åtgärdats genom framtagandet av Jeeves-handböcker som finns tillgängliga för alla 

användare. De lade även till ett utbildningstillfälle för de användare som behövde det. På 

Greenship uppstod problem främst på två punkter, dels att vissa användare inte behärskade 

engelska, vilket är standardspråket i Jeeves, och dels att vissa användare har funnit deras 

arbetsuppgifter för komplicerade vilket gjorde det svårt för dem att komma igång. Problemen 

åtgärdades genom en engelskakurs och personlig kontakt med de användare som hade svårt 

för att använda systemet rätt.  

Umble et al. (2002) menar att det är viktigt att företagen avsätter tillräckligt med pengar för 

utbildning av användare i det nya systemet. Båda företagen anser sig ha fått tillräckligt med 

pengar till utbildning. Den största delen av utbildningen har skett internt inom företagen och 

de ansvariga inom varje område har fått ansvar att utbilda resterande personal på avdelningen. 

Företagen har också låtit användarna sätta ihop sina egna manualer. Anledningen till att de 

flesta utbildningarna hölls internt var för att försöka sänka kostnaderna. Båda företagen har 

även haft tillgång till testdatabaser där användarna har kunnat prova på att arbeta i systemet. 

Woo (2006) menar att frustration hos användare som inte har fått tillräcklig utbildning är 
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mycket vanlig. Författaren menar vidare att kontinuerlig träning och utbildning kan hjälpa 

användarna att anpassa sig till förändringarna och då skapa en positiv attityd till 

implementeringen. Båda företagen uppfattade det som att användarna var nöjda med den 

utbildning de fått. Fredrik menar att det dock fanns vissa användare på Greenship som gärna 

ville ha ännu ett utbildningstillfälle, vilket de även kommer att få.  Att vara införstådd i att 

olika användare kan ha olika mycket kunskap och förutsättningar för att lära sig ett nytt 

system är viktigt för företag att förstå. Olika användare kan därför komma att behöva olika 

mycket utbildning (Zhang et el., 2004). Både Mattias och Fredrik menar att de inte har nekat 

någon utbildning om användarna har känt att det behövts mer, men det har i första hand 

försökts lösas internt. Användare 2 menar tvärt om, att de på Greenship inte har haft 

möjligheten till olika mycket utbildning. Mattias på Constructor menar att det är en stor 

skillnad att arbeta i ett testsystem och att arbeta i det riktiga systemet när det går i drift, vilket 

även Umble et al. (2002) håller med om.  

Mattias menar att de på Constructor har haft uppföljningsmöten efter implementeringen med 

användarna för att diskutera vissa funktioner i Jeeves. Mattias anser även att de på 

Constructor har varit väldigt aktiva när det gäller diskussioner om affärssystemet i 

verksamheten. Användare 1 menar dock att det inte har förekommit några uppföljningsmöten 

efter projektets slut, utan att det snarare har rört sig om fortsättningsutbildningar. Greenship 

genomförde ett uppföljningsmöte efter implementeringen där projektgruppen träffades och 

diskuterade synpunkter som kommit in från användarna och eventuella lösningar på dessa. 

Umble et al. (2002) menar att det är viktigt med uppföljningsmöten av denna typ. Författarna 

menar dock att dessa möten ska tillåta användarna att ge sina synpunkter på affärssystemet, 

utbyta erfarenheter och diskutera eventuella problem. Företagen har inte använt sina 

uppföljningsmöten på så sätt. De har mer varit till för att tillåta projektgruppen att lägga fram 

och diskutera synpunkter de fått in från användarna.  

5.1.4 Förändringsledning 

På varken Constructor eller Greenship har förändringsledning tagits i beaktning vid 

affärssystemsprojekten. Nah et al. (2001) menar att förändringsledning är viktigt genom hela 

projektet. Det är vitalt att användarna är förbereda på de förändringar som kan ske i och med 

införandet av det nya affärssystemet. Om användarna inte förbereds på dessa förändringar 

kommer de kanske inte kunna utnyttja systemet till fullo och förnekelse, motstånd och kaos 

kan utbryta (Umble et al., 2003). Båda företagen har stött på motstånd från användare som 

inte är tillräckligt förändringsbenägna. Constructor stötte på motstånd från användare i Norge, 

vilket berodde på deras ovilja att förändras och en felaktig attityd till projektet. Motståndet 

skadade projektet på så vis att de inte kom lika långt med projektet i Norge som de hade velat. 

På Greenship ville många användare inte se de förenklingar och förbättringar som det nya 

systemet förde med sig. De fokuserade istället på vad förändringarna skulle innebära för dem 

och deras arbetsuppgifter. Greenship stötte även på motstånd på grund av kulturella 

skillnader. De tror att motståndet hade kunnat förhindras och även att användarna hade fått ett 

mer positivt synsätt om de fått varit mer delaktiga. Även Pearlson och Saunders (2006) menar 

att det är viktigt att användarna har en positiv inställning till det nya affärssystemet för att inte 

motstånd ska uppstå. Författarna styrker även att förändringsledning är en viktig faktor vid 

införandet av ett nytt affärssystem. 
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Ngai et al. (2007) menar att då ett affärssystem kan innebära stora förändringar för en 

verksamhet är det viktigt att de är på det klara med om systemet ska anpassas efter 

verksamheten eller om de är villiga att förändra verksamheten efter systemet. Både 

Constructor och Greenship var på det klara med hur de skulle göra i denna fråga. Constructor 

valde i Sverige att anpassa verksamheten efter systemet medans de i Norge anpassade 

systemet för att passa deras arbetssätt. På Greenship var de tvungna att anpassa systemet efter 

verksamheten då de har flöden som inte går att ändra på. De anser själva att de har ändrat i 

princip allt som går att ändra i systemet.  

På både Constructor och Greenship förändrades både arbetsroller och arbetsuppgifter i och 

med införandet av det nya systemet. Inga arbetsroller har försvunnit men många har 

effektiviserats på så sätt att de nu kan utföra fler arbetsuppgifter. Umble et al. (2003) menar 

att det är sällan som den existerande verksamheten överensstämmer med systemet. Författarna 

menar vidare att införandet av det nya systemet kan innebära stora förändringar i vitala 

affärsprocesser i verksamheten.  

5.1.5 Stöd från ledningen 

Ledningarna på Constructor och Greenship har varit engagerade under hela projektet. Nah et 

al. (2001) menar att engagemang från högsta ledningen är väldigt viktigt under hela 

genomförandet av affärssystemsprojektet. Författarna menar vidare att ledningens 

godkännande är vikigt för att projektet ska kunna ta fart. Mattias menar att de på Constructor 

ansåg att engagemang från ledningen var viktigt då de var tvungna att byta affärssystem. 

Fredrik menar att engagemang från ledningen var mycket betydelsefullt, dels för att 

Greenship är ett privatägt företag och dels för att även de var tvungna att byta system.  

Zhang et al. (2002) menar att ett sätt för företag att tillhandahålla ledarskap är att ha en 

styrgrupp under projektet som bland annat kan delta på möten och kommunicera med 

projektmedlemmarna. Remus (2007) menar däremot att företaget bör utse en person som ska 

fungera som kommunikatör mellan projektgruppen och ledningen. På Constructor hade de en 

styrgrupp där bland annat den svenska VD:n satt. De kände att de inte behövde en person som 

bara arbetade med kommunikation mellan ledningen och projektgruppen då styrgruppen 

skötte kommunikationen parterna emellan. På Greenship däremot valde de att, istället för en 

styrgrupp, använda sig av en extern projektledare som fungerade som kommunikatör. Under 

projektets gång slutade dock den externa projektledaren varvid IT-chefen tog sig an uppgiften.  

Varken på Constructor eller Greenship har det varit ledningens uppgift att reda ut eventuella 

problem och dispyter. På båda företagen har det ansvaret legat på projektgruppen.  Zhang et 

al. (2002) menar att det är viktigt att ledningen engagerar sig i att reda ut eventuella dispyter 

och ovissheter, vilket inget av företagen tagit i beaktning. Båda Mattias och Fredrik menar att 

det har varit ledningens uppgift att förse projektet med nödvändiga resurser i rätt tid. Även 

detta är något som Zhang et al. (2002) menar är viktigt.  

5.1.6 Korrekt data 

Umble et al. (2002) menar att det är viktigt att korrekt data har lagts in i affärssystemet för att 

det ska fungera som det är tänkt. Görs inte detta kan företaget komma att använda sig av 

information med inkorrekt data.  På både Constructor och Greenship har detta tagits i 
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beaktning vid dataöverföring från det gamla systemet till det nya. Företagen har delvis 

konverterat viss data från det gamla systemet och delvis manuellt registrerat data. På både 

Constructor och Greenship sågs den manuella registreringen som ett sätt att lära sig systemet. 

Umble et al. (2002) anser att det är viktigt att användarna lär sig hur data ska registreras rätt 

för att det ska bli rätt i systemet.  

5.1.7 Övervakning och mätning 

Test och felsökning har förekommit kontinuerligt under projekten hos Constructor och 

Greenship, vilket Nah et al. (2001) anser är essentiella faktorer vid 

affärssystemsimplementeringar. En annan viktig faktor författarna nämner är att företaget bör 

ha ett nära samarbete med konsultbolaget. Detta för att så effektivt som möjligt kunna lösa 

eventuella problem. Constructors samarbete med konsultbolaget har varit nära och fungerat 

bra till och från under projektets gång. Efter att konsultbolaget ansåg projektet som avslutat 

fick de dock inte lika mycket hjälp som de ansåg sig behöva. Även samarbetet mellan 

konsultbolaget och Greenship har varit nära och har överlag fungerat bra. Det som fungerat 

mindre bra var att två projektmedlemmar från konsultbolagets sida försvann från projektet i 

halvtid, vilket försvårade situationen för Greenship.   

François et al. (2009) menar att det bör finnas en kompetent grupp avsatt i företaget vars 

uppgift är att utföra test och felsökning under projektet. På Constructor hade de ingen utsedd 

grupp till just test och felsökning, men det utfördes främst av två personer i företaget. På 

Greenship fanns heller ingen specifik grupp som ansvarade för detta. Istället låg ansvaret på 

den personal som har ansvar för moduler. Gemensamt för företagen var att eventuella fel som 

identifierades vid felsökningar analyserades och åtgärdades.  

Varken Constructor eller Greenship hade en uttalad test- och utvecklingsplan, vilket François 

et al. (2009) anser är bra att ha för att veta när och vad som ska testas. Företagen genomförde 

istället tester och felsökningar så fort det var möjligt, men följde alltså inte en uppsatt test- 

och utvecklingsplan. Författarna menar även att företag bör vara på det klara med vilka 

förändringar de vill göra i affärssystemet redan från början av projektet. Det anser både 

Mattias och Fredrik att de har varit. Dock hade de på Greenship svårt att från början se hur 

alla förändringar skulle vara möjliga att genomföra.  

Företagen har inte haft någon speciell övervakning på hur implementeringarna fortskred, 

vilket Nah et al. (2001) menar är väldigt viktigt. Constructor övervakade sitt projekt endast 

genom vissa mätningar mot uppsatta milstolpar och mål. På Greenship tittade de till en början 

mycket på måluppfyllelse, men efter att de bytte projektledare hade det inte lika hög prioritet 

längre. På företaget har det även till viss del genomförts mätningar mot uppsatta milstolpar. 

Nah et al. (2001) menar att mäta gentemot milstolpar och mål kan ge företag en bra bild över 

hur projektet ligger till. Författarna menar vidare att resultaten bör mätas mot målen och 

själva processen bör mätas mot milstolpar.  
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6. Slutsatser 

I uppsatsens sista kapitel besvaras problemformuleringen utifrån analysen. En tabell 

redovisar översiktligt hur vi anser att företagen har tagit de identifierade kritiska 

framgångsfaktorerna i beaktning och därefter redogörs vad vi grundat det på. Vi presenterar 

också ett förslag till företag som ska implementera ett nytt affärssystem och slutligen ges 

förslag till fortsatt forskning. 

För att underlätta för läsaren kommer vi här igen presentera problemformuleringen som ligger 

till grund för undersökningen.  

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för ett lyckat affärssystemsprojekt, och hur har 

dessa tagits i beaktning? 

För att på ett enkelt sätt förklara hur vi anser att Constructor och Greenship har tagit de olika 

kritiska framgångsfaktorerna i beaktning har vi valt att framställa en tabell. Tabellen består av 

en skala från 1-3, där 1= Lite eller ingenting alls, 2= Till viss del och 3= Mycket. Under 

tabellen förs en diskussion kring varför vi anser att Constructor och Greenship hamnar på en 

viss nivå i vår tabell. Företagen har i flera fall hamnat på samma nivå, vilket vi tror beror på 

att de har anlitat samma konsultbolag. 

 

Egen tabell 2 

 

6.1 Projektplanering 
Constructor tilldelades en tvåa i tabellen på grund av att de inte hade några specifikt uttalade 

mål med projektet, och därmed ingen planering för hur mål skulle uppnås. Företaget hade 

heller ingen speciell information som låg till grund för planeringen av projektet, dock hade de 

erfarenhet från ett tidigare affärssystemsprojekt, vilket vi anser är bra. Så som vi uppfattade 

det hade de på Constructor i princip bara satt upp en deadline för projektet och utifrån vår 
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erfarenhet bör planeringen av ett affärssystemsprojekt inte endast baseras på detta. Vi anser 

att företag bör göra en så specificerad planerings om möjligt, innan de bestämmer vilket 

datum projektet ska vara klart. I samband med den planeringen bör en rimlig tidsplan sättas 

upp. Vi fick intrycket av att projektgruppen fick ett datum då systemet skulle gå i drift, men 

vägen dit och hur det skulle gå till planerades inte. Det som vi ändå anser har varit bra är att 

projektet hade hög prioritet i verksamheten, inga konflikter rörande resurser uppkom under 

projektets gång och att en affärsplan upprättades. Vi menar att om detta inte fungerat bra 

skulle projektet antagligen tagit längre tid.  

Vi har valt att tilldela Greenship en etta för projektplanering i tabellen ovan. Detta beslut 

grundar vi på att de varken hade en publik vision eller uttalade mål för projektet. Likt 

Constructor gjordes det på Greenship heller ingen specifik planering, utan det var tiden och 

det faktum att de var tvungna att byta system som styrde. Ingen speciell information låg heller 

till grund för planeringen. Det uppstod en del konflikter rörande resurser under projektets 

gång, vilket Fredrik menar beror på att koncernen består av många enskilda bolag som alla 

har önskemål och krav. Dessa faktorer anser vi är bidragande till det faktum att projektet inte 

ännu är helt klart. Dock hade projektet en hög prioritet i verksamheten och en affärsplan hade 

upprättats tidigt i projektet. Det anser vi är mycket bra då affärsplanen bland annat innehöll 

fördelar och nackdelar med projektet, vilket vi även anser visar på en medvetenhet hos 

företaget, men det räcker ändå inte till att höja Greenship till en tvåa för projektplanering.  

 

6.2 Projektstyrning 
Vi valde att tilldela både Constructor och Greenship treor för deras projektstyrning. Detta 

baserar vi på att personerna i projektgrupperna valdes ut främst efter lämplighet och därefter 

position, vilket vi anser är positivt eftersom att en persons position inte nödvändigtvis behöver 

spegla dess kunskapsnivå. Kommunikation och samarbete inom projektgruppen verkar, enligt 

oss, också ha fungerat bra. Företagen menar även att de hade hög beslutsrätt inom 

projektgrupperna, vilket vi tror är oerhört viktigt för projekt med en stram tidsram för att 

mindre beslut inte ska sakta ner projektet. 

Det som vi, med hjälp av teorin, kunnat identifiera som mindre bra är att ingen i 

projektgrupperna kunnat lägga all sin tid på projektet. Vi håller inte med teorin till fullo, då vi 

anser att det är orimligt att företag ska plocka bort kunniga människor från sin verksamhet för 

att låta dessa enbart fokusera på ett projekt. Vi tänker oss att detta skulle medföra att det 

saknas nödvändig kompetens i den dagliga verksamheten, vilket vi anser bör vara högsta 

prioritet.  

Den största skillnaden vi kunnat se mellan företagen är att personalen i projektgruppen på 

Constructor tilldelades en bonus efter projektets slut och på Greenship var det inte tal om 

någon form av belöning. Vi anser att det är av stor vikt att företaget visar sin uppskattning till 

de personer som deltagit i projektgruppen, både under projektets gång och efter dess slut. 

Detta för att vi tänker oss att en belöning sporrar personalen att arbeta bättre och vilja delta i 

framtida projekt.  
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6.3 Användarinvolvering och utbildning 
Både Constructor och Greenship har fått svaga tvåor i vår tabell. Mattias menar att de på 

Constructor involverade användarna tidigt i projektet, vilket användare 1 inte håller med om. 

Fredrik menar att de på Greenship inte involverade användarna tidigt, men att de gärna hade 

gjort det tidigare om de inte hade haft en så pressad tidsram. Vi fick uppfattningen om att 

företagen involverade användarna ungefär samma tid, 1-2 månader innan systemen gick i 

drift. Vi anser inte att 1-2 månader innan driftstart är tidigt, då vi genom teorin har förstått att 

användarna i princip ska involveras från dag ett. På Constructor har användarna inte fått 

komma med synpunkter om systemet under projektets gång, något vi anser är viktigt för 

projektets framgång då det är användarna som ska bruka systemet dagligen. Användare 1 

anser dock att användare inte ska ha så mycket att säga till om i ett affärssystemsprojekt, 

vilket vi tänker oss inte stöds av alla användare.  Användarna på Constructor har i alla fall fått 

information om projektet i månadsbrev som delats ut på företaget, vilket vi anser är bra. På 

Greenship erkänner Fredrik att de varit dåliga på att få ut information till användare, men 

användare 2 menar ändå att hon som användare har känt sig involverad, vilket vi anser är det 

viktigaste. 

Båda företagen säger att de fått tillräckligt med tid och pengar för att kunna hålla utbildningar 

för personalen, inte nekat någon utbildning och att utbildningsmängden överlag har varit bra. 

Trots detta har företagen stött på problem för att användare inte vet hur de ska använda 

systemet korrekt. Vi anser att detta inte borde uppstå om utbildningsmängden varit bra.  

Mattias menar att det har förekommit uppföljningsmöten på Constructor efter projektets slut, 

vilket användare 1 inte håller med om. Om uppföljningsmöten har förekommit har 

uppenbarligen inte alla användare informerats, vilket vi anser inte är bra. Vi menar att alla 

användare borde ha haft möjlighet att delta på dessa möten.  

 

6.4 Förändringsledning 
Vi har valt att ge både Constructor och Greenship varsin etta för förändringsledning i vår 

tabell. Förändringsledning har inte tagits i beaktning av varken Constructor eller Greenship, 

något som vi anser är under all kritik då detta är en väldigt viktig faktor för att affärssystemet 

ska bli accepterat i verksamheten. Företagen har stött på motstånd till förändringarna som 

deras nya system fört med sig. Vi tror att mycket av detta motstånd beror på det faktum att 

företagen inte engagerat sina verksamheter i en bra förändringsledning.  

Vi har läst mycket teori som säger att människor generellt sett har svårt att tackla 

förändringar. Vi anser därför att det är oerhört viktigt för företag som genomför 

förändringsarbeten att beakta detta. Det enda positiva var att företagen var på det klara med 

huruvida de ville förändra verksamheten efter systemet eller vice versa, något som vi genom 

teorin har förstått är en viktig fråga.   
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6.5 Stöd från ledningen 
Både Constructor och Greenship har tilldelats treor för stöd från ledningen i vår tabell. Detta 

beror på att ledningen på respektive företag har varit mycket engagerad under projektens gång 

och haft en god kommunikation med projektgruppen. Ledningarna har även försett projekten 

med nödvändiga resurser i rätt tid, vilket vi anser är mycket viktigt för att projektet ska kunna 

flyta på så bra som möjligt.  

Varken ledningen på Constructor eller Greenship har haft ansvar för att lösa eventuella 

dispyter som uppstått i projektgrupperna. Detta är något som teorin menar är ledningens 

ansvar. Vi håller inte riktigt med om detta, vi anser att det bästa är om projektgruppen löser 

sina problem själva i första hand. Ska ledningen hela tiden kopplas in när problem uppstår tror 

vi att detta kan sakta ner projektet. Vi anser även att det är viktigt att projektgruppen lär sig att 

kommunicera och lösa sina problem för att bli en mer sammansvetsad grupp. Vi tänker oss 

även att ledningen inte har någon större insikt i de problem som uppstår i projektgruppen, 

vilket kan göra det svårt för dem att ta ställning och medla. 

 

6.6 Korrekt data 
Även för denna kritiska framgångsfaktor får både Constructor och Greenship varsin tre i vår 

tabell. Detta för att de har lagt stor vikt vid att korrekt data skulle föras in i deras nya 

affärssystem. De har båda valt att låta personal manuellt registrera en stor mängd data för att 

på så vis lära sig systemet. Det är ingenting vi har identifierat i den teoretiska referensramen, 

men vi anser att det är mycket bra tänkt av dem även fast det antagligen tar längre tid. 

Nu i efterhand kan vi se att denna kritiska framgångsfaktor blev mindre omfattande än vad vi 

från början trodde den skulle bli. Vi anser ändå att detta är en så pass viktig faktor då den data 

som läggs in i det nya affärssystemet måste vara korrekt för att systemet ska gå att använda 

som det är tänkt. Tas denna punkt inte i beaktning menar vi att det kan resultera i att det i 

slutet av projektet inte finns ett fungerande affärssystem att bruka.  

 

6.7 Övervakning och mätning 
Vi valde att ge Constructor och Greenship varsin tvåa i vår tabell för att de genomförde test 

och felsökningar kontinuerligt under projektens gång, hade ett fungerande samarbete med 

konsultbolaget, mätte projektets fortskridande mot milstolpar samt var på det klara med hur 

de villa ändra i sitt nya system. Dock var de på Greenship osäkra på hur förändringarna i 

affärssystemet skulle vara möjliga. Vi ställer oss då frågan hur företag kan välja att investera i 

ett nytt affärssystem utan att vara på det klara med hur, eller ens om, det går att anpassa det 

till verksamheten. Vi menar att detta kan vara en bidragande faktor till att Greenship har 

dragit över tiden med sitt affärssystemsprojekt och fortfarande inte är klara.     

Det som vi även kan utläsa som mindre bra är att företagen inte hade någon speciell grupp 

som ansvarade för test och felsökning. Ingen plan sattes heller upp för varken test eller 

utveckling och ingen speciell övervakning på implementeringsprocessen genomfördes.  Vi har 
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förstått att detta är viktiga punkter som borde ha tagits i beaktning. Trots att det inte funnits 

någon formellt uttalad plan anser vi att det ändå fungerat bra då båda företagen genomförde 

tester och felsökningar kontinuerligt.  

 

6.8  Sammanfattning av slutsatser 
Varken Constructor eller Greenship har medvetet tagit kritiska framgångsfaktorer i beaktning 

under sina affärssystemsprojekt. Företagen hade knappt hört talats om uttrycket kritiska 

framgångsfaktorer i samband med affärssystemsprojekt. Dock har vi märkt att båda företagen 

tagit vissa punkter i beaktning som kan kopplas samman med våra identifierade kritiska 

framgångsfaktorer. Till exempel så har båda företagens ledningar varit engagerade i 

projekten, vilket tas upp i teorin under den kritiska framgångsfaktorn stöd från ledningen.  

Vi kan konstatera att företag idag ofta är väl medvetna om vilka risker de utsätts för genom att 

inte beakta kritiska framgångsfaktorer, men att de ändå väljer att bortse från dessa på grund av 

andra krav som ställs på verksamheten som upplevs som mer viktiga. Fredrik på Greenship 

ger ett bra exempel på detta, då han menar att deras affärssystemsprojekt är ett 

skolboksexempel på hur det inte ska gå till vilket han även menar att de var medvetna om. 

Han anser att de helt enkelt inte hade tid att beakta viktiga faktorer som skulle kunna bidra till 

projektets framgång. Det vi även kan konstatera är att företag kan genomföra lyckade 

affärssystemsprojekt utan att ta kritiska framgångsfaktorer i beaktning då Constructors 

projekt, enligt Mattias, var lyckat då det genomfördes inom ramen för tiden och inte hade 

några större driftstörningar. Om detta berodde på slumpen eller något annat kan vi inte uttala 

oss om.  

 

6.9 Tips till företag som ska implementera nya affärssystem 
Vi anser att det är synd att företag inte tar vara på all teori som finns skriven om kritiska 

framgångsfaktorer för affärssystemsprojekt. Vi tror att många fler projekt hade lyckats om 

företag tagit del av informationen. Vi har därför, utifrån vad vi kommit fram till i vår 

undersökning, upprättat en tabell som skulle kunna fungera som en checklista för företag som 

ska implementera ett nytt affärssystem. Vi tror att denna checklista kan göra det lättare för 

företag att ta kritiska framgångsfaktorer i beaktning vid affärssystemsprojekt. Tabellen 

innehåller de sju kritiska framgångsfaktorerna vi identifierat och ett antal punkter per faktor 

som bör uppfyllas för att affärssystemsprojekt ska bli så lyckade som möjligt.  
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Egen tabell 3 – En checklista 

 

6.10 Förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning gick ut på att se hur kritiska framgångsfaktorer tagits i beaktning vid 

affärssystemsprojekt. Då vi främst valde att se det ur projektgruppens perspektiv skulle det 

vara intressant att mer djupgående undersöka hur användarna såg på projektet. 

Vi anser att det även skulle vara intressant att jämföra två avslutade projekt där 

projektgruppen i det ena projektet beaktat kritiska framgångsfaktorer och där de i det andra 

projektet inte gjort det. Detta för att identifiera skillnader mellan projekten och deras 

framgång.  

Det skulle även vara intressant att följa ett affärssystemsprojekt för att få en direkt inblick i 

hur kritiska framgångsfaktorer tas i beaktning under projektets gång.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

 

- Går det bra att vi spelar in intervjun? 

- Vill du vara anonym eller får vi skriva med ditt namn? 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Vilken befattning har du? 

- Vilka arbetsuppgifter har du i vanliga fall? 

- Roll under affärssystemsprojektet? 

 

Affärssystemet 

- Implementering av nytt system eller uppgradering av befintligt system? 

- Hur länge sedan? 

- Vad låg till grund för beslutet om investeringen? 

- Är affärssystemet helt färdigimplementerat nu? 

- Utnyttjas systemet till fullo/som det är tänkt? 

- Om problem uppstod, la ni över det på leverantören eller tag ni tag i det själva? 

 

Kritiska framgångsfaktorer 

- Är ”kritiska framgångsfaktorer” något ni pratat om i samband med projektet? 

- Om ”ja”, vad är det ni har tänkt på då? 

- Om ”nej”, varför inte? 

- Har ni använt er av någon speciell projektmodell, teori eller liknande? 

 

- Stöd från högsta ledningen 

- I vilken utsträckning har er ledning varit inblandad i projektet? 

- Har ledningen varit engagerade under hela projektet?  

- Eller bara i vissa faser? Vilka och varför isf? 

- Har det funnits någon kontaktperson som fungerat som kommunikatör mellan 

projektgruppen och ledningen? Om ja, har det fungerat bra? 

- Vid eventuella problem/dispyter som uppstått under projektets gång, har ledningen 

tagit på sig ansvaret att reda ut detta? Och isf på vilket sätt? Om inte, vem har 

ansvaret legat på? 

- Har ledningen försett projektgruppen med de nödvändiga resurser som behövts? I 

tid? 

 

- Projektet 

- Hur stor var projektgruppen? (antal personer) 

- Hur valdes projektmedlemmarna ut, vilka kriterier togs i beaktning? 

- Valdes personer ut efter lämplighet (kunskap) eller position? 

- Var det en självklarhet att du som IT-ansvarig skulle vara med på detta? Varför? 

- IT-avdelningens uppgift? 

- Kände du att de mest lämpliga personerna var med, eller saknades någon kunskap? 

- Hur stor beslutsrätt hade ni? 

- Hur har kommunikationen fungerat inom projektgruppen? 

- Har medlemmarna i projektgruppen haft projektet som sin främsta prioritet? 

- Alltså har ni tillåtits lägga all tid på projektet, eller har tiden varit begränsad? 

- Bra/dåligt? 
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- Har positiv feedback/belöning delats ut efter att t.ex. nått mål? 

- Uppstod det konflikter i projektgruppen? 

- Om ja, hur hanterades detta? 

- Hur har samarbetet i gruppen fungerat? 

- Hur kunde det ha gjorts bättre? 

 

- Förändringsledning 

- Har ni haft någon som är speciellt ansvarig för förändringsledning? 

o Har ni använt er av någon speciell modell för förändringsledning, t.ex. TAM? 

- Beslutade ni er för att anpassa verksamheten efter systemet eller vise versa? 

- Har ni stött på motstånd från användarna? 

- Hur? 

- Hur har det åtgärdats? 

- Har projektet tagit skada av verksamhetens ovilja att förändras? 

- Hur? 

- Vilka förändringar har skett iom implementeringen av systemet? 

- Har arbetsroller förändrats efter införandet? 

- Hur? 

- Har användarna tidigt i processen förberetts på vad som komma skall? 

 

- Användarinvolvering och utbildning 

- På vilket sätt involverades användarna? 

- Hur tidigt involverades användarna? 

- När började personalen utbildas i systemet, hur långt in i processen? 

- Vad anser du om utbildningen, för mycket/för lite? 

- Fick ni tillräckligt med pengar för att kunna utföra ordentlig utbildning? 

- Är användarna nöjda med utbildningen? 

- Har ni stött på problem på grund av att användarna inte besitter rätt kunskap för att 

kunna använda systemet rätt? 

- Har alla användare fått lika mycket utbildning eller har de som ansett sig behöva 

mer fått mer? 

- Har ni haft uppföljningsmöten med användarna för att få en inblick i vad dem anser 

om systemet och för att diskutera eventuella problem som stötts på? 

 

- Korrekt data 

- Hur har den data som förts in i det nya systemet valts ut? 

 

o Bara förts över från det gamla systemet? 

o Kontrollerat redundans? 

o Tagit bort ej längre relevant data? 

- Har ni utfört någon form av dataanalys? 

- Har ni stött på problem med data i systemet? 

 

- Utvärdering, övervakning och mätning 

- Har ni haft ett nära samarbete med leverantören? 

- Hur har det fungerat? 

- Har test och felsökning förekommit kontinuerligt under processen? 

- Vem har utfört det? 
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- Var ni på det klara med hur ni ville utforma systemet från början, eller/och har det 

uppkommit mycket förändringar efter hand? 

- Om ja till förändringar efter hand, känner du att detta har försvårat projektet? 

- Har ni utfört mätningar under projektets gång gentemot milstolpar och mål? 

- Hur har ni övervakat implementeringsprocessen? 

o Mot mål och milstolpar 

o Mot indikationer 

 

 

- Projektplanering 

- Vilken information låg till grund för planeringen av projektet? 

o Sett till tidigare projekt? 

- Upprättades en affärsplan? 

- Vad innehöll den isf? 

o Strategiska konkreta fördelar 

o Kostnader 

o Risker 

o Resurser 

o Tidslinje 

- Vad var er vision med projektet?  

- Hur hög prioritet hade projektet i er verksamhet? 

- Uppstod mycket konflikter kring resurser och kapital? 

- Vid projektets start, sattes mål för projektet upp? 

- T.ex. ekonomiska, tekniska och organisatoriska mål? 

- Gjordes en plan över hur målen skulle uppnås? 

- Om ja, vem hölls ansvarig? 

- Har projektet genomförts inom ramen för den tid och budget som sattes upp? 

-  

 

Övrigt 

- Något ni anser att vi missat? 

- Något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Frågor till användare 

 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Befattning? 

3. Anser du att du utnyttjar affärssystemet till fullo/som det är tänkt? 

a. Om inte, varför? 

 

4. Anser du att du blev förberedd i tid på de förändringar som systemet skulle medföra? 

 

5. Har det nya affärssystemet inneburit förändringar på ditt arbetssätt?  

a. Om ja, på vilket sätt? 

 

6. Har du någon uppfattning om ifall det uppstod motstånd till implementeringen från 

användarna? 

a. Om ja på vilket sätt och hur anser du att det hanterades? Bra/dåligt? 

 

7. Anser du att ni användare involverades i projektet? Har ni t.ex. kunnat komma med 

synpunkter under projektet? 

a. Om ja, på vilket sätt och hur tidigt i projektet? Bra/dåligt?  

b. Om nej, hur känner du inför det? 

8. När började du utbildas i systemet, hur lång tid innan ni gick i drift? 

 

9. Vad anser du om utbildningen, för mycket/för lite? 

 

10. Är du nöjd med utbildningen?  

a. Om nej, varför inte?  

b. Hur kunde de gjorts bättre? 

 

11. Har du stött på problem i ditt arbete för att du känner att du inte har haft de rätta 

kunskaperna för att använda systemet? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

 

12. Vet du om ni har haft möjlighet att få olika mycket utbildning, om någon ansett sig 

behöva mer har detta gått att lösa? 

 

13. Har ni haft något uppföljningsmöte efter det att systemet gick i drift där ni som 

användare har kunnat komma med åsikter, ta upp problem och dela med er av 

erfarenheter? 

a.  Om ja, hur har det sett ut? 

b. Om nej, är detta något du saknat? 

 

14. Något övrigt du vill tillägga? 

 


