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Sammanfattning 
 
Titel:  Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i 

livsmedelsbranschen 
 
Författare:  Edwin Arvidsson och Niklas Winell 
 
Handledare:  Urban Ljungquist 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:   Kandidatarbete i företagsekonomi, FE 1320, VT-2013 
 
Fråga:  Vilka är framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem i 

företag inom livsmedelsbranschen? 
 
Metod:  Datainsamlingen till undersökningen genomfördes med hjälp av 

telefonintervjuer. Respondenterna fick som förberedelse en 
intervjuguide.  

 
Slutsats:  Författarnas slutsatser från den här undersökningen är att 

framgångsfaktorerna vid implementeringen av affärssystem i 
livsmedelsbranschen är:  
Att företagsledningen visar engagemang, det finns tydliga 
strategiska mål, bra implementationsteam samt projektledare, 
företaget har en kultur som är öppen för förändring, valet av 
system passar företagets struktur, att systemet testas så korrekt 
data förs in, att användarna utbildas, att det finns någon person 
som är ansvarig för change management och kommunikation inom 
projektet och organisationen. I undersökningen framkom även 
betydelsen att det finns spårbarhet i affärssystemet som ett 
livsmedelsföretag väljer.    

 
Nyckelord:  Affärssystem, ERP, Förändring, Organisation, Kritiska faktorer, 

Bransch 
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Abstract 
 
Title:  Critical factors when implementing enterprise resource planning 

system in a company in the food producing industry. 
 
Authors: Edwin Arvidsson och Niklas Winell 
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Question:  Which are the success factors for implementing an ERP system in a 

company in the food producing industry? 
 
Method:  Data has been collected by conducting phone interviews. The 

respondents was handed an interview guide in advance of the 
interview.  

 
Results:  The conclusions from this investigation is that the success factors 

tor the food producing industry when implementing an ERP 
system are: 
Top management is involved in the project, clear strategic goals, 
good project team and experienced project manager, a company 
culture that encourage change, select a system that fits the 
company structure, test the system to assure data correctness, 
train the users, a change management manager and 
communication within the project and organisation. One other 
important issue for the food producing industry is that the selected 
ERP system supports tracking of data.  

 
 
Keywords:  Business planning system, ERP, change, organisation, critical 
  factors, branch.  
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1 Inledning 
Affärssystem är idag en viktig del av ett företags verksamhet och styr många av 
de processer som bygger en organisation och hur den fungerar. Vid en 
implementering, eller med annat ord införande, av ett affärssystem i en 
organisation kan man stöta på en mängd olika problem som till exempel motvilja 
till förändring hos de anställda, ökade kostnader eller tekniska problem. För att 
minska risken till att ett implementationsprojekt inte lyckas finns det ett antal 
faktorer att ta hänsyn till.  
 
Denna kandidatuppsats i företagsekonomi är skriven vid Blekinge tekniska 
högskola och har som avsikt att undersöka vilka faktorer som anses vara viktiga 
att ta hänsyn till vid implementation av ett affärssystem i ett företag i 
livsmedelsbranschen.  
 
I det här avsnittet framförs studiens bakgrund, problemdiskussion, 
frågeställning, syfte och avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 

Ett affärssystem är något som många organisationer idag är beroende av för att 
klara av sin dagliga verksamhet. Det här beroendet och systemens komplexitet 
gör det viktigt att välja rätt system och implementera dem på bästa tänkbara 
sätt. Den här typen av investeringar är stora och det är viktigt att de blir lyckade.  
 
Begreppet affärssystem kan definieras enligt följande: ”Standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd” (Magnusson & Olsson 2008). Den engelska 
beteckningen på ordet affärssystem är ”Enterprise System” eller ”ERP system” 
där ERP står för ”Enterprise Resource Planning” (Westelius (red.) et al. 2009). I 
denna studie har författarna valt att hålla sig till definitionen ”Affärssystem” men 
använder ”ERP” då det hänvisas till tidigare studier som använder sig av den 
definitionen. En djupare beskrivning av begreppet affärssystem finns i den 
teoretiska referensramen. 
 
Affärssystem är viktiga ur organisations- och ledarskapssynpunkt då 
affärssystemen ofta utgör grunden i organisationens informationsbehandling 
och styrning. Affärssystemens uppgift är att lagra och hantera 
informationstransaktioner via en gemensam databas. De transaktioner som 
lagras är de som anses vara strategiskt, taktiskt och operativt viktiga. Några 
exempel på transaktioner som affärssystemen stödjer är redovisning, 
produktionsplanering, ordermottagning och personaladministration. De olika 
delarna av organisationen integreras kraftigt med varandra genom den 
gemensamma databasen. Tanken med att förena allt i en databas är bland annat 
för att få lättare åtkomst till informationen men också att för att kunna göra mer 
omfattande ekonomiska analyser (Westelius (red.) et al. 2009). Det övergripande 
syftet med ett affärssystem är att effektivisera företaget genom införandet av 
informationsteknologi (IT) i form av ett datorbaserat systemstöd. 
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Effektiviseringen är tänkt att ske genom att beslutskvalitén och processerna i 
verksamheten förbättras då systemstödet centraliserar informationen i 
verksamheten (Magnusson & Olsson 2008). 
 
Det finns många olika branscher som har behov av att använda de funktioner 
som ett affärssystem erbjuder. Funktionerna ger företagen stöd med bland annat 
ekonomi, försäljning, kundrelationer, lagerhållning och drift. Systemen kan 
integreras i hela företagets verksamhet och berör då alla företagets avdelningar. 
Livsmedelsbranschen är en tillverkande industri som handlar med råvaror och 
livsmedel som dagligen är viktiga för människors behov. Detta gör att det är 
viktigt för dessa företag att kunna veta och gå tillbaka till ”varifrån kommer 
råvaror?”, ”var har vi skickat produkter?” och så vidare. Detta utöver att de 
tillverkar stora volymer gör att det skapas mycket data kring processerna gör att 
ett affärssystem blir viktigt för företag i livsmedelsbranschen för att enkelt och 
tillförlitligt kunna organisera och följa upp data. 
 
Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industribransch och det finns i 
landet ca 3000 livsmedelsföretag. Ungefär 650st företag har fler än 10 anställda 
så branschen består främst av småföretag.  Livsmedelsbranschen kan vidare 
delas upp i ca femton del-branscher där de viktigaste är slakt-och chark, mejeri 
och bageri. Sedan Sverige gick med i EU har livsmedelsexporten gått framåt och 
gjort att gapet mot importen har reducerats. (Livsmedelsföretagen, Branschfakta 
2013) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns både för- och nackdelar med att implementera ett affärssystem i ett 
företag. Fördelarna är bland annat att det kan ge kortare ledtider, effektivare 
processer, ökad kontroll, sänkta driftskostnader, bättre datakvalité med mera.  
Nackdelar kan bland annat vara höga risker (finansiella-, projektrelaterade- och 
operativa risker), leverantörsberoende och inlåsningseffekter. Ett affärssystem 
kostar mycket pengar att införskaffa men en av de största riskerna är att 
verksamheten måste förändras (Magnusson & Olsson 2008). För när ett nytt it- 
eller informationssystem implementeras i en organisation påverkas den i så stor 
utsträckning att det bör ses som en organisationsförändring (Kwahk 2006). 
Fördelarna med affärssystem har gjort att de i stor utsträckning införs i 
organisationer men i bland med negativa följder. Organisationen måste därför ta 
hänsyn till och minimera de risker som kan uppstå i och med implementeringen, 
för att det ska få de fördelar som eftersträvas med affärssystemet (Trimi et al. 
2005). 
 
För att kunna undvika de fallgropar som kan göra implementeringen 
problematisk finns det forskning kring ett antal faktorer som påverkar 
implementeringen på ett eller annat sätt. Dessa faktorer kan ses som 
framgångsfaktorer om de behandlas på ett korrekt sätt. Två exempel på kritiska 
framgångsfaktorer är tydlig förståelse för strategiska mål och engagemang från 
högsta företagsledningen (Umble et al 2003). Fler framgångsfaktorer och andra 
faktorer och innebörden av dessa kommer att förklaras och beskrivas i 



Kandidatarbete i företagsekonomi – FE 1320  2013-07-15 
Blekinge Tekniska Högskola  
Edwin Arvidsson, Niklas Winell 
 

3 
 

teorikapitlet i den här undersökningen. Framgångsfaktorer vid införandet av 
affärssystem och vilka av dessa som är viktigast, är ett ämne som efter 
författarnas litteraturstudie har visat sig ha studerats mycket. Piotr (2006) 
nämner dock i sin artikel att det behövs mer forskning gällande 
framgångsfaktorer och nämner företagets bransch som en möjlig infallsvinkel. 
Denna infallsvinkel användes i den här undersökningen då en specifik bransch 
undersöktes.  
 
Om exempelvis ett samband mellan företagets bransch och framgångsfaktorer 
skulle förekomma skulle detta kunna leda till fler lyckade implementeringar av 
affärssystem, då det skulle kunna hjälpa företag och systemleverantörer att 
urskilja vilka faktorer som är mest kritiska och bör prioriteras vid 
implementeringen. Skulle det gå att hitta gemensamma faktorer för företag inom 
livsmedelsbranschen skulle det kunna hjälpa företagen i branschen att minska 
riskerna med ett implementationsprojekt.   
 
Då livsmedelsindustrin anses ha behov av att spåra sin verksamhet, utifrån ett 
hälsoperspektiv, som många andra branscher inte har, är det intressant att 
undersöka just livsmedelsbranschen. Stora mängder data skapas kring det som 
produceras varför det finns stor nytta med att använda ett affärssystem. 
Författarna antar att många företag inom livsmedelsindustrin skulle gagnas av 
att använda ett affärssystem varför den här undersökningen blir särskilt 
intressant om det går att påvisa att det finns ett antal framgångsfaktorer som är 
unika eller särskilt viktiga för livsmedelsbranschen.  
 
Författarna har gjort sökningar via uppsatsens nyckelord på de databaser som 
omfattas av bth.se/bib men har inte hittat någon tidigare studie som påvisar att 
det finns ett samband mellan den bransch som ett företag verkar inom och de 
faktorer som företaget anser som viktiga för att lyckas med ett införande av ett 
affärssystem.  Därför avser den här undersökningen att titta på vedertagna 
faktorer från litteratur och vetenskapliga artiklar och se vilka faktorer som är 
viktiga för livsmedelsbranschen. 
 

1.3 Frågeställning och syfte 

Vilka är framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem i företag inom 
livsmedelsbranschen? 
 
Studien hoppas kunna bidra med ytterligare kunskap kring faktorer som leder 
till ett framgångsrikt införande eller byte av affärssystem. Detta genom att se 
vilka faktorer som anses vara viktiga i en specifik bransch som 
livsmedelsbranschen. Denna kunskap bör vara av intresse för livsmedelsföretag 
som tänker implementera affärssystem samt för systemleverantörer. 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till att undersöka erfarenheter hos företag inom 
livsmedelsbranschen vid implementation av ett affärssystem, där de har eller 
skall implementera ett system som omfattar stora delar av organisationen. 
Undersökningen är avgränsad till att främst titta på faktorer ur ett 
organisatoriskt perspektiv och kommer inte att undersöka affärssystemet som 
sådant. 
 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen inleds med bakgrundsinformation till vad ett affärssystem är 
och en kort introduktion till livsmedelsbranschen, samt en problemdiskussion 
som mynnar ut i undersökningens frågeställning.  
 
I nästföljande kapitel presenteras den undersökningsmetod som används i den 
här undersökningen, så väl litteraturstudier som empiriinsamling. 
Undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras även i det kapitlet.  
 
Därefter presenteras de teorier som ligger till grund för den här studien. Här 
presenteras de faktorer som är kritiska för införandet av ett affärssystem samt 
hur man skall hantera förändring i en organisation.  
 
Därefter presenteras empirin. Efter det kommer analysen av den insamlade 
empirin och den avslutas med en diskussion kring analysen och det 
sammanfattas i undersökningens slutsatser. Avslutningsvis finns även förslag på 
fortsatt forskning som kan genomföras efter den här studien. 
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2 Metod 
I det här stycket beskrivs den metod som användes för att genomföra den här 
undersökningen och nå undersökningens mål.  

2.1 Undersökningsprocess 

Undersökningen började med författarnas intresse för affärssystem och den 
komplexa situation som uppstår då ett företag skall implementera ett nytt eller 
ersätta ett affärssystem. Många implementationer har gjorts och i likhet med 
många IT-projekt, har det visat sig vara svåra att genomföra på tid och eller inom 
uppsatt budget. Författarna önskade då att undersöka om det finns några 
enskilda faktorer som är väsentliga att hantera korrekt för att projektet skall ha 
större sannolikhet att bli lyckat. Litteratursökning på bth.se/bib gav att det finns 
många studier kring dessa faktorer och undersökningen ändrades något till att 
undersöka de redan kända faktorerna men inom livsmedelsbranschen och 
därmed kunna se om det är några av de faktorerna som är särskilt viktiga för 
företag inom livsmedelsbranschen.  
 
Författarna valde att undersöka livsmedelsbranschen då det är en bransch som 
omsätter mycket produkter, mycket råvara in och många färdiga produkter ut. 
Detta bör i sin tur generera mycket data kring betalningar, lagersaldon, 
leveranser och så vidare varför ett affärssystem bör vara kritiskt för ett företag i 
livsmedelsbranschen för att kunna hålla ordning på detta.  
 
Det som gör livsmedelsbranschen unik gentemot andra tillverkande branscher 
är att de tillverkar produkter som människor skall äta och därmed kan ha både 
god och skadlig inverkan på individen rent fysiskt. Om något problem uppstår i 
en produkt måste kunna veta varifrån råvarorna kommer samt var de färdiga 
produkterna finns för att eventuellt kunna återkalla dem.  
 
Det finns många andra branscher som även de producerar stora mängder 
produkter och därför använder eller bör använda affärssystem och liknande 
studier skulle vara intressanta att genomföra även där. Detta diskuteras i stycket 
förslag på vidare forskning i det avslutande avsnittet av den här uppsatsen.  
 
Då undersökningen baserades på tidigare forskning kring faktorer som leder till 
ett lyckat införande av affärssystem, hade den en deduktiv utgångspunkt. 
Samtidigt har det inte tidigare undersökts vilka framgångsfaktorerna för 
livsmedelsbranschen är och undersökning hoppades därför ge ytterligare 
kunskap om detta, vilket då lutar åt mer ett induktivt förhållningssätt. 
Kunskapen som denna undersökning producerar kräver alltså växelverkan 
mellan etablerade teorier och vad praktiken säger (Bryman & Bell 2011).  
 
För att besvara undersökningens frågeställning behövdes en jämförelse mellan 
två olika livsmedelsföretags syn på viktiga faktorer. Då undersökningen 
hoppades utveckla existerande teori ansågs det lämpligast att välja en kvalitativ 
forskningsstrategi för insamlandet av data till empirin för att då kunna få en 
djupare förståelse för situationen. Detta låg till grund för valet att använda 
intervju som undersökningsmetod. 



Kandidatarbete i företagsekonomi – FE 1320  2013-07-15 
Blekinge Tekniska Högskola  
Edwin Arvidsson, Niklas Winell 
 

6 

Intervjuer kan delas in i olika grupper beroende på hur mycket de är 
standardiserade. Hög standardisering medför att frågor och ordning är bestämd 
innan intervjun medan en ostandardiserad intervju kännetecknas av att frågorna 
och ordningen kan väljas friare. Mellan dessa olika varianter finns den 
semistandardiserade intervjun där vissa frågor är förutbestämda och sedan 
ställer intervjuaren följdfrågor till respondenten (Lundahl & Skärvad, 2011) 
 
Författarna valde att genomföra standardiserade intervjuer där frågorna var 
förutbestämda och skickades ut till respondenterna i förväg. Det som låg till 
grund för valet att använda standardiserade intervjuer var att svaren blir mer 
strukturerade vilket underlättar jämförelsen mellan respondenternas svar. 
 
Empirisk data samlades in från två olika företag och det genomfördes 3 
intervjuer, med förhoppningen att dessa data skulle vara generaliserbara för 
hela den bransch som undersöktes. Det går att göra analytiska generaliseringar 
från ett fåtal intervjuundersökningar men det krävs då kvalitativa motiveringar 
och beskrivningar. Därför lades stor vikt i att noggrant beskriva och analysera 
tillvägagångssättet samt resultatet från undersökningen (Kvale & Brinkmann, 
2009).  
 
Även om undersökningen inte leder fram till en generalisering för hela 
branschen hoppas den kunna utgöra en grund och bidra till vidare forskning. I 
vidare forskningsstudier kan andra metoder tillämpas vilket skulle kunna leda 
till ett annat resultat men framför allt till djupare förståelse om ämnet.   
De antaganden som görs av författarna är att det finns ett antal faktorer som 
beroende på hur de hanteras i implementationsprojektet påverkar projektets 
framgång. Litteraturstudier via sökningar på bth.se/bib med undersökningens 
nyckelord visar att det finns sådana faktorer men ingen koppling specifikt till 
livsmedelsbranschen.  

 Urval 
De två företagen som valdes ut att användas för insamling av empiri till den här 
undersökningen är företag inom livsmedelsbranschen och som har infört eller 
skall införa eller byta affärssystem. Företagen är medelstora svenska företag. 
Kortare presentation av företagen ges inledande i empiriavsnittet. Inledningsvis 
valdes att intervjua en person per utvalt företag då ett kvalitativt angreppssätt 
valdes. De två inledande intervjuerna gav inte tillräcklig mycket empiriskt 
material så det beslöts att göra ytterligare en intervju på ett av företagen fast 
med en annan respondent än tidigare. Motiveringen till att göra ytterligare en 
intervju på ett av företagen var att den första intervjun på det företaget blev 
mycket kortare än på det andra företaget och att detta skulle göra mängden av 
insamlad empiri från de båda företagen mer lika. Att endast intervjua en eller två 
personer per företag kan göra att svaren som återges, inte nödvändigtvis är de 
korrekta ur företagsperspektivet utan mer återspeglar den intervjuade 
personens personliga erfarenhet. Ett alternativ hade varit ett kvantitativt 
angreppssätt där en enkät skickats ut till fler personer på företagen som varit 
involverade i projekten, vilket hade kunnat ge en bredare bild av uppfattningen 
kring det som skulle undersökas.  
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 Kontakt med företagen 
 
De två företag som valts ut kontaktades först via personligt möte eller via e-post 
där författarna förklarade vad de ville undersöka med studien. Företagen 
vidarebefordrade dessa meddelanden till den de ansåg vara mest lämpad att 
besvara frågorna. Författarna bokade då in intervjuer med dessa personer och 
skickade samtidigt över undersökningens intervjuguide för att respondenterna 
skulle ha möjlighet att förbereda sig så väl som möjligt inför intervjun. 

 Anonymisering 
 
Företagen som har medverkat i den här undersökningen önskade att vara 
anonyma för att det som kan uppfattas som företagshemligheter inte skall 
riskera att komma ut och därmed presumtivt kunna skada företagen.  
Företagen kommer därför att refereras till som Företag 1 och Företag 2.  
Även intervjupersonerna är anonyma och kommer att refereras till som 
Respondent 1 (R 1), Respondent 2 (R 2) och Respondent 3 (R 3).  

2.2 Design av undersökning 

Den här undersökningen begränsas mycket av den kalendertid som finns till 
författarnas förfogande, vilket gör att den datainsamling som har skett är 
genomförd under en begränsad tid och undersökningen blir en ögonblicksbild av 
den situation som undersöks. Det skulle vara intressant att genomföra den här 
undersökningen i större skala under längre tid för att få ett exaktare och ändå 
mer generaliserbart resultat. 
 
Data som samlas in kan vara av typen, systematisk kontroll, osystematisk 
kontroll och ingen kontroll (Andersen, 2012) och författarna fann det lämpligt 
att använda intervju som datainsamlingsmetod då det finns svårigheter att få 
tillgång till företagens dokumentation kring detta och det även ger företagen 
kontroll över vilken information som kommer ut. Att använda sig av intervjuer 
implicerar att kontrollen över data blir osystematiska (Andersen 2012). 

2.3 Datainsamling 

Den här undersökningen använder sig av primärdata och datainsamlingen 
skedde under maj och juli månad 2013. Intervjuerna spelades in och sedan 
skrevs ut för att kunna skickas till respondenterna för korrektion och 
godkännande. I det här skedet anonymiserades även innehållet. 
 
Intervjuerna i undersökningen spelades in dels för att lättare kunna titta tillbaka 
på det som sagts men också för att intervjuaren ska kunna fokusera på att ställa 
följdfrågor istället för att anteckna svaren.  
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 Intervjuer 
 
Intervjuerna bokades in med personer på företagen som har varit eller är med i 
processen där ett affärssystem införs på företaget. I samband med bokningen av 
intervjun informerades respondenten om att intervjun förväntades ta mellan 20 
och 60 minuter, vilket accepterades av dem.   
 
De två första intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer på grund av 
geografiska problem för författarna att infinna sig på plats hos företagen men 
också för att de skulle ha så lika förutsättning som möjligt. Telefonintervju har 
sina nackdelar eftersom intervjuaren inte kan se respondentens ansiktsuttryck 
och därmed tolka detta (Bryman & Bell 2011). Den tredje intervjun som gjordes 
för att vidga empirin skedde genom ett personligt möte på företaget mellan en av 
författarna och respondenten. Valet att använda sig av personligt möte till den 
tredje intervjun var främst att det inte fanns några geografiska problem med att 
infinna sig på plats men också för att kunna få en bättre dialog då intervjuaren 
och respondenterna ser varandras ansiktsuttryck. Den tredje intervjun gjorde 
dock att förutsättningarna mellan företagen skiljer sig lite åt men då längden på 
de två första intervjuerna skiljde sig ansågs en tredje intervju stärka resultatet.  
 
Ett antal öppna frågor förbereddes och samma frågor användas på samtliga 
intervjuer. Öppna frågor ger respondenten möjlighet att besvara frågorna 
relativt fritt. Frågorna som användes under intervjuerna utformades utifrån det 
teoretiska ramverk som undersökningen stödjer sig på och avsikten med 
frågorna var att insamla tillräckligt mycket data för att kunna uppfylla 
undersökningens syfte och besvara frågeställningen.  
  
I inledningsfasen av intervjuerna frågades om godkännande att få spela in 
intervjun och framhävde också att företaget och intervjupersonen skulle komma 
att vara anonyma i denna undersökning. Tanken med detta var att skapa en 
tryggare miljö för den intervjuade som hoppades leda till mer öppna och ärliga 
svar.  
 

 Intervjuguide och operationalisering av frågor 
 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, syftet med denna var att ge en 
övergripande bild över vilka områden och frågeställningar som skulle beröras i 
intervjun samt fungera som ett stöd för intervjuaren. Intervjuguiden skickades ut 
till företagen i förväg och tanken med detta var att de då kunde förbereda sig 
inför intervjuerna och därmed kunna ge så bra svar som möjligt. Frågorna följde 
den struktur som ansågs vara mest lämplig för att kunna få de svar som 
eftersträvades.  
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Inledande frågor (nr 1-3 i intervjuguide) 
Strukturen som valdes var att först ställa inledande frågor om affärssystemet 
företaget använder, samt den intervjuades kunskap om 
affärssystemsimplementationer. Detta främst för att få ytterligare information 
till företagens beskrivningar som är av betydelse vid analysen av resultatet. Men 
också för att få igång intervjun på ett bra sätt då respondenten fick prata om sig 
själv, plus att frågorna var relativt enkla att besvara. Den första av de inledande 
frågorna som ställdes var om de i nuläget använder ett affärssystem i 
organisationen och om så var fallet vilket och när det infördes. Den andra frågan 
som ställdes var när de planerar att byta ut eller uppdatera systemet. Den sista 
av de inledande frågorna var vilken erfarenhet respondenten har av affärssystem 
och implementationsprojekt. 
 
Frågor om faktorer vid införande av affärssystem (nr 4-8 i intervjuguide) 
Därefter ställdes frågor baserade på tidigare forskning. Frågorna var främst 
baserad på de kritiska faktorer som Umble, et al (2003), Holland & Light (1999) 
och Motwani et al. (2005) tar upp. Frågorna kunde även knytas till andra teorier 
som organisatorisk förändring och ledarskap som Kotter (2006) och Normann 
(2001) nämner. Dessa frågor ställdes för att kunna kartlägga faktorerna som de 
olika företagen anser vara av störst betydelse i olika avseenden. Kartläggningen 
underlättar sedan den jämförelse som krävs i analysen för att kunna se om det 
finns ett samband mellan vilka faktorer de olika företagen ser som viktiga för ett 
lyckat införande av ett affärssystem. Istället för att ställa en fråga för varje kritisk 
faktor från teorin valdes att ställa ett fåtal frågor som berörde olika delar av 
implementationen och inkluderade flera av de teoretiska faktorerna. Varje fråga 
kunde därför innehålla svar på om företaget hade behandlat en eller flera 
faktorer och vilken som ansågs vara viktigast. Tanken med detta var för att få 
mer resonerande svar kring faktorerna och hur företaget funderade kring dessa 
men samtidigt få en struktur för att kunna jämföra de olika företagens svar. Som 
vidare kommer beskrivas i teoriavsnittet kunde likheter urskiljas bland dessa 
teorier om kritiska faktorer så därför ansågs det relevant för undersökningen att 
dessa frågor skulle baseras på ledningens roll, implementationsprojektet, 
organisationsförändring och driftsättning. 
 
Ledningens roll  
Flera av de faktorer som teorin säger är viktiga för att lyckas med ett införande 
pekar på ledningens roll. Dessa faktorer är exempelvis att ledningen visar 
engagemang, tydligt klargör mål, visioner och strategier för införandet.  I 
undersökningen valdes därför att fråga vad de tror är av störst betydelse kring 
ledningens roll för att en implementation av ett affärssystem ska bli så lyckad 
som möjligt. 
 
Implementationsprojektet 
Implementationsprojektets design är också något som inkluderar flera av de 
kritiska faktorer som teorin nämner till exempel projektledares erfarenhet, ha 
ett dedikerat projektteam, tydliga budget och tidsplaner. Detta låg till grund för 
att ställa frågan om vad de anser vara viktigast att ta hänsyn till vid 
utformningen av ett implementationsprojekt. 
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Organisationsförändring 
Flera faktorer som teorin handlar om den förändring ett införande får för 
organisationen. Exempel på faktorer som hänger ihop med den strukturella 
förändringen är: att rätt system har valts, organisationen är mogen för det och 
att dess processer kan anpassas. Exempel på faktorer som hänger ihop med 
förändringen för de anställda är: att ha en kultur som är öppen för förändring, 
kommunikation, utbildning och träning. I undersökningen valdes därför att fråga 
vad de upplever vara av största vikt att ta hänsyn till beträffande den 
strukturella förändringen för organisationen och förändringen för de anställda. 
 
Driftsättningen 
Övergångsfasen från det gamla arbetssättet till det nya är också något som täcker 
flera av de faktorer teorin nämner för att införandet ska bli lyckat.  Exempelvis 
att rätt data förs in i systemet, användarna har den kunskap som krävs, att det 
utvärderas hur det nya systemet fungerar och hur användarna uppfattar det.  
Därför valdes att fråga vad de anser vara av störst betydelse vid övergångsfasen 
för att det nya systemet ska fungera som önskat. 
 
Avslutande frågor (nr 9-10 i intervjuguide) 
Sedan ställdes två avslutande frågor, den ena om vilka faktorer respondenten 
anser som viktigast för att lyckas med ett implementationsprojekt och 
resonemanget kring detta.  Den andra om det kan finnas faktorer som är särskilt 
viktiga för livsmedelsindustrin och reflektionerna kring det.  Tanken med de 
avslutande frågorna var att ställa frågor som inte var baserade på tidigare 
forskning där respondenterna kunde få reflektera mera fritt och kanske få fram 
andra tankegångar kring ämnet. Detta hoppades kunna öka förståelsen kring 
livsmedelsföretags syn på kritiska faktorer för att eventuellt kunna utveckla den 
existerande teorin kring faktorer vid införande av affärssystem. 

2.4 Analys av data 

Den empiri som samlats in i den här undersökningen har analyserats enligt 
följande:  
 
När intervjuerna var genomförda och innehållet transkriberat, skickades det till 
respondenterna för att verifiera det. Frågorna var som tidigare nämnt 
formulerade så de skulle omfatta mer än en av de kritiska faktorer som berörs i 
teorin. Svaren delades sedan in i ett antal kategorier vars indelning följde 
intervjuguidens struktur. I kategorierna analyserades sedan varje 
framgångsfaktor som kunde urskiljas från svaren genom att jämföra hur de olika 
företagen berört dessa och hur de hänger ihop med teorin. I analysen för 
respektive faktor fastställdes också om faktorn är viktig för företag i 
livsmedelsbranschen eller inte. Det empiriska materialet tolkades i analysen 
främst genom teoretisk förståelse, där tolkningen utgår från en teoretisk 
referensram för förståelse för ett uttalandes mening (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Respondenternas uttalanden i underökningen knöts, om det var möjligt till 
kritiska faktorer som tagits upp i teorin, vilket då underlättade jämförelsen 
mellan företagen. Kriteriet för att säga om en faktor är viktig för 
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livsmedelsföretagen var att båda de undersökta företagen skall ha hanterat 
faktorn. För om båda företagen inte anser att faktorn är viktigt finns det inget 
samband som visar att faktorn skulle vara en viktig framgångsfaktor för andra 
livsmedelsföretag 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Med undersökningens validitet menas dess giltighet och relevans. Giltighet 
handlar om hur väl de teoretiska begreppen stämmer överens med de empiriska 
begreppen eller variablerna i undersökningen. Då de frågor som användes under 
intervjuerna var utformade från det teoretiska underlaget som tagits fram i 
litteraturstudien anses de väl stämma överens med teorin. Avsikten med 
frågorna var att när de är besvarade skall de ge en bild av hur de, i teorin 
uppställda faktorerna, är behandlade av företaget.  
 
Relevansen i undersökningen handlar om hur väl de empiriska begreppen eller 
variablerna hänger ihop med problemformuleringen. För att kunna besvara 
undersökningens problemformulering behövdes en teoretisk grund från vilken 
intervjufrågorna skapades. Frågorna är formulerade som öppna resonerande 
frågor varför det finns utrymme för tolkning av svaren, men tanken var att 
frågorna var för sig skall kunna besvara antingen frågan eller syftet (Andersen 
2012). 
 
En granskning av likheter och olikheter mellan företagen i undersökningen är 
avgörande för generaliseringens validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Med undersökningens reliabilitet menas pålitligheten i de data som samlats in, 
att intervjuerna mäter det som avses att mätas. Det som gjorts för att stärka 
reliabiliteten i undersökningen är att genomföra intervjuerna under så lika 
förutsättningar som möjligt. För att minska stress hos den som blev intervjuad 
bokades ordentligt med tid in för att svaren skulle bli så korrekta som möjligt. 
Intervjuerna genomfördes av samma person för att få så lika omständigheter 
som möjligt. 
 
För att ytterligare öka reliabiliteten skickades frågorna ut i förväg för att 
respondenterna skulle kunna förbereda sig och kunna ge så korrekta svar som 
möjligt. Även genom att använda intervju som datainsamlingsmetod blir 
reliabiliteten högre än om till exempel enkät använts då missförstånd och 
tolkningsproblem direkt gick att undvika genom att kommunicera och ställa 
frågor.  
 
I metodkapitlet beskrivs hur författarna gått till väga för att genomföra 
undersökningen för att den skall gå att reproducera. Det som minskar 
reliabiliteten är att företagen önskade att vara anonyma vilket försvårar att 
genomföra dem igen. Metoden och frågeunderlaget bör dock gå att använda på 
andra företag (Andersen 2012). 
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2.6 Källkritik 

De personer som intervjuades valdes ut av företagen själva efter den initiala 
kontakten och skall därför vara de enligt företagen mest lämpade att besvara 
undersökningens frågor. Huruvida respondenterna sedan talade sanning är svårt 
att avgöra men de hade inget incitament att inte svara så sanningsenligt som 
möjligt. Personerna och företagen är anonyma vilket gör att det inte riskerar att 
komma ut någon känslig information eller att respondenterna kan ställas till 
svars från företagets sida utifrån de svar de har gett, vilket bör öka möjligheten 
till sanningsenliga svar.  
 
De teoretiska källor som använts i form av artiklar kommer via sökningar på 
uppsatsens nyckelord från bth.se/bib där det som presenteras är vetenskapliga 
artiklar, som innan de publicerats har granskats, varför innehållet kan anses som 
tillförlitligt. Författarna har även försökt att hitta flera källor som påvisar samma 
innehåll för att öka tillförlitligheten. De böcker som använts som referenser är 
böcker som använts som kurslitteratur på BTH och andra högskolor och 
universitet och därmed kan innehållet anses som tillförlitligt.   
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3 Teori 
Teorikapitlet i den här undersökningen beskriver först vad som avses med 
affärssystem. Därefter behandlas faktorer som berör implementationen av 
affärssystemet, först organisatoriska påverkansfaktorer och därefter 
framgångsfaktorer från befintlig forskning som anses vara kritiska vid ett 
implementationsprojekt. Vidare beskrivs organisatoriskförändring, motstånd 
som kan uppstå vid förändring i en organisation och åtgärder för att hantera 
förändring i organisationen. Även teori kring projektledning och kravhantering 
presenteras. 
 
Avslutningsvis finns en förklaring för hur teorin sammanlänkades till empirin 
och analysen i undersökningen.  

3.1 Vad är ett affärssystem 

Begreppet affärssystem kan alltså definieras som ”Standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd” (Magnusson & Olsson 2008). Begreppet 
”standardiserade” har olika ursprung och förklaringar dels efter begreppet 
”Commercial Off-The-Shelf Software” där mjukvaran säljs utan anpassning till 
kundens krav. En annan förklaring är att affärssystem traditionellt sett sålts som 
branschspecifika lösningar, alltså som en standard gjord för en viss typ av 
verksamhet. Med ”verksamhetsövergripande” menas att systemet ger en 
översikt och kontroll över all data i organisationen. Denna kontroll över all data 
gör det möjligt att rationellt kunna styra verksamheten. ”Systemstöd” är 
informationsteknologi (IT) baserade informationssystem som stödjer 
affärsprocesserna i verksamheten. (Magnusson & Olsson 2008) 
Från ledningshåll affärssystem blivit generell beteckning för alla former av 
verksamhetsstödjande IT- system i organisationen. (Westelius (red.) et al. 2009) 
 
Definitionen på de affärssystem som vi använder idag kommer från 
tillverkningsplaneringssystem som användes på 1970-talet vars syfte var att 
länka olika aspekter av processinformation inom en verksamhet.  
Affärssystem kan definieras ur olika perspektiv såsom funktions-, tekniskt eller 
ur ett affärsperspektiv och det ger företaget ett strategiskt värde som kan 
användas för att styra organisationen, men kan även definieras som ett system 
som sammanbinder ekonomi, tillverkning, försäljning etc. i ett allt-i-ett-system 
som sedan hanterar styrningen av organisationen (Eslam et al, 2012). 
 
Affärssystem är ett mjukvarusystem uppbyggt av flera olika moduler vilket gör 
att det kan integreras över hela organisationen. Modulerna som ett affärssystem 
kan bestå av är försäljning, produktion, personal och finans. Modulerna kan 
anpassas om en organisation har specifika krav (Eslam et al, 2012). 
 
 
 
 
 
 



Kandidatarbete i företagsekonomi – FE 1320  2013-07-15 
Blekinge Tekniska Högskola  
Edwin Arvidsson, Niklas Winell 
 

14 

Affärssystem är stora integrerade standardsystem som helt täcker in 
verksamhetens informationsförsörjningsbehov(Westelius (red.) et al. 2009). Ett 
standardsystem är ett system vars design är utformad till att passa för olika 
typer av verksamheter och är därför allmän och avgränsad (Magnusson & Olsson 
2008). Egenutvecklade system måste skapas från grunden till skillnad från 
standardsystem som är en programvara som är mer eller mindre är färdig att 
kopplas in i verksamheten (Westelius (red.) et al. 2009). 
 
Exempel på olika affärssystem är SAP Business One, Microsoft Dynamics, Garp 
och Jeeves Universal.  SAP är en av de största och äldsta systemleverantörerna 
(Magnusson & Olsson 2008). På SAP:s hemsida ges följande beskrivning av 
systemet SAP Business One: ” SAP Business One samordnar alla huvudområden i 
ditt företag – ekonomi, försäljning, kundrelationer, lagerhållning och drift. Till 
skillnad från många av de affärssystem för mindre företag som idag finns på 
marknaden är SAP Business One en heltäckande applikation som eliminerar 
behovet av separata installationer och komplex integrering av olika moduler.” 
(SAP Sverige, SAP Business One 2013) 

3.2 Varför är det viktigt att känna till kritiska framgångsfaktorer 

Hur ett implementationsprojekt av ett affärssystem skall sluta är inte självklart, 
det finns rapporter som påvisar både framgång och motgång och framgångsrika 
projekt uppmärksammas mer än misslyckade och ett misslyckat 
affärssystemprojekt leda till konkurs och konflikter. Enligt Holland & Light 
(1999) är omkring 90 procent av affärssystemprojekt försenade eller att de inte 
klarar uppsatt budget, vilket kan bero på dålig uppskattning av kostnader eller 
ändrad kravbild under projektets gång.  
 
För att i förväg kunna minimera risk att projektet misslyckas, och i stället öka 
sannolikheten för framgång finns det sedan tidigare forskning ett antal faktorer 
som är kritiska för detta, vilka kan om de hanteras korrekt förbättra 
sannolikheten för att projektet blir lyckat.  

3.3 Faktorer som påverkar implementeringen 

Det finns ett antal faktorer som påverkar en organisation när ett affärssystem 
implementeras på ett företag. Här har det valts att dela in i organisatoriska 
påverkansfaktorer samt faktorer som påverkar hur själva 
implementationsprojektet skall struktureras och vad som krävs av företagets 
ledning.  

 Organisatoriska påverkansfaktorer 
 
Magnusson & Olsson (2008) beskriver i sin bok att vid införande av ett 
affärssystem så påverkas företaget ur ett organisatoriskt perspektiv. De 
påverkansfaktorer som organisationen bör ta hänsyn till är enligt dem är kultur, 
förändring, process och kommunikation. 
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Kultur 
Att ha en kultur i verksamheten som tillåter förändring främjar införandet av ett 
affärssystem. För om inte organisationskulturen öppen för förändring kommer 
verksamheten inte kunna eller ha mycket svårt att anpassa sig efter ett 
standardsystem (Magnusson & Olsson 2008). 
 
 
Process 
Affärssystem är processbaserade, vilket innebär att de uppbyggda kring att det 
finns en mängd processer som har en viss utformning och systemet ska stödja 
dessa. Detta innebär att verksamheter som är funktionsorienterade kommer att 
behöva förändra hela sin verksamhetsstruktur eller göra om affärssystemet så 
det blir funktionsbaserat för att införandet ska kunna fungera. Detta betyder att 
verksamhetens mognad beträffande processorientering är en faktor som 
kommer påverka implementeringen av affärssystemet (Magnusson & Olsson 
2008). 
 
Ljungberg och Larsson definierar i sin bok en process på följande vis: ”En process 
är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från 
identifiering till tillfredsställelse av kundens behov” (Ljungberg & Larsson 2001, 
43).  
 
Kommunikation 
Språket är projektledningens viktigaste verktyg till att förändra och om man inte 
har fastställt inom projektet vad som behöver kommuniceras, varför och vilka 
intressenter det berör, är det möjligt att det verktyget går förlorat. Det finns både 
interna intressenter (controllers, lageransvariga och så vidare) och externa 
intressenter (partners, redovisningsbyråer och så vidare) och om 
kommunikationen inte fungerar till dem kommer projektet inte kunna förmedla 
vad och varför saker händer (Magnusson & Olsson 2008). 
 
Förändring 
En annan faktor som Magnusson och Olsson nämner är organisatorisk 
förändring. Detta beskrivs vara svårt att lyckas med och de hänvisar till Kotters 
åttastegprocess (Magnusson & Olsson 2008).  Mer om organisatorisk förändring 
och Kotters åttastegsprocess i teoriavsnitt 3.4.2 

 Kritiska framgångsfaktorer 
 
För att minska risken med att implementera ett affärssystem finns det ett antal 
faktorer som bör beaktas (Umble, et al, 2003). 
 

1. Tydlig förståelse för strategiska mål 
En förutsättning för lyckad implementering av ett affärssystem är att 
företagets nyckelpersoner skapar en tydlig bild av mål, förväntningar och 
leverabler, samt hur företaget skall agera för att tillgodose kunder och 
andra intressenters behov. Viktigt är även att definiera varför 
affärssystemet implementeras. 



Kandidatarbete i företagsekonomi – FE 1320  2013-07-15 
Blekinge Tekniska Högskola  
Edwin Arvidsson, Niklas Winell 
 

16 
 

 
2. Engagemang från högsta företagsledningen 

En lyckad implementation av ett affärssystem kräver tydligt ledarskap 
och att högsta företagsledningen är delaktig i detta. Företagsledningen 
beslutar och analyserar processförändringar och skall därför vara med i 
implementationsprojektet i den styrgrupp som är ansvarig för 
implementationen av systemet. 

 
3. Bra projektledning 

För att lyckas med implementationen måste projektet styras tydligt. Mål-, 
arbets- och resursplan samt uppföljning av projektet är krav för att 
lyckas. Affärssystem är byggda av olika moduler och som antingen kan 
implementeras som de är eller anpassas efter företagets specifika krav. 
Detta påverkar projektets tidplan då lokala anpassningar kan ta mycket 
tid. 

 
4. Change mangament för organisationen 

De flesta strukturer som finns i organisationer är inte kompatibla med de 
strukturer och verktyg som ett affärssystem erbjuder. Att implementera 
ett affärssystem kan kräva att processer ändras och detta kan göra att 
organisationen måste omstruktureras. Det är viktigt att det finns 
förståelse för att implementationen inte bara är en teknisk utmaning utan 
även en organisatorisk utmaning. Om organisationen inte förbereds på att 
det kommer en förändring finns det risk att det blir kaos och motstånd till 
det nya systemet. 
 

5. Bra implementationsteam 
Ett team som är ansvariga för implementationen skall driva projektet. 
Teamet skall bestå av nyckelpersoner på företaget och ha befogenheter 
att fatta kritiska beslut. Teamet är ansvarigt för att skapa projektplan, 
resurshantering och deadlines. 

 
6. Korrekta data 

Det är kritiskt att de data som matas in i systemet är korrekt då flera delar 
av organisationen använder samma data. Felaktig information och data 
kan därmed få allvarliga konsekvenser. Viktigt är därför att utbilda 
användarna av systemet och poängtera vikten av noggrannhet. Dessutom 
är det viktigt att alla använder systemet och inte hittar vägar runt det 
eller att organisationen håller gamla system vid liv som skapar parallella 
processer. 
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7. Utbildning och träning 
Utbildning av användarna är den viktigaste faktorn för framgång i 
implementationen av ett system, då utbildning skapar förståelse av hur 
systemet fungerar. Kunskap och förståelse gör att användarna själva kan 
lösa problem samtidigt som de håller sig inom de processer som systemet 
kräver. Forskning har föreslagit att 10 till 15 procent av 
implementationsprojektets budget skall läggas på utbildning. Detta är 
dock något som inte alltid görs och användare förväntas att kunna 
använda systemet direkt. Viktigt är även utbildning efter att systemet 
varit i drift ett tag då användarna har skaffat sig erfarenhet och nya frågor 
uppstår. 

 
8. Prestandamätning 

För att kunna utvärdera systemet måste mätpunkter definieras. Det skall 
inte bara vara hur väl systemet fungerar utan även hur användarna 
använder systemet och uppfattar det. En vanlig uppfattning är att 
effektiviteten skall öka så fort systemet är i drift men initialt kan effekten 
bli precis motsatt till dess att de nya processerna sitter och användarna är 
vana vid systemet. Rimliga förväntningar på effektivisering måste 
kommuniceras. 

 
9. Implementation på flera ställen 

Att implementera ett affärssystem på flera olika platser har särskilda 
utmaningar för att lyckas. Två centrala faktorer är hur lika processerna är 
på de olika ställena samt behovet av centralisering och standardisering. 
För att implementationen skall fungera smidigt är det ofta föreslaget att 
det skall genomföras i olika faser i stället för att genomföra det samtidigt 
på samtliga platser. Fördelen är att kunskap från implementation på de 
tidiga platserna kan återanvändas på senare ställen. 

 

 Strategiska och taktiska faktorer 
 
Holland och Light (1999) presenterar en indelning av de kritiska faktorerna i 
strategiska och taktiska faktorer. De poängterar med sina kritiska faktorer vikten 
av att designa företagsprocesser och visioner samt att ha bra ledning för 
projektet för att lyckas. Visioner och processdesign skapas av företagsledningen 
varför deras engagemang är viktigt för projektets framgång. 
 
Strategiska: 

 Gamla system 
 Företagsvision 
 ERP-strategi 
 Engagemang från företagsledningen 
 Projektplan 
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Taktiska: 
 Kundkonsultation 
 Personal 
 Affärsprocessförändring och mjukvarukonfiguration 
 Kundacceptans 
 Övervakning och återkoppling 
 Kommunikation 
 Felsökning 

 
Indelningen de presenterar skapar två delar av ett implementationsprojekt. Den 
strategiska delen rör mer planering och visioner medan den taktiska mer 
behandlar själva implementationen och användning av systemet. Båda är viktiga 
att hantera för framgång. 

 Modell för kritiska faktorer 
 
Motwani et al. (2005) visar i sin undersökning, där de undersökt fyra olika 
företag som infört ett affärssystem, att det går att indela projektet i tre faser vilka 
har ett antal olika kritiska faktorer som påverkar utgången av projektet. De tre 
faserna är före implementation, implementation och efter implementation. De 
föreslår att deras modell skall användas som en modell på vad som skall beaktas 
för att nå ett lyckat projekt. 

  
Figur 1 – Förslag på indelning av faktorer i delar av projekt, hämtad från Motwani et al. 

Figuren ovan är hämtad från Motwani et al (2005) avhandling och visar de olika 
faserna i ett implementationsprojekt samt de kritiska faktorerna för varje fas. 
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Resultat från Motwani et al (2005) fallstudie visar att de viktigaste faktorerna för 
ett lyckat projekt är  

 En tydlig vision  
 Att högsta företagsledning är involverad i projektet 
 Förståelse hos användarna varför systemet införs 
 Utbildning av användarna 
 Att organisationen är redo för en förändring 

3.4 Organisationsförändring 

När ett nytt it- eller informationssystem införs i en organisation påverkas den i 
så stor utsträckning att det bör ses som en organisationsförändring (Kwahk, 
2006) den insikten gör att då ett ERP-system introduceras i en organisation, 
finns möjlighet att ändra befintliga strukturer och processer vilket kan leda till 
ökad produktivitet och effektivitet. 
 
Implementeringen av ett affärssystem innebär en organisatorisk förändring för 
organisationen och denna måste inte tvunget vara en strukturell förändring utan 
kan exempelvis handla om rutiner och processdesign (Magnusson & Olsson, 
2008). 
 

 Motstånd till förändring 
 
När man skall införa ett nytt system i en organisation kan det uppstå ett 
motstånd hos de individer som skall använda systemet. Detta är något som de 
som driver implementationsprojektet måste ta hänsyn till för att projektet skall 
bli lyckat.  
 
Enligt Rivard & Lapointe (2010) uppstår motstånd till implementation av nya IT-
system om användarna känner sig hotade av systemets införande eller hur 
systemet kommer att påverka deras miljö.  
 
Motståndet kan visa sig i olika former och kan delas in i fyra olika grupper; 
Apatiskt (ointresse av systemet), passivt motstånd (förseningar eller att fortsätta 
att använda gamla system), aktivt motstånd (framhålla motsatta åsikter mot hur 
systemet skall fungera) samt aggressivt motstånd (sabotage, införa felaktig data i 
systemet).  
 
Tidigare forskning (Rivard & Lapointe, 2010) säger att det är svårt att påvisa om 
motstånd till införandet av ett nytt IT-system är bra eller dåligt, bra motstånd är 
när det påvisar att ett problem finns antingen med själva implementationen eller 
med hur systemet fungerar men när motståndet hindrar implementationen av 
ett system som är bra för organisationen är det ett problem.  I samtliga fall måste 
den här typen av frågor hanteras av implementationsprojektet.  
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 Genomföra organisationsförändring 
 
Kotter (2006) föreslår och visar genom praktiska exempel en åttastegsprocess 
för att införa förändring i en organisation. Dessa steg går från att skapa 
förståelse för att förändring behövs till att få den att stanna kvar i 
organisationen. 
 

1. Öka uppfattningen av brådska (Increase Urgency) 
För att skapa känslan och uppfattningen att det är angeläget om att skapa 
en förändring hos så många som möjligt för att skapa förutsättning för att 
införa förändringen. Förändringen som den nya missionen kräver är en 
ökad grad av service och hjälp för kunderna. Genom att skapa känslan av 
nödvändighet av att förändra saker kan öka engagemanget hos de 
anställda. 
 

2. Skapa guide-teamet (Build the Guiding Team) 
Gruppen som skall leda förändringsarbetet bör ha med personer från 
samtliga avdelningar i företaget för att öka förståelse och acceptansen hos 
dem som skall ta emot förändringen.  

 
3. Få visionen rätt (Get the Vision Right) 

För att förändringsgruppen skall kunna nå ut till resten av organisationen 
är det viktigt att visionen är väl genomtänkt och formulerad på ett sätt 
som de anställda förstår och kan ta till sig. För att visionen skall kunna 
förverkligas kan det vara nödvändigt att använda sig av djärva metoder 
och strategier för att införa den. 

 
4. Kommunicera för engagemang (Communicate for Buy-in) 

Att föra ut budskap är extremt viktigt, för att kunna bemöta frågor, 
funderingar och kunna hantera de människor som är skeptiska. Nyttan 
med att få ut så mycket relevant information som möjligt är att skapa 
engagemang för ju fler som arbetar mot förändringens mål desto 
snabbare och säkrare kommer målet att nås. De ord som beskriver 
handlingen bör även kompletteras med handlingar som påvisar vad som 
händer. 

 
5. Bemyndiga handling (Empower Action) 

Att skapa möjlighet för personer i organisationen att handla i riktning 
med den önskade förändringen, det kan vara att på något sätt göra sig av 
med personer som förhindrar förändringen eller att se till att anställda 
som i vanliga fall inte har makt att göra ändringar, våga ta initiativ och 
känna att de kan påverka verksamheten. 
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6. Skapa kortsiktiga vinster (Create Short-Term Wins) 
Genom att uppnå mindre mål genom förändringsarbetet får 
organisationen ny energi och orkar fortsätta med arbetet. Detta kan till 
exempel uppnås genom att fokusera på vissa moment och klara av dem 
för att sedan kunna gå vidare. Viktigt i den här delen av arbetet är 
återkoppling och att se till att de som är skeptiska inte har någon makt 
över vad som sker. 
 

7. Ge inte upp (Don’t Let Up) 
När de första stegen av förändring är avklarade och ett antal snabba 
vinster är nådda kan en känsla av att arbetet är klart infinna sig. För att 
undvika detta och orka fortsätta framåt gäller det att få människor att 
våga och orka ta tag i de större mer komplexa problemen. För att de 
anställda skall orka fortsätta att förändra organisationen och förändra sig 
själva och sitt tankesätt måste de större sakerna brytas ner i mindre 
hanterbara delar.  
 

8. Se till att förändringen stannar (Make Change Stick) 
För att få en förändring att fastna och för att förhindra att tankar går 
tillbaka till som det var innan arbetet måste de nya sätten bli en del av 
företagskulturen. Det är alltså människors sätt att tänka och agera som 
skall ändras. Den nya kulturen måste föras över på nyanställda samt att 
det är viktigt att de snabbt blir en del av kulturen. Förändringen måste 
byggas in i organisationen så att den inte kan gå tillbaka utan att det blir 
ett naturligt sätt och det enda sättet att arbeta.  

 
Processen ger intryck av att samtliga steg måste genomföras och de är i rimlig 
kronologisk ordning. Förändring handlar i mångt och mycket om att ändra kultur 
vilket är ett kontinuerligt arbete för att en organisation skall fungera harmoniskt 

3.5 Ledarskap och projektteam 

Norman (2001) beskriver att om ledarskap ska ställas lika med att hjälpa 
verksamheter genom strukturella förändringar måste det grundas på förståelse 
om både den externa och interna dynamiken. Med den externa dynamiken eller 
affärslivets och omvärldens dynamik menas att dagens teknologiska utveckling 
och globalisering bygger ett affärslandskap med nya förutsättningar och andra 
spelregler än tidigare vilket i sin tur påverkar den interna dynamiken som 
handlar om livsstil och värderingar. Vidare beskrivs att förändringar kan vara 
legitima och välgrundade men att de på samma gång inte helt och hållet kan 
planeras.  Det blir därför en svårighet som ställs på ledarskapet genom 
förändringen.  
 
Jacobsen och Thorsvik ger följande definition på ett team och refererar till 
(Sjøvold, 2006).  
”Generellt kan ett team definieras som en liten grupp personer med komplementär 
kompetens som samarbetar för att realisera ett gemensamt mål” (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008 s483). 
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Enligt jacobsen och Thorsvik (2008) finns flera fördelar med team- eller 
projektarbete och ger som exempel att om flera individers komparativa fördelar 
utnyttjas så leder det till ett kvalitativare resultat. Ett annat exempel som ges är 
att teamarbete ger individen en ökad förståelse av vad individens arbete fyller 
för funktion för helheten i det teamet jobbar med. 
  
Ledarskap beskrivs som en viktig del i att utveckla ett fungerande team och ger 
exempel på vad som bör utmärkas av god ledning. En god ledare bör medverka 
till att relevanta mål och tydliga mål formuleras och främjar tro och uppslutning 
av medarbetarna kring dessa mål. Vidare beskrivs att en ledare bör skapa en 
relevant och strukturerad plan och kontinuerligt utvärdera och anpassa 
gruppens arbete till målen. En god ledare bör också motivera medarbetarna att 
jobba tillsammans och utveckla kompetensen som är nödvändig för att lyckas 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
En kvalificerad ledare för implementationsprojektet är kritiskt för hur väl 
projektgruppen kommer prestera. Den högsta ledningen bör förutom 
projektledarens tekniska kompetens även beakta ledarstilen för den 
projektledare som väljs. För att implementationsprojektets medlemmar ska få 
bättre sammanhållning och därmed kunna prestera bättre bör ledare visa på 
karismatiskt beteende (Wang et al, 2005). 

 Kravspecifikation 
 
I ett implementationsprojekt av ett affärssystem är det viktigt att rätt 
affärssystem väljs för att det skall fungera med verksamheten. Enligt Johansson 
& Atem de Carvalho (2009) så är det största problemet gapet mellan den 
funktionalitet som affärssystemet erbjuder och den funktionalitet som 
verksamheten behöver. Skillnaden i krav på funktionalitet kan beskrivas som det 
som användarna vill att affärssystemet ska stödja och vad som affärssystemet i 
verkligheten stödjer. Detta härleds från att det är svårt att överföra de krav som 
verksamheten har till en komplett kravspecifikation för affärssystemet och 
sedan ytterligare till implementationen. Systemkraven kan delas in i funktionella 
krav och icke-funktionella krav och för att överföra dem till en modell är det 
lämpligt att använda ett modelleringsprogram som är baserat på Unified 
Modeling Language (UML). Att ställa korrekta krav på ett system är enligt 
Johansson & Atem de Carvalho (2009) särskilt viktigt då det handlar om ett 
affärssystem då de systemen är tänkta att stödja hela verksamheten och 
organisationen och dessutom stödja organisationens samspel med andra 
organisationer och verksamheter utanför det egna företaget.  
 

3.6 Teorins anknytning till empirin och analys 

Förutom att teorin varit en grund till det problem som undersökningen baseras 
på har den också spelat en viktig roll vid insamlingen av empiriskt material och 
analysen av denna. 
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Kortfattat behövde det empiriska materialet som samlades in en anknytning till 
framgångsfaktorer och en struktur som underlättade analysen av materialet.  
Att använda alla faktorer som nämns i de olika teorierna om implementeringen 
av affärssystem skulle bli för omfattande, men då många av de olika teorierna 
visar på likheter med varandra beträffande vilka faktorer som anses vara viktiga 
att ta hänsyn till, kunde de delas in i grupper. Faktorerna kunde delas in fyra 
huvudgrupper och detta gjorde det lättare att sammanfatta faktorer från flera 
olika källor under en rubrik.  
 

 Ledningens roll 
Grupperingen baserades bland annat på faktorerna: 
Att ledningen visar engagemang och det finns tydlig förståelse för 
strategiska mål (Umble, et al, 2003).  
Att ledningen är involverad i projektet och det finns en tydlig vision 
(Motwani et al. 2005). 
 

 Implementationsprojektet 
Grupperingen baserades bland annat på faktorerna: 
Att ha bra projektledning och projektplan (Holland & Light, 1999). 
Att ha ett bra implementationsteam med nyckelpersoner från företaget 
(Umble, et al, 2003).  

 
 Organisationsförändring 

Grupperingen baserades bland annat på faktorerna: 
Att valet av system passar befintliga processer och att organisationen är 
mogen för det (Motwani et al. 2005) (Umble, et al, 2003) 
Att ha en kultur som är öppen för förändring (Magnusson & Olsson 2008). 
 

 Driftsättning 
Grupperingen baserades bland annat på faktorerna: 
Att rätt data förs in i systemet och det görs prestandamätning(Umble, et 
al, 2003),  
Att användarna har den kunskap som krävs (Motwani et al. 2005)  

 
Då insamlingen och presentationen av det empiriska materialet var i behov av en 
relevant struktur kring framgångsfaktorer valdes den att baseras på 
ovanstående grupper. Slutsatser kring enskilda faktorer kommer sedan att dras.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet i undersökningen. Strukturen 
är baserad på intervjuguidens utformning och därefter är data indelad i 
kategorier som kan innehålla flera frågor per grupp. Först presenteras de 
undersökta företagen och sedan respondenternas svar beträffande de 
teoribaserade frågorna kring de kritiska faktorerna och sist svaren på de 
avslutande frågorna. 
 
Det här kapitlet innehåller enbart insamlad empirisk data och ingen analys av 
den har gjorts här. Allt som presenteras är respondenternas svar på frågorna 
från intervjuerna. Svaren från respondenterna är presenterade både som text 
och som direkta citat.  Analys av data görs i nästkommande kapitel. 
 
Då de intervjuade förtagen önskat att vara anonyma kan deras namn inte 
presenteras, de går därför istället under beteckningen företag 1 och företag 2. 
För att ta hänsyn till detta är även den bakgrundsinformation som ges i 
företagsbeskrivningarna utformats så att företagens namn inte ska kunna 
härledas därifrån.  Respondenterna i undersökningen är också anonyma och går 
under beteckningen R 1, R 2 och R 3.  
 

Företag 1 2 
Respondent R 1 och R 3 R 2 
Position R 1 Ekonomichef 

R 3 Produktionschef 
Business Process Support 
Manager 

Omsättning Ca 800 Miljoner Kr Ca 1100 Miljoner Kr 
Antal anställda Ca 200st Ca 500st 
Affärssystem Movex SAP 

 
 

4.1 Företagsbeskrivningar 

 Företag 1 
 
Företag 1 är ett livsmedelsföretag med ca 200 anställda och omsätter ca 800 
miljoner kronor. Företagets verksamhet bygger i stora drag på att förädla 
livsmedelsråvaror till produkter som sedan säljs vidare till grossister och större 
återförsäljare som sedan levererar till butiker där konsumenten kan köpa 
livsmedelsprodukten. Företaget är svenskt men ägs av en utländsk koncern. Den 
huvudsakliga marknaden är den svenska marknaden. 
  
Företaget använder sig av affärssystemet Movex. Systemet är ett standardsystem 
och har alltså inte utvecklats speciellt för verksamheten. Företaget planerar att 
byta ut Movex år 2014 till SAP, så införande av affärssystem är något som är 
aktuellt för företaget. 
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Respondent 1 (R 1), som intervjuats på företaget, är ekonomichef och ansvarar 
för det kommande implementationsprojektet. R 1 har inte genomfört ett byte av 
affärssystem tidigare, men har varit med och utvecklat beslutsstödsystem som 
ett exempel på erfarenhet av likande projekt. Intervjun med R 1 gjordes via 
telefon 2013-05-29 och tog 15 minuter. 
 
Respondent 3 (R 3) är den andre som intervjuats på företag 1. R 3 är nu tillfällig 
produktionschef men är egentligen logistikchef och har tidigare varit med i 
projekt där affärssystem implementerats, då funktionsansvarig för logistik och 
inköp i systemet SAP. Intervjun genomfördes genom ett personligt möte på 
företaget 2013-07-04 och tog 24 minuter. 
 

 Företag 2 
 
Företag 2 är också ett svenskt livsmedelsföretag men ägs av en utländsk aktör. 
Företaget har ungefär 500 anställda och omsätter ca 1,1 miljarder kronor. 
Verksamhet bygger i stora drag på är att förädla livsmedelsråvaror till produkter 
som sedan säljs vidare till grossister och större återförsäljare som sedan 
levererar till butiker där konsumenten kan köpa livsmedelsprodukten. Företaget 
exporterar sina produkter över hela världen. 
 
Företaget använder sig av affärssystemet SAP 720 och där sköter de i princip all 
aktivitet, till exempel order och fakturering. De använder SAP fullt ut. Företaget 
skaffade SAP på 90-talet och den SAP version företaget har nu infördes 2007.  De 
har i nuläget inga planer på att byta ut eller uppdatera det existerande systemet 
då systemet inte används på alla marknader än. I nuläget handlar det främst för 
företaget om att rulla ut den senaste versionen till alla marknader i Europa och 
sedan världen. Men också att kontinuerligt utföra förbättringsprojekt.   
 
Den som intervjuats på företaget, respondent 2 (R 2), är 
”Business Process Support Manager” och ansvarar för Order-to-cash-, EDI-, 
Human Capital samt Finance-processer i SAP. R 2 har ingen formell utbildning i 
system eller IT men har en hel del erfarenhet av affärssystem. Har tidigare varit 
delaktig i ett projekt där två SAP system integrerats, var också delaktig i ett 
projekt där ett ordersystem byttes mot SAPs SD-modul.  
 
”När man implementerar, även om man bara implementerar en viss modul i SAP så 
kommer de alltid ha konsekvenser för resterande moduler” 
 
Sedan har R 2 även varit projektledare för vissa ”technical waves” som enligt R 2 
är uppdateringsprojekt med åtgärder som inte ursprungligen fanns med i den 
generella implementationen eller bara ”bug fixes” som hittats på vägens gång.  
Intervjun med R 2 gjordes via telefon 2013-05-30 och tog 35 minuter.  
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4.2 Faktorer från teori 

Utifrån teorin och intervjuguiden sammanställdes ett antal punkter under vilka 
de kritiska faktorerna kunde kategoriseras. De fyra kategorierna sammanfattar 
stora delar av vad det innebär att implementera ett affärssystem och i varje 
kategori finns ett antal kritiska faktorer som de undersökta företagen har 
behandlat. 
 
Indelningen är: 

 Ledningens roll 
 Implementationsprojektet 
 Organisationsförändring 
 Driftsättning 

 
Utöver detta samlades det även in empiri gällande respondenternas funderingar 
kring: 
 

 De faktorer som övergripande anses vara viktigast för en lyckad 
implementering 

 Faktorer för livsmedelsbranschen 
 

 Ledningens roll 
 
Det R 1 anser vara av störst betydelse kring ledningens roll är motivation. R 1 
tror att ledingen måste vara den som motiverar i första ledet och gör reklam 
varför företaget bör byta till det nya systemet.  
”Förklara bakgrunden till att man gör det och då gäller det att förklara på rätt 
sätt och kanske inte bara säga att måste utan liksom hitta andra förklaringar.” 
Att säga att det ska bytas bara för koncernen säger det, är inte bra enligt R 1 utan 
menar att det då istället bör marknadsföras på ett bättre sätt. Det är även viktigt 
att ledningen förstår nyttan med att investera i ett system, att det är lika viktigt 
som att investera i produktionsmaskiner.  
 
R 3 säger att det som är viktigast med ledningens roll är att de är engagerade och 
tar ansvar för hela projektet. De ska vara sponsorer för projektet och måste 
förstå vad som skall genomföras innan själva projektet drar igång. 
Företagsledningen måste stötta och supporta varje funktionschef och de måste 
veta vad som händer med varje funktion och att varje funktionschef införstådd 
med vad de skall uträtta. R 3 betonar ledningen engagemang och säger: 
”… att det inte är någonting som bara ligger med som en punkt att det här ska 
göras och sen dela ut det till någon annan. Utan det är jätteviktigt att de är 
engagerade i vad som händer…” 
R 3 menar att företagsledningen måste vara säker på att företaget klarar att 
genomföra den här typen av projekt och göra organisationen redo för projektet 
för att det skall bli lyckat får det inte kännas påtvingat då det sällan bli lyckat då. 
Om ledningen anser att organisationen inte är redo är det bättre att de beslutar 
att de skall avvakta med projektet. 
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Det R 2 pekar på är viktigast kring ledningens roll är att det satts upp ett mål 
med projektet. 
”Man måste klargöra vad man vill åstadkomma med en SAP implementation. 
Varför man gör det. Sätta upp den generella strukturen på ett projekt”  
R 2 menar att strukturen måste komma från ledningen med den ser olika ut för 
företag t ex beroende på företagets storlek eller om det är verksamt i olika 
länder. Tålamod är också något som R 2 säger behövas, därför att ett SAP-projekt 
är ett stort åtagande som kräver både mycket tid och resurser. Tålamodet gäller 
inte bara ledningen utan hela organisationen måste vara inställd på detta och 
direktiv kring detta måste komma från ledningen.  
 

 Implementationsprojektet 
 
Vid utformningen av en projektgrupp anser R 1 att det är viktigast att hitta 
nyckelkompetenserna, de som är specialister på varje funktion och område. R 1 
menar även att det är bra om dessa nyckelpersoner också har en viss 
systemvana sedan tidigare. 
 
R 3 säger att projektet måste ha en projektledare som har drivit projekt tidigare, 
då den här typen av projekt är en av de större typerna av projekt ett företag kan 
genomföra. Detta för att det är ett projekt som påverkar alla funktioner i 
företaget. Projektet behöver även en person som är dedikerad till att hantera 
förändringen som uppstår. Personen bör vara duktig kommunikativt och ha 
förtroende hos medarbetarna som kan fånga upp signaler från de anställda och 
kan kommunicera vad som händer.  
 
R 3s erfarenhet av likande projekt är att det är viktigt att sätta upp ett 
implementationsprojekt enligt konstens alla regler med projektledare, budgetar, 
tidsplaner och avstämningspunkter. Dessutom bör det finnas en tydlighet i vad 
man gör, vilket kan vara extra viktigt i ett sådant projekt då alla är så beroende 
av varandra och att den här typen av projekt ofta är väldigt kostsamma. 
 
R 3 påpekar även vikten av att dimensionera projektteamet rätt så att det inte 
påverkar den dagliga verksamheten och att det även är taget höjd för att det kan 
uppstå problem och bli stressigt. 
 
De första frågorna som en organisation skall ställa sig innan ett 
implementationsprojekt enligt R 3 är:  
”Hur ser vårt behov ut? Vad vill vi få ut av det här?”  
Detta måste tydligt definieras för att organisationen skall kunna välja rätt 
system. Det kan vara lätt att titta på vad de stora företagen använder för system 
och välja samma som dem eftersom det fungerar där, men behoven kanske ser 
helt olika ut. Viktigt är att titta på de egna behoven, de egna processerna och 
flödena, vissa system kan vara alldeles för stora och inte anpassningsbara efter 
behovet.  
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R 3 säger också att ofta bestäms vilket system som skall användas på 
koncernnivå och att systemet skall vara koncerngemensamt vilket kan passa 
olika bra då vissa företag är mindre och andra är större.  
”SAP som är systemet vi ska ta in, är ett av världens dyraste system, både i 
implementering och drift. Men har du väl definierat behovet och om man är 
komfortabel med de kostnaderna och att man ser att, jo men det där uppfyller allt 
det vi vill ha då får man räkna med den kostnaden och då är det okej.” 
 
R 3 framhäver betydelsen av förarbetet med att kartlägga sina processer och 
diskutera dessa inom varje funktion för att vidare kunna ha en dialog med 
konsulten. Detta dels för att förhindra att det nya systemet uppfyller fel behov 
men också för att hitta avvikelser i de nuvarande processerna.   
”Gör läxan innan, mappa upp dina processer bara på enklaste sätt, de här stegen 
har vi, det här gör vi och så får alla förstå dem och hur man resonerar kring dem 
då kan alla föra dialog med konsulten det är jätteviktigt”  
 
R 2 anser att valet av personerna till är bland det allra viktigaste vid 
utformningen av ett projektteam. R 2 framhäver betydelsen att de människor 
som ska vara med och utföra allt arbete i projektet (nya testscenarion, testa 
systemet och så vidare) är experter på sina områden, det gäller allt från de som 
testar till de som skriver kod. Det är viktigt enligt R 2 att dessa personer inte 
bara att de vet vilken knapp de ska trycka på utan att de vet varför de ska trycka 
på den knappen och vad det får för konsekvenser nedåt i projektet eller 
processen. 
”Dels så måste man ha en erfaren projektledare, det är absolut nödvändigt, och det 
är ett projekt som tar flera månader, ibland år till och med, och det tär på ett 
företag att kanske klara sig haltande under så pass lång tid. ” 
R 2 pekar också på betydelsen av en tidsplan då det tar lång tid att och man då 
bör ta höjd för både planerade och ibland oplanerade moment som kommer att 
inträffa under projektets gång. 
 
Dessutom talar R 2 om vikten av att skapa det han kallar för ”blue printing” 
vilket är en slags kravspecifikation på systemet som verksamheten behöver 
utifrån verksamheten krav. Det betyder att de affärsscenarios som finns skall 
kartläggas för att systemet sedan skall kunna stödja dem samt att den tekniska 
personalen som är med och utformar systemet är med i den processen för att 
kunna upptäcka allt som systemet måste klara av.  
 
Enligt R 2 är det viktigt att projektteamet är väl sammansatt med rätt 
kompetens, att systemet klarar av de kundkrav som finns och all de dagliga 
legala krav som finns på verksamheten. De flesta system som finns på 
marknaden idag har ett visst mått av anpassningsbarhet varför detta inte bör 
vara något problem att uppnå.  
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 Organisationsförändring 
 
R 1 anser det vara viktigast att ha en manager som jobbar med förändringar i 
organisationen, alltså att ha en dedikerad resurs till att förbereda organisationen 
för de kommande förändringarna. Enligt R 1 kan det till exempel bli att 
arbetsuppgifter flyttas från en roll till en annan och då kan det vara bra med en 
person som inspekterar var det kanske behövs mera basutbildning inom 
exempelvis IT.  
”Det kan ju vara personer som ska jobba med affärssystemet som inte har jobbat 
med IT överhuvudtaget, så då måste man kanske börja utbilda dem vid att sitta vid 
en dator” 
 
R 3 nämner Change management och anser att alla företag har en kultur och att 
det är viktigt att ha representanter från alla funktioner och medarbetare i 
förändringsprojektet och att dessa sedan blir ambassadörer i organisationen och 
plockar in hur synsättet på frågor är där. Vissa personer i organisationen kanske 
inte förstår varför ett affärssystem skall införas och då är det viktigt att lyfta upp 
vilka fördelar som finns med affärssystemet för att genom det arbeta bort den 
negativa inställningen.  
”För det är ju ofta så när du kör in ett projekt att det blir både plus och minus för 
alla funktioner, men vi får ju titta på vad den totala nyttan är för bolaget och då 
måste vi ju kunna kommunicera den på ett lättförståeligt sätt så att alla förstår att 
vi gör detta därför att.” 
 
För att skapa ett engagemang för systemet säger R 3 att det är viktigt att alla 
funktioner är representerade, även de som inte använder ett affärssystem så 
mycket. Ofta är det fokus på att ha med storanvändarna men genom att 
inkludera en större grupp ökar delaktigheten och ägarskapet istället för att det 
blir ett påtvingat system. Detta gör att medarbetare kan vara med och påverka 
och berätta om hur de arbetat tidigare och vad de har nytta av. Dessutom kan det 
komma tidigt i projektet vilket gör det lättare att inkludera detta sedan. Större 
delaktighet gör det lättare för den som är ansvarig för förändringsarbetet att 
stämma av missnöje eller negativa inställningar och bemöta dem direkt.  
”Istället för att vi väntar till projektet är färdigt sen ska du börja sälja in det då, det 
här måste vara insålt redan innan du börjar då har du mycket lättare resa igenom, 
istället för att du ska jaga den och i värsta fall behöva sälja in den när allt hänger 
på plats och då är det ingen som vill ha det, och så har det blivit vad det blivit.” 
 
För att lyckas är även kommunikation och utbildning viktigt enligt R 3. I fråga om 
utbildning finns det en väldig skillnad i behov om man tittar på olika 
generationer, de som är unga idag är mer eller mindre födda med datorer i 
handen medan den lite äldre generationen kan uppfatta det som väldigt svårt.  
”Så det får man också ha respekt för hur man lägger upp sina utbildningsplaner för 
alla måste ju kunna det så är det ju med ett affärssystem när du väl ska göra din 
roll. Är det någon som inte kan och gör fel ständigt då får du ju fel i slutet också.” 
Viktigt är alltså att lägga utbildningen på rätt nivå och se till att det finns 
möjlighet till extra utbildning och uppsamlingsheat för dem som inte är så 
duktiga med datorer, enligt R 3. 
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För att affärssystemet skall fungera korrekt är det enligt R 3 viktigt att beakta 
hur man skall arbeta med verksamheten, hur skall vi utveckla verksamheten och 
hur kan det synkas med affärssystemet. Detta för att inte affärssystemet skall bli 
begränsningen. Kärnfrågan i det här blir: 
 ”… är att är det vi som skall styra systemet eller är det systemet som styr oss.” 
 
För att undvika onödigt stora kostnader när man implementerar ett affärssystem 
skall man undvika anpassningar så mycket det går enligt R 3. Vissa anpassningar 
kommer alltid att behöva göras men det är de som många gånger är dyra. När det 
sedan skall göras uppdateringar ingår de ofta om det är ett standardsystem 
medan om det är egna anpassningar behöver även uppdateringar special 
anpassas vilket är kostsamt. R 3 säger att det finns en regel som kallas 80 – 20 
regeln, med vilken han menar att 80 procent av systemet går att använda rakt av 
medan 20 procent behöver anpassas i viss mån.  
 
R 3 resonerar kring hur affärssystem har förändrats, när de introducerades var 
tanken att de skulle kunna göra allt men att det inte var så effektivt som man 
hade önskat. Nu tittar man mer på vad som behövs för systemstöd till 
processerna.  
Genom att inte ha så extremt styrt finns möjlighet att arbeta med ständiga 
förbättringar på ett annat sätt än tidigare. Dessutom är det viktigt att se till att 
företaget inte bygger in sig i ett hörn med sitt system, det gäller att fundera 
igenom väl innan så man väljer ett system som passar verksamheten.  
” SAP de säger ju som sagt var att de är världens största och har mycket bra grejer, 
de har de, jättemycket bra grejer, men de har också sina begränsningar så det 
gäller att tänka innan.” 
 
R 2 menar att det viktiga att tänka på beträffande den strukturella förändringen i 
organisationen är valet av system. System ska enligt R 2 passa rätt in i hur 
företaget är strukturerat innan en förändring i stället för att företaget ska 
anpassa sig efter vad systemet behöver för input eller underhåll. 
 ”Jag fick höra i mitt senaste SAP-projekt, så var det någon som sa något väldigt 
bra och det var: att affärssystemet eller programmet, mjukvaran skall jobba för 
personalen och personalen ska inte jobba för mjukvaran eller affärssystemet”  
  
R 1 tror att det viktigaste att tänka på beträffande förändringen för 
medarbetarna i organisationen är att de bör ha ett öppet sinne och vara 
förändringsbenägna. R 1 förklarar att när det kommer till förändringar blir det 
lätt att man bara tycker det är jobbigt i stället för att se att det kan föra med sig 
något gott. Det gäller då att ha ett öppet sinne så man förstår att det här måste 
innebära att saker och ting kommer att förändras. Viktigt är att det finns en 
teamkänsla att bidra till teamet så gott det går. R 1 beskriver kickoffer, 
sammankomster och möten mellan delprojektledare som bra exempel för vad 
som kan göras för att få en helhetsbild och skapa teamkänsla.  
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R 2 säger om att det kan uppstå problem för människor då förändringar skall 
genomföras: 
”Min erfarenhet är att det kommer alltid att finnas människor som är negativt 
inställda till förändringar, oavsett vad det är. ” 
 
Något bra som gjorts, enligt R 2, med tanke på förändringen som blir för 
medarbetaren i organisationen, beskriver R 2 vara att de vid en implementation 
av SAPs SD-modul valde en ”functional leader” för varje funktion i företaget 
alltså en för logistiken, en för finansen, en för order osv. Dessa var ansvariga för 
respektive del av projektet och det togs sedan in ”key users”, vilket är människor 
som främst kommer från avdelningarna som ska använda det nya verktyget. 
Syftet med att få in ”key users” i projektet var att redan från start få in 
representanter från varje avdelning som kan påverka hur systemet 
implementeras eller vilka funktioner som ska finnas i systemet.  Tanken var 
också att dessa ”key users” i förlängningen kan agera som ”trainers” samt att de 
ska kunna gå tillbaka och prata positivt om projektet och få folk känna sig 
inkluderade. R 2 förklarar att om systemet ska användas av alla så kommer det 
inte att gå om det bara kommer in utan att folk varit delaktiga.  R 2 beskriver 
också att träningen är väldigt viktigt och att de i det senaste projektet hade 
utformat slags gammeldags skolschema där de hade olika ämnen utspridda över 
dagen så det fungerade med det dagliga arbetet. Sedan nämns också att det är 
viktigt att testa kunskapen praktiskt. 
”… att man kör några tester på vissa ämnen, så man vet att människorna förstår 
vad det handlar om, att de inte bara sitter och nickar och ser glad utan att man får 
en liten överblick på hur mycket som fastnar och att man vet även då vad man 
kanske måste koncentrera träningen på i framtiden eller om det finns vissa 
människor som behöver extra hjälp. Det blev väldigt bra. ” 
 

 Driftsättning 
 
Det som R 1 anser är de viktigaste vid övergången från ett gammalt system till 
ett nytt är att lägga fokus på utbildning av användare samt att det finns 
tillräckligt med resurser från leverantören som kan stötta driftsättningen och att 
företaget allokerar tillräckligt med egna resurser. Ytterligare en faktor som R 1 
påpekar är vikten av att testa och köra igenom alla de tänkbara fallen som kan 
uppstå i systemet. Mycket viktigt är att genomföra strukturerade tester.  
”… att man har gjort strukturerade tester och verkligen kört igenom allting åt rätt 
håll och lägger ganska mycket jobb på och liksom göra iordning underlag för vad 
som ska testas och verkligen genomför de testerna och checkar av” 
 
För att driftsättningen skall bli lyckad är det enligt R 3 viktigt att alla har varit 
med från början och att icke relevant data i det nuvarande systemet skall städas 
bort vilket både gör det mer lättarbetat och reducerar kostnader. Viktigt för 
övergången är att målen med systemet är tydliga så alla känner till dem och att 
de kommunicerats kontinuerligt under projektet.Att förväntningarna på 
systemet är korrekta är viktiga för att driftsättningen skall gå bra. Detta kan 
uppnås enligt R 3 genom att användare varit med tidigt och sagt vad de behöver 
för funktioner och att det stäms av mot check points under projektets gång.  
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R 2 påpekar, precis som R 1, vikten av testning och att man är noggrann.  
”Man testar allt så mycket som möjligt, så mycket tid man kan allokera för testning 
är bättre!”  
Innan driftsättning skall samtliga funktioner vara testade till exempel att det går 
att lägga en order i systemet. Sen skall även all teknik vara testad till exempel 
externa kopplingar till datalager och kommunikation med om det finns externa 
aktörer. Efter detta bör det genomföras ett så kallat ”business acceptance test”, 
där de olika affärsscenarion som kan uppstå testas igenom. Detta kan göras 
genom att man simulerar en vanlig produktionsdag där fiktiva ordrar skapas och 
sedan genomförs de genom hela kedjan i systemet och samtliga delar i företaget 
som berörs medverkar för att genom detta kunna hitta fel och brister i systemet. 
Detta för att kunna se att processer och system fungerar som avsett innan det 
går i skarp drift. R 2 säger även att driftsättningen bör ökas stegvis, vilket 
betyder att den första dagen systemet tas i drift går produktionen bara på till 
exempel 10 procent av möjlig kapacitet för att användarna skall ha en möjlighet 
att vänja sig vid systemet. Sedan ökas detta stegvis för att sedan kunna nå upp 
100 procent igen. 

4.3 De faktorer som övergripande anses vara viktigast för en lyckad 
implementering  

Respondenterna tillfrågades vilka faktorer de anser som viktigast för att lyckas 
med en implementering för att sammanfatta resonemangen kring viktiga 
faktorer som uppmärksammats under intervjun och resultatet blev följande. 
  
Det som R 1 generellt ser som de viktigaste faktorerna för framgång är 
information från ledingen till organisationen och ledningens inblandning. R 1 
motiverar detta med att det måste finnas en förståelse för varför det införs ett 
system och vilken betydelse det har för verksamheten. 
”… det är lika viktigt som att göra en investering i fabriken så är det lika viktigt att 
göra en investering i ett system och att det här är något som kan stjälpa hela 
företaget om man inte lyckas.” 
 
Huvudfrågan och det mest fundamentala enligt R 3 är:  
”Vad är vårt behov?” 
Det bör läggas ordentligt med tid på att reda ut detta och när sedan det är klart 
och förväntningarna på systemet är klara gå ut och titta vad som erbjuds på 
marknaden och anpassa efter det. Utöver detta nämner R 3 tre stycken saker 
vilka är att göra läxan och kartlägga processerna innan, change management-
rollen och sen inte snåla med resurserna i början då det annars finns risk att 
organisationen knäcks.  
   
R 2 svarade att det är viktigt att det finns ett tydligt mål och bild av vad man vill 
uppnå med att införa systemet och var man önskar att företaget skall vara när 
systemet väl är på plats, det vill säga att definiera vad som menas med att lyckas 
med att införa det nya affärssystemet.  
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”Jag tror att det är väldigt viktigt att ett projekt har success measures alltså vad vi 
vill åstadkomma när vi väl har det här, eller vad vill vi som företag vara när vi väl 
har implementerat det här systemet” 
Det kan vara allt från att implementera systemet inom en viss budget, inom en 
viss tid eller att systemet skall ha en viss påverkan på verksamheten.  
R 2 nämner även betydelsen av ”blue printing” som beskrivits tidigare. Detta 
hänger ihop med att ha ett tydligt mål och att man vet vad som förväntas av 
systemet.  
”En djupgående blue printing är väldigt väldigt viktig.” 
 
 
R 2 sammanfattar framgång för ett implementationsprojekt med fyra punkter: 

 tydliga mål 
 blue printing,  
 projektteam 
 testning 

  

4.4 Faktorer för livsmedelsbranschen 

Respondenterna tillfrågades utifrån deras erfarenheter vad de själva anser är de 
viktigaste faktorerna för att lyckas med ett implementationsprojekt av ett 
affärssystem i livsmedelsbranschen.  
 
Då det handlar om livsmedel tror R 1 att kvalité och spårbarhet är en del som är 
viktigare än för andra branscher. R 1 förklarar detta med att det är viktigt att 
kunna spåra tillbaka till råvaran om det eventuellt skulle behöva bli en 
tillbakadragning eller om det något annat fel på produkten. R 1 menar att detta 
gör det lite komplext.  
”Det handlar om saker man äter och faktiskt kan bli sjuk av eller liknande.” 
 
En annan möjlig faktor som R 1 nämner är utbildningsnivån för dem som arbetar 
ute i produktionen. R 1 beskriver att personalen i produktionen inte är lika högt 
utbildade som golvpersonalen i andra företag, och jämför med företag som till 
exempel Volvo.  
”Det jag menar är det liksom processindustri där det liksom är väldigt avancerad 
teknologi kan det vara högutbildad personal och vi har kanske inte riktigt den.” 
Det R 1 menar är att detta kan göra IT biten mer utmanande då personalen kan 
behöva mer generell utbildning för att klara av att använda systemet.  
 
R 3 tror inte att implementationsprojekt av affärssystem skiljer sig så mycket 
mellan branscher utan att det är mer fundamentala frågor och problem som 
projekten ställs inför så som att definiera behov. Detta för att kunna välja rätt 
affärssystem till verksamheten. Dock anser R 3 att det finns ett antal olika 
variabler som skiljer mellan branscher, där livsmedelsbranschen har till exempel 
bäst före-datum, vilket andra branscher saknar och att det är den typen av 
variabler som skiljer och som måste hanteras unikt per bransch.  
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R 2 nämner betydelsen att vara transparent med sin kund, och anledningen till 
detta är den höga konkurrensen som finns inom livsmedelsbranschen.  
”Det här med att man implementerar ett SAP kommer påverka relationen mellan 
en leverantör och en kund. Det är viktigt att man är så transparent att man 
verkligen bygger upp en förståelse hos kunden, att det här är en period när vi 
potentiellt kommer kunna ha vissa svårigheter att agera med samma flexibilitet 
eller samma hastighet som vi kunde tidigare men efter att vi implementerat det 
här systemet kommer vi förhoppningsvis att förbättra vår relation men räkna med 
en down period under projektets gång.”  
 
R 2 nämner också att det är viktigt att ha spårbarhet i systemen och att det är 
allra helst viktigt i livsmedelsbranschen. Exempel på den spårbarheten är enligt 
R 2, information om batcher, att kunna kommunicera bäst före-datum, ean-koder 
och pall-lables. 
 
R 2 påpekar även betydelsen av Electronic Data Interchange (EDI), vilket är ett 
system för att överföra strukturerad data på ett överenskommet format, då de 
största kunderna på marknaden sköter en väldigt stor andel av sina dagliga 
transaktioner med elektronisk fakturering, elektroniska order eller elektroniska 
leveransaviseringar.  Det är därför viktigt att systemet som väjs stödjer detta.  
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet som samlats in utifrån den 
teoretiska referensramen.  
 
Först görs en kort jämförelse av företagen och respondenterna, sedan är 
analysen genomförd utifrån den indelning av empirin som gjordes i föregående 
kapitel, med den skillnaden att de avslutande två frågorna vävts in i kategorierna 
ledningens roll, implementationsprojektet, organisationsförändring och 
driftsättning. 

5.1 Likheter och skillnader mellan företagen och respondenterna 

Företagen i intervjun är mycket lika i det avseendet att de är svenska 
livsmedelstillverkare som använder sig av ett affärssystem för att stödja 
verksamheten och processerna. Vad som primärt skiljer dem åt beträffande 
affärssystemen är att de använder sig av olika systemleverantörer och att företag 
1 är i fasen att byta ut det existerande systemet vilket företag 2 i nuläget inte har 
några planer på. Annat som skiljer företagen åt är att företag 2 är större och har 
fler marknader som de opererar på än företag 1, som enbart fokuserar på den 
svenska marknaden.   
  
Beträffande respondenternas erfarenhet så har ingen av dem formell utbildning i 
att implementera affärssystem men alla har olika erfarenheter från arbetslivet. R 
2 har tidigare erfarenhet av integration och byte av affärssystem. Även R 3 har 
tidigare meriter av implementering av affärssystem men det har inte R 1, men R 
1 har erfarenhet av liknande projekt. Alla de intervjuade personernas erfarenhet 
ansågs vara relevanta för att kunna besvara de frågor som ställdes i den här 
undersökningen.  
 
Både likheter och olikheter kunde urskiljas i respondenternas svar. Skillnaderna 
i svaren kan ju dels förklaras med att det är olika företag i olika situationer som 
beskrivits ovan. En annan eventuell förklaring till skillnaderna är 
respondenternas olika erfarenheter och värderingar vilket synliggörs då svaren 
R 1 och R 3 ger ibland går isär även fast de jobbar på samma företag. Ett exempel 
på detta är i svaret på vilka faktorer som respondenterna övergripande anser 
vara viktigast, R 1 pekar då på ledningens inblandning medan R 3 nämner 
behovet, att kartlägga processerna change management-rollen och inte snåla 
med resurserna.  
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5.2 Ledningens roll 

Den kritiska faktorn ”att ha tydlig förståelse för strategiska mål” som i teorin 
nämns av Umble, et al (2003) och Motwani el al (2005) går att identifiera i 
empirin. Sambandet till empirin grundas bland annat på det som nämns om att 
det viktigaste kring ledningens roll är att sätta upp ett mål med projektet. Vilket 
stämmer bra överens med det teorin säger om att det är viktigt att företagets 
nyckelpersoner skapar en tydlig bild av de mål som företaget har med varför 
affärssystemet skall införas. I empirin knyter detta även an till att ledningen bör 
göra reklam om varför företaget bör byta till det nya systemet. Båda företagen 
påvisar mer eller mindre att det är viktigt att det sätts upp mål med varför 
affärssystemet införs, vilket motiverar att tydlig förståelse för strategiska mål är 
en framgångsfaktor för företag i livsmedelsbranschen.  
 
I empirin nämns att det viktigaste kring ledningens roll är att vara den som 
motiverar till förändringen vilket kan tänkas hänga ihop med faktorn 
”engagemang från högsta företagsledningen” som nämns i teorin av Umble et al 
(2003) och Holland & Light (1999). Engagemanget handlar om att ledningen ska 
visa tydligt ledarskap och vara delaktig i projektet. Detta kan därför relateras till 
empirin då det krävs delaktighet av ledningen för att kunna motivera och 
förklara varför företaget bör byta till det nya systemet. I empirin framkommer 
även av företag 2 att själva strukturen på projektet måste komma från ledningen 
vilket också kräver engagemang från ledningens sida. Empirin visar även att 
företagsledningen inte bara skall motivera till förändring utan även vara support 
och stötta projektet och de som är inblandade i det. Detta gör att ledingens 
ansvar är stort och inte bara i en initial fas utan även under projektets gång.  
Det kan alltså från de båda företagen i empirin härledas att ledningens 
delaktighet har betydelse för projektets framgång, vilket motiverar att 
engagemang från ledningen är en av framgångsfaktorerna i 
livsmedelsbranschen.   
   
I empirin nämns tålamod som betydelsefullt kring ledningens roll då ett 
implementationsprojekt både kräver tid och resurser. I teorin kan detta till viss 
del jämföras med det sjunde steget i åttastegsprocessen för förändring ”Don`t let 
up” (Kotter, 2006), som handlar om att få människor att orka fortsätta förändra 
organisationen. Då tålamod endast nämns av ett av företagen i empirin bör det 
därför inte vara en viktig faktor för företag i just livsmedelsbranschen.   
 

5.3 Implementationsprojektet 

Den faktor som nämns i teorin av Motwani el al (2005) och Umble, et al (2003) 
att ett projekt inte går att genomföra på ett framgångsrikt sätt utan bra 
projektledning går att finna i empirin. Teorin bygger på att ett 
implementationsprojekt kräver bra ledarskap då det är ett projekt som löper 
över lång tid och kräver mycket resurser och engagemang. I empirin urskiljs 
faktorn från vad som anses vara viktigt vid utformningen av projektet, där nyttan 
och kravet av att ha en erfaren projektledare framställs som nödvändigt på 
grund av projektet tar lång tid att genomföra. Varför det behövs en erfaren 
projektledare för att hantera tidsaspekten och få ett lyckat projekt är antagligen 
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för att det krävs att någon för projektet framåt, håller i alla trådar, hanterar de 
frågor som uppstår under projektets gång och sköter den dagliga 
administrationen. Att bra projektledning skulle vara en viktig faktor kan även i 
empirin knytas till det som framhävs i företag 1 där det beskrivs att 
nyckelkompetenser skall väljas ut för att leda projektet där projektledaren måste 
vara en av de absolut viktigaste personerna. Vilket kan jämföras med vad Wang 
et al (2005) säger att ett projekt skall ledas av en kvalificerad ledare för att 
lyckas prestera bra. Empirin visar på att en erfaren projektledare är viktigt för 
att kunna genomföra den här typen av stora projekt som kan omfatta hela 
organisationen. Ett implementationsprojekt bör sättas upp och genomföras som 
andra projekt med tidplaner, resurshantering och så vidare. Men som tidigare 
nämnts är detta ett större och verksamhetskritiskt projekt varför vikten av att ha 
en erfaren projektledare blir än större. Teorin om att bra projektledning är 
viktigt för ett implementationsprojekt stämmer således överens med 
resonemang från båda företagen i empirin vilket styrker att denna faktor är av 
betydelse för företag i livsmedelsbranschen. 
 
I det empiriska materialet från båda företagen framkommer även betydelsen av 
att människorna i projektteamet är specialister på sina områden. I teorin kan 
detta relateras till vikten av att ha ett bra team som är ansvarigt för 
implementationsprojektet för att lyckas (Umble, et al, 2003). Teamet skall sättas 
ihop av nyckelpersoner på företaget och teamet bör ha kompetens från de delar 
av verksamheten som berörs. ”A great implementation team” nämns också av 
Motwani el al (2005) som en kritisk faktor för framgång. Detta knyter tydligt an 
till det som presenteras i empirin om att välja ”funtional leaders” som är 
ansvariga för respektive funktion i projektet och använda ”key users”, som sedan 
blir representanter för projektet på den avdelning där systemet skall 
implementeras.  De som valts ut som ”key users” kan då till viss mån vara med 
och påverka utformningen av hur systemet skall utformas och hur projektet skall 
drivas. I jämförelse med teorin stämmer detta även bra överens med det Kotter 
(2006, 37) nämner om vikten av att välja ett team som består av personer från 
olika delar av företaget för att öka acceptansen av förändringen och därmed 
kunna genomföra projektet. Teorin om att implementationsteamet ska bestå av 
personer med nyckelkompetens på företaget stämmer alltså väl överens med det 
empiriska resultatet från båda företagen vilket stärker att denna faktor skulle 
vara en framgångsfaktor för företag i livsmedelsbranschen. 
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Kommunikation är ett av projektledarens viktigaste verktyg (Magnusson & 
Olsson, 2008) och det går inte att genomföra ett projekt av den här betydelsen 
för ett företag utan att kommunicera förändringen och varför och hur det skall 
genomföras. Dessutom skapar kommunikation engagemang och ju fler som är 
engagerade i förändringen desto snabbare och säkrare kommer målet att nås 
(Kotter, 2006). Det fördes inget ingående resonemang kring kommunikationens 
betydelse rent explicit, dock talar båda företagen i undersökningen om att det är 
bra att ha användare som är delaktiga i projektet och de har som roll att 
representera en funktion i företaget, vilket gör att de blir en viktig brygga i den 
kommunikation som måste ske i ett projekt. De här personerna kan sedan 
kommunicera information vidare till övriga personer i företaget. Resonemang 
förs även kring ledningens roll som viktig motivator för projektet vilket inte kan 
genomföras utan att de kommunicerar med berörda människor.  
Kommunikation är alltså ett verktyg i ett implementationsprojekt som 
framkommer implicit i båda företagen, vilket då kan anses som en kritisk faktor 
då det framkommit på flera ställen i materialet att support, motivation, 
representation är viktigt och att detta inte är genomförbart utan att de 
inblandade människorna kommunicerar med varandra.  

5.4 Organisationsförändring 

Den teori som använts för förändringar i en organisation i den här 
undersökningen säger att det finns strukturer i en organisation som inte är 
kompatibla med ett affärssystem. Dessa strukturer måste då anpassas vilket kan 
leda till omstruktureringar (Umble, et al, 2003). Det som kan behöva förändras 
är affärsprocesser vilket nämns av Holland & Light (1999) och Magnusson och 
Olsson (2008) som en kritisk faktor. Motwani el al (2005) nämner som en kritisk 
faktor att det system som bäst överensstämmer med de nuvarande 
affärsprocesserna ska väljas.  Detta motsvarar i empirin med vad som sades i 
företag 2, att affärssystemet skall väljas och anpassas så att det passar in på 
organisationen i stället för att ändra på organisationen. Detta stämmer delvis 
överens med vad som sades i det andra företaget som dels talade om att 
organisationen skall förändras snarare än att anpassa systemet utifrån 
organisationen, samtidigt som att det sades att det var viktigt att välja ett system 
som är så få anpassningar som möjligt av kostnadsskäl.  Undersökningen visar 
alltså inte entydigt om organisationen ska anpassas efter systemet eller om 
systemet ska anpassas efter organisationen. Dock visar båda företagen att det är 
viktigt att genomföra kravställningen av systemet korrekt och utifrån det 
bestämma vilket system som skall väljas, så att företaget gör ett medvetet val 
kring huruvida företaget skall anpassas efter systemet eller om systemet skall 
anpassas efter företagets processer. Men detta bör vara av avgörande betydelse 
för att affärssystemet ska fungera som önskat i verksamheten. Det som är tydligt 
är att själva valet av system är viktigt och kommer återspegla hur mycket 
organisationen kommer behöva förändra sin struktur.  
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Även ur ett kostnadsperspektiv är det viktigt att ett företag väljer korrekt 
system. De affärssystem som finns på marknaden idag stödjer många av de 
processer som finns i en verksamhet men vissa delar måste specialanpassas. 
Anpassningar är kostsamma, dels när de utvecklas och dels under systemets 
livslängd. När det kommer uppdateringar eller nya behov måste anpassningarna 
återigen genomföras vilket drabbar det enskilda företaget till skillnad från 
generella uppdateringar som kanske ingår i systemet.  
 
I det empiriska materialet framkom även att EDI används till en stor del av alla 
de transaktioner som dagligen sker i livsmedelsbranschen vilket gör det nästan 
till ett måste för ett affärssystem i livsmedelsbranschen att kunna behandla EDI 
enligt företag 2. Detta återknyter till vikten av att välja ett affärssystem som 
stödjer rätt affärsprocesser (Motwani el al 2005).  
 
En viktig anledning till att införa ett affärssystem för ett tillverkande företag i 
livsmedelsbranschen är att det finns krav på spårbarhet av varifrån råvaror 
kommer och vart produkter skickats och så vidare. Båda företagen visar att ett 
affärssystem hjälper till att förenkla detta varför det blir en viktig faktor att välja 
ett system som stödjer spårbarhet på ett sätt som motsvarar de krav som finns 
på verksamheten. Detta kan även sägas ingå i den kravställning som är viktig för 
projektteamet att genomföra. Detta går att återkoppla till det som Johansson & 
Atem de Carvalho (2009) talar om i teorin att det är viktigt att ställa rätt krav på 
ett affärssystem då det ska stödja hela verksamheten och även 
kommunikationen med ett antal externa parter.   
 
Den här undersökningen visar att det kan uppstå motstånd från de anställda i 
livsmedelsbranschen mot den organisatoriska förändring som det nya systemet 
kan leda till. Detta på grund av att vissa människor har det som utgångsläge att 
en förändring av besvärlig oavsett vad det är för förändring. I teorin talar Rivard 
och Lapointe (2010) om den här motviljan till förändring och det är något som 
måste hanteras för att kunna genomföra förändringen. För att kunna hantera 
detta bör organisationen vara så förberedd på förändring att det inte uppstår, 
vilket Magnusson & Olsson (2008) uttrycker som att det är viktigt att ha en 
kultur som är så öppen som möjligt för förändring gör det lättare att lyckas med 
ett införande av ett affärssystem. Att vara öppen för förändring framgår även det 
i undersökningens empiri där det nämns från ett av företagen att de anställda 
bör ha ett öppet sinne och vara förändringsbenägna.  Detta knyter även an till 
det som presenterats tidigare om betydelsen att det finns representanter för 
varje avdelning som kan vidarebefordra vad som händer i projektet och tala gott 
om det samt föra fram frågor från de som är motvilligt inställda. Detta skapar 
alltså en teamkänsla och bör gynna en kultur i företaget som är mera öppen för 
förändringen som ett affärssystem innebär. Företagen skiljer sig åt med vad som 
görs för att förebygga motståndet till förändring men det gemensamma är att 
båda handlar om att skapa en organisation som är förberedd och har en positiv 
inställning till förändring.  Därför kan ”Cultural readiness” som beskrivs av 
Motwani el al (2005) vara en faktor som är viktig för livsmedelsbranschen.  
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Kotters (2006) åtta-stegs-process är en process för att genomföra förändring i en 
organisation vilket är change management. Även Umble et al (2003) och 
Magnusson & Olsson (2008) nämner vikten av att hantera en 
organisationsförändring som implementation av ett affärssystem innebär. Både 
företag 1 och företag 2 talar om att ha en ansvarig person för change 
management eller en person som är ansvarig för förändring inom en funktion i 
företaget. Detta betyder att det är viktigt att ha personer som aktivt arbetar med 
förändringen och är ansvariga för den. Change management är således en faktor 
som är viktig för företag inom livsmedelsbranschen.   
 

5.5 Driftsättningen  

En annan av de teoretiska faktorer som kan identifieras i undersökningens 
resultat är ”Importance of data accuracy” (Motwani el al 2005). Vid 
driftsättningen av systemet är det kritiskt att korrekt data matas in och för att 
säkerställa funktionen därför måste användarna utbildas (Umble et al, 2003). 
Detta kan göras genom att gedigna tester av systemet genomförs innan 
affärssystemet tas i drift. Detta säkerställer den önskade funktionaliteten och att 
data hamnar på korrekt plats. För att driftsättningen skall bli lyckad visar båda 
företagen att testning är ytterst viktigt och att en stor del av projekttiden skall 
allokeras till testning innan systemet tas i drift. Att sätta upp en verklig miljö där 
testorder skickas igenom ger en bra test av hur det fungerar i verkligheten utan 
att det tas någon risk. Genom att testa alla tänkbara fall som kan uppstå i 
verksamheten säkerställs att det inte blivit något fel i systemet.   
 
I empirin framhävs träning som viktigt och att utbilda de som skall använda 
systemet är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med att driftsätta 
systemet (Umble, et al, 2003). Utbildning och träning skapar förståelse och gör 
att användare själva kan lösa de problem som kan uppstå. Genom att testa 
systemet med fiktiv data men i verklig miljö krävs det att användarna genomför 
sina nya arbetsmoment. I den här miljön kan användarna upptäcka problem och 
ställa frågor innan systemet tas i skarp drift. Företag 1 påvisar även att 
utbildning är extra viktigt för livsmedelsbranschen då den historiskt sett inte 
haft så stor erfarenhet av tekniska system och därmed kan arbetskraften ha lägre 
datavana och därmed kan mer utbildning krävas för att systemet skall fungera 
som avsett. Nivån på utbildningen bör sedan anpassas efter mottagaren, då det 
finns stora skillnader i datavana mellan generationer och mellan individer.  
 
Analys av detta visar att utbildning av användarna och testning av systemet är 
kritiska faktorer för att lyckas med projektet.  Att företag 1 lägger mer fokus på 
att utbilda användarna än vad företag 2 gjorde, kan bero på olika fokus från 
respondenten då de har olika bakgrund. För företag 2 där respondenten var mer 
teknikorienterad påvisade resultatet att det är mycket viktigt att testa igenom 
systemet innan driftsättning, även om företag ett även de talade om vikten av 
testning så skiljer det sig i hur de la tonvikt på vad som var viktigt.  
Då båda företagen nämner betydelsen av utbildning och att systemet testas 
skulle detta kunna vara faktorer som är särskilt viktig för företag i 
livsmedelsbranschen. 
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Efter driftsättningen av systemet bör det utvärderas och för att kunna det måste 
mätpunkter definieras (Umble, et al, 2003) och då är det viktigt att definiera 
funktionella parametrar att analysera samt att för att utvärdera om projektet 
som sådant var framgångsrikt. Detta stämmer överens med det som nämns i 
företag 2 om att det är viktigt att ett projekt har ”success measures”, som 
beskrivs som vad som menas med att lyckas med projektet. Om det inte finns 
några mål att sträva efter bör det bli mycket svårt att nå dem. Undersökningen 
gav inget konkret på hur en utvärdering av systemet eller projektet skall 
genomföras utan bara att man först måste definiera vad man har för 
förväntningar och utifrån det kan man utvärdera. Till detta går det att anknyta 
det som företag 1 nämnde, att förväntningarna på systemet skall vara klara 
innan det tas i drift och det skall vara tydligt vilka funktioner som behövs. Här 
går det att se ett samband mellan de båda företagen och teorin som säger att det 
skall finnas utvärderingspunkter för att kunna analysera om projektet blev 
lyckat. Båda företaget säger att detta är viktigt men det framkom inte i den här 
undersökningen vilka punkter som är viktiga att analysera, men klart att det 
finns ett behov att göra detta. Detta styrker att är en framgångsfaktor för företag 
inom livsmedelsbranschen.  
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6 Diskussion och Slutsats 
I det här kapitlet kommer frågeställningen besvaras genom att resultatet från 
undersökningen sammanfattas och diskuteras och en slutsats presenteras. 
Studiens begränsningar diskuteras även samt förslag på fortsatta studier.  
 

6.1 Diskussion 

Vilka är framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem i företag inom 
livsmedelsbranschen? 
 
Analysen visar alltså att de många faktorer som nämns som kritiska vid 
införande av ett affärssystem i teorin stämmer överens med vad de två företagen 
anser vara viktigt vid affärssysteminförande i olika avseenden. Det 
undersökningen lagt fokus på var att urskilja de faktorer som båda företagen 
anser vara viktiga och kritiska. Då det finns ett samband mellan dessa och 
livsmedelsföretagen är dessa de framgångsfaktorer som undersökningen haft 
som syfte att finna.        
 
De fyra grupperna består av följande kritiska faktorer som är gemensamma för 
båda företagen: 
 
Ledningens roll 
De faktorer som är viktiga att beakta gällande ledningens roll är:   
 

 Engagemang från företagsledningen 
 Tydliga strategiska mål 

 
Studien visar på att det är av betydelse att ledingen motiverar organisationen till 
förändringen och ser till att det finns en uthållighet i verksamheten under 
implementationsprojektet i livsmedelsföretag. De måste även vara tydliga med 
vilka mål som finns med införandet av affärssystemet och varför systemet införs. 
Ledningen skall även vara delaktig och involverad under projektets gång som 
sponsor och motivera till fortsatt arbete.  
 
Implementationsprojektet 
De faktorer som är viktiga att beakta gällande implementationsprojektet är: 
 

 Bra implementationsteam 
 Bra projektledare 
 Kommunikation  

 
 
 
 
 
 
 



Kandidatarbete i företagsekonomi – FE 1320  2013-07-15 
Blekinge Tekniska Högskola  
Edwin Arvidsson, Niklas Winell 
 

43 
 

Kring själva implementationsprojektet visar studien att det är nödvändigt att ha 
en erfaren projektledare som driver den här typen av stora projekt som påverkar 
företaget i så pass stor utsträckning. Projektledaren skall gärna ha erfarenhet 
från likande projekt sedan tidigare. Projektledaren behöver dessutom backas 
upp av ett väl valt projektteam som består av personer med specialistkunskaper 
från organisationen samt att de kan hjälpa till med att kommunicera ut 
förändringen i de avdelningar de representerar. I ett projekt är det absolut 
nödvändigt att kunna kommunicera vad som händer, varför det händer och när 
det händer. Detta för att projektmedlemmarna skall veta vad de skall göra och 
intressenterna runt omkring projektet skall förstå vad som händer.  
 
Organisationsförändring  
De faktorer som är viktiga att beakta gällande organisationsförändring är: 
 

 Företagskultur som är öppen för förändring 
 Välja system utifrån företagets struktur  
 Change Management 

 
För att en organisationsförändring skall var möjlig bör det finnas en kultur som 
främjar förändring och det gäller för de som motiverar projektet att de kan 
hantera om det uppstår motsättning till förändringen. Det bör finnas en eller 
flera personer som är ansvariga för att hantera själva förändringen av 
organisationen, det vill säga en person som hanterar change management. 
Vidare bör ett affärssystem väljas som stödjer de processer och de krav som 
verksamheten har, vilka tydligt måste identifieras i projektets inledande fas. 
Antingen kan företaget välja ett system som i hög grad överensstämmer med 
befintliga processer eller så kan ett system anpassas efter processerna. Vilken av 
dessa vägar som är bäst att välja och i vilken utsträckning som en organisation 
måste eller bör anpassa sig, är efter den här studien fortfarande oklart men att 
välja ett standardiserat system är billigare än att skapa egna varianter. 
 
Driftsättning 
De faktorer som är viktiga att beakta gällande driftsättning är:   
 

 Korrekt data 
 Utbildning av användare 
 Testning  
 Utvärdering  

 
För att driftsättningen av affärssystemet skall bli lyckat är det kritiskt att 
användarna är utbildade i hur systemet fungerar samt vilka moment de ska 
utföra. Genom att genomföra mycket testning av affärssystemet med fiktiva data 
i verklig miljö kan funktionalitet säkerställas. Användarnas kunskap samt att via 
testning säkerställa att affärssystemet fungerar som avsett, gör att sannolikheten 
är större för att de data som kommer in i systemet är korrekt. Det är även viktigt 
att efter driftsättning utvärdera att systemets funktionalitet blev korrekt och 
enligt kravspecifikationen.  
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Spårbarhet i systemet: 
Intervjupersonerna i den här undersökningen säger att en faktor som är extra 
viktigt för företag inom livsmedelsbranschen är att kunna uppvisa spårbarhet av 
det som de producerar. Detta är en faktor inte teorin tagit upp, kanske för att det 
är mer av en funktion och bör hamna under kravspecifikationen men går att 
härleda till det som teorin säger att det system som ska väljas är det system som 
passar in i företagets processer och överensstämmer med de krav som finns på 
verksamheten.  
 
För att spårbarhet skall vara genomförbart i dagens verklighet, bör ett företag i 
livsmedelsbranschen använda ett affärssystem, då det blir stora mängder data 
att hantera i ett företag gällande varifrån råvaror kommer och var producerade 
varor skall skickas och har skickats.  
 
Detta är i dagarna aktuellt då det förekommit skandaler i Europa med råvaror 
som inte visat sig vara vad det sades vara. Här påvisas då vikten av att kunna 
spåra upp vad det är för råvaror samt varifrån de kommer samt vilka produkter 
som har tillverkats med den råvaran och var de produkterna nu befinner sig. 
Detta för att kunna undvika att människor äter livsmedel som kan vara skadligt.  
 
Avslutningsvis kan sägas att de faktorer som tidigare forskning och akademisk 
litteratur presenterar som kritiska för att lyckas med införandet av ett 
affärssystem är viktiga för livsmedelsbranschen. Det som går att fokusera på är 
nyttan av att ett system som spänner över hela organisationen skapar 
spårbarhet och därmed är det kritiskt för livsmedelsbranschen att välja ett 
affärssystem med korrekt funktioner. Detta kan sammanfattas med att för 
livsmedelsbranschen är kravställningen extra kritisk för att ett 
implementationsprojekt av ett affärssystem skall bli lyckat.  

6.2 Slutsats 

De slutsatser som kan dras av den här undersökningen är att 
framgångsfaktorerna vid implementeringen av affärssystem i ett företag 
verksamt i livsmedelsbranschen är:  
 

 Företagsledningen visar engagemang  
 Det finns tydliga strategiska mål 
 Bra implementationsteam och projektledare  
 Företaget har en kultur som är öppen för förändring  
 Valet av system passar företagets struktur  
 Systemet testas så korrekt data förs in  
 Användarna utbildas  
 Det finns någon som är ansvarig för change management 
 Kommunikation inom projektet och organisationen  
 I undersökningen framkom även betydelsen att det finns spårbarhet i 

affärssystemet som ett livsmedelsföretag väljer. 
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Att generalisera slutsatsen från den här undersökningen och säga att den gäller 
för alla företag inom livsmedelsbranschen är svårt då undersökningsmaterialet 
är begränsat och tillfälligheter kan påverka resultatet. Dock går många av de 
faktorer som framkommit i undersökningen att härleda till teorin varför de kan 
anses som relevanta att beakta.  
 
Undersökningen visar även att det finns ett antal unika parametrar att ta hänsyn 
till vid val av ett affärssystem för ett företag inom livsmedelsbranschen. Dessa 
parametrar är ur ett funktionsperspektiv och det är faktorer så som stöd för EDI, 
bäst före-datum och ordentlig spårbarhet. Att noggrant undersöka vilka 
funktioner som behövs poängterades av respondenterna och gör det viktigt att 
välja korrekt affärssystem som uppfyller så många av de kraven som finns utan 
att behöva göra kostsamma anpassningar.  
 

6.3 Begränsningar 

För att den här studien skulle ha blivit ändå bättre och nått ett mer 
generaliserbart resultat skulle flera olika branscher ha undersökts. Om detta 
hade genomförts hade resultaten från de olika branscherna kunnat jämföras och 
det hade eventuellt gått att dra slutsatser kring faktorer som är kritiska för en 
viss bransch.  
 
Ytterligare en begränsning visade sig vara antalet intervjufrågor, i processen 
minskades antalet ner från dryga 20 till 10, där fler av de faktorer som skulle 
undersökas sammanfattades i en och samma fråga. Detta försvårade 
analysmöjligheterna och skulle den här undersökningen ha gjorts om skulle 
antalet frågor varit fler. 
 
I anslutning till resonemanget att fler branscher skulle undersökts så går det att 
tillägga att det då även hade varit möjligt att ha ett kvantitativt angreppssätt och 
med hjälp av enkäter samlat in empiri. Den främsta orsaken till att endast en 
bransch undersöktes är författarna ansåg att detta skulle räcka för att uppnå 
studiens syfte. Att undersöka ytterligare branscher i den här undersökningen var 
inte möjligt att genomföra då tiden för undersökningen var mycket begränsad 
och författarna var tvungna att begränsa storleken. Även att undersöka fler 
företag inom samma bransch hade kunnat ge mer data för analys och slutsatser. 
Något som framkom var även att olika individer på samma företag hade olika 
åsikter, att bara tillfråga en eller två personer per företag kan därför också ha 
begränsat resultatet.  
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6.4 Vidare forskning 

Den här studien skulle kunna genomföras i större skala där man i en kvantitativ 
studie skickar ut enkäter till ett större antal företag inom samma bransch. 
Genom ett större antal svarande kan mera generella slutsatser dras.  
Motsvarande undersökning bör även genomföras på andra branscher än 
livsmedelsbranschen för att se om det finns faktorer som är särskilt viktiga inom 
just den branschen samt att det efter det går att jämföra resultatet och se om det 
skiljer sig mellan olika branscher eller om det är lika för samtliga organisationer.  
 
En tänkbar fortsättning på den här studien är att undersöka de parametrar som 
är unika för livsmedelsbranschen, ur ett funktionsperspektiv. Genom att 
identifiera dessa parametrar kan det bli enklare för företag inom 
livsmedelsbranschen att välja ett affärssystem som uppfyller de krav som ställs 
på ett system.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjufrågor  
Frågorna riktar sig till personer i livsmedelsföretag som använder sig av eller 
som är i fasen att byta ut eller införa ett affärssystem. 
 
Inledandefrågor 
 

1. Använder ni er i nuläget av ett affärssystem i organisationen, om så är 
fallet vilket och när infördes det? 
 

2. När planerar ni att byta ut eller uppdatera det existerande systemet? 
(Om ni i nuläget inte använder er av ett affärssystem när planerar ni att 
införa ett och vilket?)    
  

3. Vilken erfarenhet har du av affärssystem och implementationsprojekt? 

Frågor om faktorer vid införande av affärssystem 
 

4. Vad tror du är av störst betydelse kring ledningens roll för att en 
implementation av ett affärssystem ska bli så lyckat som möjligt? (T ex 
att ledningen visar engagemang, tydligt klargör mål, visioner och 
strategier för införandet osv.) 

 
 

5. Vad anser du vara viktigast att ta hänsyn till vid utformningen av ett 
implementationsprojekt för att införandet ska bli framgångsrikt?  (T ex 
att ha erfarna projektledare, ett dedikerat projektteam, tydliga budget 
och tidsplaner osv.) 

 
 

6. Vad upplever du vara av största vikt att ta hänsyn till för att lyckas med 
den strukturella förändring som ett nytt affärssystem innebär för 
organisationen? (T ex att rätt system har valts, organisationen är mogen 
för det, att dess processer kan anpassas osv.)  

 
7. Vad anser du är viktigast att tänka på beträffande den förändring som ett 

nytt affärssystem innebär för medarbetarna i organisationen? (T ex ha en 
kultur som är öppen för förändring, kommunikation, utbildning och 
träning osv.) 

 
8. Vad tror du är av störst betydelse vid övergångsfasen för att det nya 

systemet ska fungera som önskat? (T ex att rätt data förs in i systemet, 
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användarna har den kunskap som krävs, att det utvärderas hur det nya 
systemet fungerar och hur användarna uppfattar det osv.) 

 
Avslutande frågor 

9. Vilka faktorer anser du vara viktigast för att lyckas införa ett 
affärssystem och vilket är ditt resonemang kring dessa?  

 
10. Tror du det finns några faktorer som är särskilt viktiga för just 

livsmedelsbranschen och vilket är ditt resonemang kring detta? 

 


