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Sammanfattning
Idag,  2007,  är  det  redan  känt  att  kundgruppen  små  och  medelstora  företag 
investerar  i  affärssystem  och  alltmer  fångar  systemleverantörernas 
uppmärksamhet. Storföretagen har redan investerat i affärssystem och detta har 
gjort  att  systemleverantörerna  för  närvarande  satsar  hårt  på  SME-marknaden 
(Small-  and Mediumsized  Enterprises).  För  att  uppfylla  små  och  medelstora 
företags krav på affärssystem har leverantörerna valt att följa lite olika strategier. 
Affärssystemleverantören IFS har exempelvis valt att skala ner sin existerande 
systemlösning för att därigenom bättre passa denna kundgrupps behov. Andra 
systemleverantörer som exempelvis SAP och Microsoft har valt att köpa upp 
helt nya system specifikt framtagna för SME-segmentet. 

Medelstora  företag  som  denna  uppsats  har  valt  att  behandla  är  i  svenskt 
näringsliv färre till  antal  än vad det  finns små och stora företag.  Medelstora 
företag,  som  kan  sägas  är  morgondagens  storföretag,  drar  sig  ofta  för  att 
investera  i  affärssystem  som  kräver  mycket  tid  och  resurser  att  få  det 
implementerat.  Det  har  gjort  att  jag  har  funnit  det  intressant  att  studera 
medelstora  företag  och  deras  handlingssätt  när  beslutet  om  att  införa  ett 
affärssystem har  tagits.  Företag  av  den  storleken  har  dessutom mindre  med 
resurser  för  att  anskaffa  och  handha  ett  affärssystem  än  jämförelsevis  stora 
företag. Detta bör, enligt mig, sättas i relation till att omkring nittio procent av 
alla affärssystemprojekt misslyckas d.v.s. att projekten inte möter satta budget- 
och tidsramar. 

I denna uppsats har min uppmärksamhet riktats på att kartlägga vad för slags 
förutsättningar  som  medelstora  företag  behöver  uppfylla  för  att  lyckas  med 
införandet  av  sitt  affärssystem.  De  frågeställningar  som ligger  till  grund för 
uppsatsen är:

 Vilka förutsättningar ökar chansen för  ett  medelstort  företag att  lyckas 
med införandet av valt affärssystem?

- Hur hanterar medelstora företag frågan kring utbildning?
- Hur arbetar de för att skapa acceptans för affärssystemet?

 Vad kan sägas  vara  de  största  hindren  som medelstora  företag  erfar  i 
samband med införandet av sitt system?

Uppsatsen  har  bedrivits  i  form  av  en  fallstudie  där  införandet  av  vald 
affärssystemlösning  har  studerats  i  två  medelstora  företag.  Använda 
datainsamlingsmetoder  är  intervju  och  sekundärdata.  Den  genomförda 
litteraturstudien bidrog till att jag har kunnat utforma en teoretisk referensram 
för  uppsatsen.  Jag  valde  enbart  att  intervjua  projektledarna  vilka  har  haft 
ansvaret  för att  genomföra respektive affärssystemprojekt på sitt  företag. Det 



insamlade intervjumaterialet analyserades med hjälp av analysmetoden grundad 
teori och en intervju per projektledare genomfördes. Genomförda intervjuer kan 
beskrivas som semistandardiserade intervjuer där respondenten fritt kunde svara 
på ställda frågor. 

Några av de resultat som denna uppsats har kunnat visa på är att tidsaspekten 
utgör  ett  stort  hinder  för  medelstora  företag  när  dem ska  implementera  sitt 
affärssysystem. Det är sällan som användardeltagarna arbetar med projektet på 
heltid  utan  dem  får  snarare  kombinera  sina  ordinarie  arbetsuppgifter  med 
projektuppgifterna.  Det  kan  medföra  att  arbetsbelastningen  på 
projektmedlemmarna i  perioder kan vara mycket stor,  varför en del  av deras 
ordinarie  arbetsuppgifter  bör  låtas  övergå  på  den  övriga  personalen  i 
linjeverksamheten.  Dessa  måste  i  sin  tur  vara  mer  förstående  för  att 
projektmedlemmarna måste prioritera projektet för att det ska vara möjligt att ta 
systemet  i  drift  som  planerat.  Genom  avlastning  möjliggörs  användarnas 
medverkan. Testningen och gränsdragningsproblematiken, beträffande vad som 
utgör en standardleverans samt en tilläggsbeställning, är exempel på hinder som 
har  påträffats  i  de  studerade  fallen.  För  att  undkomma  gränsdragnings-
problematiken  är  det  därför  önskvärt  om  kunden  och  leverantören  tidigt  i 
projektet klargör för: vad som avses med en leverans, vad som bör ingå i en 
sådan samt när och hur en levarnas ska ske.

Utbildningen bör prioriteras från ett tidigt skede i projektet eftersom det utgör ett 
sätt på vilket det går att säkerställa användarmedverkan. De användardeltagare 
som deltar i projektet bör tidigt ges nödvändig utbildning i systemet för att på så 
sätt  kunna  stärka  dem  i  sin  roll  av  projektdeltagare.  Utbildningen  av 
slutanvändare bör sedan ligga nära driftstarten. Användarmedverkan utgör ett 
sätt på vilket det går att skapa acceptans för det nya affärssystemet. Medverkan 
är  viktig  främst  av  två  anledningar:  dels  för  att  kunna  hantera  användarnas 
förväntningar på det nya systemet samt för att kunna skapa ett ägandeskap hos 
användarna  för  den  nya  produkten.  Testningen,  likt  utbildningen,  utgör  ett 
exempel på tillfällen för användarmedverkan. 

Ledningens  stöd  för  projektet  är  en  grundförutsättning  för  en  framgångsrik 
implementering av valt  affärssystem. Den bör leda och planera förändringen. 
Det  är  vidare  fördelaktigt  för  projektets  utfall  om projektledaren  är  positivt 
inställd till uppgiften som han har åtagits sig att genomföra och ska vidare tycka 
om att arbeta som projektledare. 
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DEL I - Problemfokusering

Den första delen av uppsatsen behandlar mitt val av frågeställningar och mitt 
syfte med uppsatsen. I den fokuserar jag också på hur uppsatsen har genomförts. 
Mina metodmässiga vägval presenteras och jag argumenterar för varför jag har 
gjort så som jag har gjort. Det för att påvisa denna uppsats genomskinlighet så 
att läsaren kan ställa sig kritisk till de prestationer eller resultat som uppsatsen 
har lett fram till. Del I består av kapitlen Inledning och Metod.



1 Inledning
Förutom  att  jag  i  detta  kapitel  redogör  för  uppsatsens  syfte  och 
frågeställningar fokuserar och fördjupar jag mitt val av uppsatsämne. I  
samband med denna framställning redogör jag för uppsatsens målgrupp 
och de aspekter jag har valt att avgränsa mig från. En presentation av  
uppsatsens disposition återfinns. 

1.1 Bakgrund
Affärssystemmarknaden utgör enligt Sumners (2005) efterforskningar en av de 
snabbast växande marknaderna inom mjukvaruindustrin. I sin artikel  ”Putting 
the  Enterprise  into  the  Enterprise  System” framför  exempelvis  Davenport 
(1998)  att  affärssystem  utgör  den  kanske  mest  betydelsefulla 
informationstekniska utvecklingen för företag under 1990-talet. Den har dock, 
enligt  Davenport  (1998),  inte  uppmärksammats  på  samma sätt  som internets 
framväxt  har  gjort.  Jag  har  börjat  intressera  mig  för  att  studera 
affärssystemområdet i och med min insikt om att allt fler av dagens företag har 
redan  investerat  i  ett  affärssystem  eller  väljer  att  göra  detta.  Affärssystem 
förklarar Koch (2006) är mjukvara konstruerad för att länka samman ett företags 
olika  avdelningar  och  funktioner  för  att  på  så  sätt  öka  informationsutbytet 
bortom dessa gränser. Magnusson och Olsson (2005, s.7) har till skillnad från 
Koch  (2006)  en  mer  koncentrerad  definition  av  fenomenet  affärssystem 
nämligen ”standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd”. 

Den  ursprungliga  tanken  bakom  affärssystem  var  att  lösa  problemet  med 
fragmentering av information i storföretagen och i med detta systemstöd blev 
det möjligt för företag att få tillgång till data som är: uppdaterad, korrekt och 
icke-redudant.  (Davenport,  1998)  För  beslutsfattarna  innebar  detta,  enligt 
Davenport (2000), att mer situationsanpassade och bättre beslut kunde tas. Detta 
är några av huvudtankegångarna som kan användas för att belysa varför området 
är  intressant  att  studera.  Detta  bör  vidare  ses  i  förlängning  till  att  de  flesta 
storföretagen har redan investerat i affärssystem i någon form. Det är idag små 
och medelstora företag som utgör en viktig kundgrupp för systemleverantörerna. 
I uppsatsen har min fokus riktats just på denna kundgrupp. Det är inom detta 
segment som enligt Wallström (2003) och Malmquist (2006) stora investeringar 
från leverantörens sida kommer att göras. 

Små  och  medelstora  företag  har  kommit  att  spela  en  viktig  roll  för 
systemleverantörerna.  Leverantörerna  IFS  och  Baan  har  exempelvis  valt  att 
skala ner sin existerande systemlösning för att  därigenom bättre passa denna 
kundgrupps behov. SAP och Microsoft har å sin sida valt att anamma en annan 
strategi  och  har  valt  att  köpa  upp  nya  system specifikt  framtagna  för  detta 
segment. (Magnusson och Olsson, 2005) Det anser jag är också en annan aspekt 
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som  gör  det  intressant  att  studera  området  affärssystem.  Denna  kundgrupp 
kräver enligt artikeln ”Affärssystem – upp till bevis” (2003) affärssystem som 
är: flexibla, billiga, enkla att installera och använda. Det är vidare också viktigt 
att  tänka  på  att  ett  affärssystemprojekt  kan  ofta  representera  den  största 
investeringen i ett IS-projekt som företaget gör i sin livshistoria (Sumner, 1999). 
Detta ställer krav, anser jag, på att investeringen måste vara framgångsrik för att 
företaget ska ha nytta av sin investering. I uppsatsen har jag därför intresserat 
mig för att  fördjupa mig i  de förutsättningar som anses ökar chansen för ett 
medelstort företag att lyckas med införandet av valt affärssystem. 

Jag anser att investeringen i ett affärssystem behöver göras med siktet inställt på 
framtiden.  Det  för  att  företaget,  i  sin  tur,  ska kunna öka sin effektivitet  och 
produktivitet samt nå många av de fördelar som förknippas med att affärssystem 
för med sig. Jag anser också att man måste vara medveten om att investeringen i 
ett  affärssystem kan göras fel  med många problem och höga kostnader  som 
följd. Det bör därför sättas i relation till att det krävs mycket tid och pengar för 
att införa en sådan komplex mjukvara som ett affärssystem ändå uppfattas att 
vara.  I  uppsatsen  avser  jag  med  införande  det  arbete  som  följer  när 
organisationen har tagit beslutet att ett nytt affärssystem behöver införas. Det 
avser arbetet med förstudien fram till driftsättning av vald affärssystemlösning. 
Det  finns  exempelvis  företag  som  anser  att  deras  försämrade  ekonomiska 
situation  eller  konkurs  beror  på  införandet  av  det  nya  affärssystemet.  Ett 
exempel  är  det  amerikanska  företaget  FoxMeyer  Drug  vilket  hävdar  att 
satsningen  på  en  affärssystemlösning  drev  företaget  i  konkurs  (Davenport, 
1998). 

Något  som  också  är  viktigt  att  tänka  på  är  att  omkring  90  procent  av  alla 
affärssystemimplementeringar, i någon mening, misslyckas (Sumner, 2005). Det 
att projektet överskrider fastställda tid- och budgetramar. Det har gjort att jag 
har  börjat  undra  vad  som  gör,  eller  snarare  vilka  förutsättningar  som  är 
nödvändiga att finnas i ett införandeprojekt, för att införandet av ett affärssystem 
i  ett  medelstort  företag  ska  lyckas.  Mycket  av  den  forskning  som  finns 
tillgänglig  som handlar  om implementering  av  affärssystem handlar  just  om 
implementeringar i storföretagen. Detta kan också ses som en bidragande del till 
att  jag  har  börjat  undra  om  de  finns  några  förutsättningar  som  är  särskilt 
utmärkande för just medelstora företag. Ett intressant faktum är att det, enligt 
Isaksson  (2005),  finns  ganska  få  medelstora  företag  i  svenskt  näringsliv. 
Förhållande brukar även åskådliggöras med timglasprofilen med många små och 
stora  företag  på  sidorna,  men med få  medelstora  företag  i  mitten  (Isaksson, 
2005). Andra kännetecken med hänsyn till affärssystem är att medelstora företag 
har  mindre  med  resurser  för  att  anskaffa  och  ha  hand  om  ett  affärssystem 
(Davenport, 2000). Medelstora företag är vidare, enligt Davenport (2000), mer 
försiktiga med att införa ett affärssystem som kräver mycket anpassning och tid 
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att få det implementerat. Det anser jag fördjupar bilden av varför det är viktigt 
att studera frågeställningen; vilka förutsättningar det är som kan öka chansen för 
ett medelstort företag att lyckas med införandet av valt affärssystem. 

Enligt  EU:s  definition  kan  ett  medelstort  företag  definieras  som  att  det  har 
mellan 50 och 249 anställda som har en årsomsättning om högst 50 miljoner 
euro  och/eller  en  årlig  balansomslutning1 understigande  43  miljoner  euro 
(Gustafsson,  2006).  I  uppsatsen väljer  jag att  definiera ett  medelstort  företag 
som att det har mellan 50 och 249 anställda men jag avser inte att ta hänsyn till 
hur  stor  företagets  omsättning  är.  Frågan  kring  utbildning  är  enligt 
artikelkompendiet ”Åtta steg för att införa nya affärssystem”, härefter refererad 
som CS (2005), ofta ett eftersatt område i affärssystemprojekt. 

1.2 Syfte
Syftet i uppsatsen är att försöka undersöka vad som bidrar till att ett medelstort 
företag kan lyckas med införandet av sitt affärssystem. Vikten ligger på frågan 
att  försöka peka ut  de förutsättningar som anses bidrar  till  ett  framgångsrikt 
införande.  Ett  lyckat  införande  definierar  jag  i  uppsatsen  med  att  projektet 
uppfyller  projektdimensionerna  tid,  kostnad  och  kravspecifikation.  Syftet  är 
vidare  också  att  undersöka  hur  medelstora  företag  hanterar  frågan  kring 
utbildning samt hur de arbetar för att skapa acceptans för det nya affärssystemet. 
Slutligen är mitt syfte att försöka peka ut de främsta hindren som medelstora 
företag erfar i samband med implementeringen av sitt affärssystem. De funna 
empiriska resultaten kommer jag att relatera till teorin. 

Syftet  kan  sammanfattas  med  att  min  avsikt  i  uppsatsen  är  att  bedriva  en 
jämförande analys mellan de faktorer eller förutsättningar som återfinns i teorin 
mot de faktorer som jag hittar i insamlat empiriskt material. Det för att försöka 
utöka  den bild  av  förutsättningar  som anses  ökar  chansen för  ett  medelstort 
företag att lyckas med införandet av valt affärssystem. 

1.3 Frågeställning
De huvudtankegångar  som återfinns  i  syftet  kan  sammanfattas  med följande 
frågeställningar, vilka jag avser att söka ett svar på: 

 Vilka förutsättningar ökar chansen för  ett  medelstort  företag att  lyckas 
med införandet av valt affärssystem?

- Hur hanterar medelstora företag frågan kring utbildning?
- Hur arbetar de för att skapa acceptans för affärssystemet?

1 Balansomslutning – avser företagets summa på tillgångssidan i balansräkningen (Lundén, 
2007).
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 Vad kan sägas  vara  de  största  hindren  som medelstora  företag  erfar  i 
samband med införandet av sitt system?

Vikten i uppsatsen ligger på frågan kring förutsättningar som ökar chansen för 
ett framgångsrikt införande medan frågor kring acceptans och utbildning utgör 
uppsatsens delfrågor. 

1.4 Avgränsning
I uppsatsen har jag valt att utgå ifrån EU:s definition av medelstora företag. I 
uppsatsens inledande skede läste jag många vetenskapliga artiklar inom ämnet: 
som avhandlade affärssystemimplementeringar i små- och medelstora företag, 
och därigenom tog jag det beslutet att jag skulle utgå ifrån EU: s definition av 
medelstora företag. Det hade kanske varit  bättre om jag hade använt mig av 
Ekonomifaktas definition av ett medelstort företag: med tanke på att jag har tittat 
på  hur  två  svenska  medelstora  företag  har  arbetat  för  att  implementera  sitt 
affärssystem. Enligt Ekonomifakta definieras medelstora företag som att de har 
mellan 20-199 anställda och inte utifrån omsättning. Denna definition är snävare 
än EU:s definition som jag har valt att använda mig av i denna uppsats. 

I samband med mitt val av företag, där jag har studerat hur dem har arbetat med 
att  implementera  sitt  affärssystem,  har  jag  enbart  tagit  hänsyn  till  antalet 
anställda  som företaget  ifråga  hade.  Jag  har  inte  tagit  hänsyn  till  företagets 
årsomsättning främst på grund av bekvämlighetsskäl. Det var praktiskt enklare 
för mig att i det första taget ta reda på hur många anställda som företaget ifråga 
hade än vad det hade för årsomsättning. Det betyder att jag inte har använt mig 
av EU:s definition fullt ut i uppsatsen. Jag har enbart valt att studera de fall vilka 
uppfyllde ett av mina krav nämligen att företaget ifråga skulle ha mellan 50-249 
anställda. 

I uppsatsen har jag också valt att fokusera på kundperspektivet nämligen vad 
kunden  uppfattar  har  påverkat  den  i  arbetet  med  införandet  av  det  nya 
affärssystemet, d.v.s. vilka faktorer eller avsaknaden av dessa har bidragit till att 
projektresultatet blev som det blev.

1.5 Målgrupp
Med denna uppsats riktar jag mig till, förutom medstudenter på magister- och 
masternivå,  också till  alla  andra som är  intresserade av ämnet affärssystem. 
Studenter  som  läser  systemvetenskap  men  också  andra  studenter  som  är 
intresserade av ämnet anser jag kan ha nytta av att  ta del av uppsatsen.  Det 
eftersom  min  förhoppning  är  att  uppsatsen  agerar  intresseväckande  och 
stimulerar  andra  till  att  vilja  producera  nya kunskapsbidrag inom ämnet.  De 
företag som har investerat eller avser att investera i ett nytt affärssystem kan 
genom denna uppsats  bekanta  sig  med de  utmaningar  som införandet  av ett 
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affärssystem kan föra med sig. Det kan förhoppningsvis bidra till att de intar en 
mer medveten ställning och gör sig bättre förberedda inför den egna satsningen 
på  ett  affärssystem. De företagen som har  bidragit  med sina erfarenheter  av 
implementeringsarbetet kan i uppsatsen återfinna en rekonstruerad bild av hur 
införandet av det valda affärssystemet gick till.  

1.6 Disposition
DEL I – Problemfokusering: behandlar uppsatsens syfte och frågeställningar. I 
kapitlet Metod återger jag det tillvägagångssätt som uppsatsen har genomförts 
enligt.  Jag kritiserar  mitt  metodval  och  reflekterar  över  vad  som har  kunnat 
göras annorlunda. 

DEL II – Introducerande grundkunskaper: tar upp några aspekter som är viktiga 
för  läsaren  att  förstå.  Det  för  att  den  lättare  ska  kunna  tillgodogöra  sig 
framställningen i del fyra i uppsatsen. Några av de begrepp som presenteras är 
vad som avses med informationssystem, standardsystem och affärssystem samt 
kopplingen mellan dessa begrepp presenteras också. Förutom att redogöra för 
affärssystemets  uppbyggnad  redogör  jag  också  för  funktions-  respektive 
processorienterat  synsätt  beträffande  hur  arbetet  i  en  organisation  kan 
organiseras. 

DEL III – Teoretisk referensram: tar upp olika ämnen nödvändiga att redovisa 
för att jag ska kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Några av de teman 
som  tas  upp  är  varför  medelstora  företag  väljer  respektive  avstår  från  att 
investera i ett affärssystem och kritiska framgångsfaktorer tas också upp. 

DEL IV – Empirisk studie: redogör för den empiriska studien jag har genomfört. 
I den studeras hur införandet av ett affärssystem har gått till i två medelstora 
företag: Byggbeslag  AB och Specialfastigheter Sverige  AB. Specialfastigheter 
Sverige AB ägs av svenska staten och är ett statligt fastighetsbolag. Byggbeslag 
AB är ett rikstäckande distributör av beslag, säkerhets- och inredningsprodukter 
och är ett privat företag.

DEL V – Analys och diskussion: innehåller analysen och diskussionen av det 
insamlade empiriska materialet där också mina egna synpunkter kring resultaten 
har  kommit  fram.  Analysen  genomförs  med  hjälp  av  de  teoretiska 
tankegångarna som återfinns presenterade i DEL III– Teoretisk referensram. 

Del VI – Resultat består av två kapitel: Slutsatser och Avslutande reflektioner. 
Kapitlet  Slutsatser  presenterar  de  slutsatser  som  arbetet  med  analysen  och 
diskussionen har lett fram till. I kapitlet Avslutande reflektioner reflekterar jag 
kring  uppsatsens  resultat  och  arbetet  med  denna  uppsats,  där  jag  också  ger 
förslag på vidare studier, se figur 1. 
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Figur 1: Uppsatsens disposition
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2 Metod 
I kapitel två redogör jag för hur jag gick tillväga vid genomförandet av  
uppsatsen.  Mina  metodmässiga  vägval  presenteras  och  några  av  de  
överväganden  jag  har  fått  ta  ställning  till  är:  valet  av  vetenskapligt  
perspektiv, utrednings- och datainsamlingsmetod samt hur analysen av  
det insamlade materialet skulle genomföras. Sist i  kapitel återfinns ett  
avsnitt med källkritik och metodkritik.

2.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv
Inom kunskapsteorin  läran  om  kunskapens  uppkomst,  metoder  och  giltighet 
återfinns  två  vetenskapsteoretiska  plattformar:  positivism  och  hermeneutik 
(Svenning,  2003).  Dessa  två  vetenskapsteoretiska  plattformar  framställs  som 
varandras motsatser.  Positivismen ligger till  grund för  det  naturvetenskapliga 
forskningsidealet  medan  hermeneutik  ligger  till  grund  för  ett  alternativt 
forskningsideal. (Lundahl och Skärvad, 1999)

2.1.1 Positivismen 
Auguste Comte (1798-1857) utvecklade något som benämns för positiv filosofi 
och var den som gav upphov till denna vetenskapsteoretiska gren (Lundahl och 
Skärvad, 1999). Kärnan i Comtes resonemang var att all vetenskap ska bygga på 
en kärna av säker kunskap (Thurén, 1991). Den kunskap som genereras behöver 
vara  positiv  och  verka  utvecklande  för  mänskligheten  (Patel  och  Davidson, 
2003). För att abstrahera denna kärna av hårda fakta är det nödvändigt att bortse 
från allt man trott sig veta men som man egentligen inte vet (Thurén, 1991). Den 
positiva filosofin utgjorde en slags motreaktion mot dåtidens metafysiska2 tankar 
(Lundahl och Skärvad, 1999). 

I ett försök att skilja vetenskap från ovetenskap utvecklade positivisterna, enligt 
Patel och Davidson (2003), verifierbarhetsprincipen där alla teoretiska utsagor 
skulle  verifieras  empiriskt.  Kunskap  som  inhämtas  genom  intuition  eller 
teoretisk spekulation kan inte accepteras. Godtagbara kunskapskällor är istället 
det  vi  kan  iaktta  med  våra  fem sinnen  och  det  vi  kan  räkna  ut  logiskt.  Ett 
exempel på en empirisk sanning är att en person kan befinna sig på en plats. Det 
framgår dock att en logisk sanning är att personen ifråga inte kan befinna sig på 
två  olika  platser  samtidigt.  Vi  behöver  därför  stödja  oss  på  fakta  som  är 
säkerställd med all rimlig sannolikhet och som behöver analyseras logiskt för att 
slutsatser ska kunna dras. Genom att fakta behandlas med statistiska metoder 
kan generella  förklaringsstrukturer  byggas upp.  (Thurén,  1991) Vetenskapens 
mål  är  att  söka generella  orsak-verkan-samband.  I  sitt  förhållningssätt  måste 
forskaren  vara  objektiv  och  neutral.  Forskaren  behöver  iklä  sig  rollen  som 

2Med  metafysik  avsågs  enligt  Lundahl  och  Skärvad  (1999)  religiösa,  spekulativa  och 
romantiska föreställningar.
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observatör och hålla sig utanför forskningsfältet. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
Dragna slutsatser ska vara intersubjektivt testbara (Thurén, 1991). 

2.1.2 Hermeneutiken
Hermeneutiken syftar till att uttolka och förstå hur andra människor uppfattar sin 
situation och vad detta har för betydelse för beslut och handlingar (Lundahl och 
Skärvad, 1999). I sitt förhållningssätt behöver forskaren inte alltid förhålla sig 
helt objektiv till  forskningsfältet. Forskaren ska istället  med engagemang och 
inlevelse  försökta  tränga  i  det  fenomen  som  studeras.  Förförståelsen  som 
forskaren har med sig in i forskningsfältet ses dessutom som en tillgång. Våra 
känslor kan exempelvis hjälpa oss att nå förståelse som annars inte skulle vara 
möjlig att nå. (Patel och Davidson, 2003; Lundahl och Skärvad, 1999) 

Forskaren ska vidare inte ha som sitt mål att försöka utveckla teorier i form av 
heltäckande lagar. Det är istället det unika i varje tolkning som ska lyftas fram 
och en tolkningspluralism eftersträvas. Denna vetenskapsteoretiska gren ligger 
till  grund  för  kvalitativ  metodteori  medan  positivismen  ligger  till  grund  för 
kvantitativ metodteori. (Patel och Davidson, 2003)

2.1.3 Mitt val av perspektiv
All forskning bedrivs inom ramen för vissa spelregler och vilka dessa är beror 
på forskarens val av vetenskapligt perspektiv. Det menar Lundahl och Skärvad 
(1999)  gör  att  forskningsperspektivet  styr  undersökningens  upplägg  och 
inriktning. 

Arbetet i denna uppsats har bedrivits enligt det hermeneutiska  perspektivet. I 
uppsatsen har min avsikt varit att försöka skapa förståelse för hur medelstora 
företag behöver agera för att de ska lyckas med införandet av valt affärssystem. 
Utgångspunkten har varit att försöka ta reda på de förutsättningar som bidrar till 
framgång i ett affärssystemprojekt och vilka kräver extra uppmärksamhet och 
dedikation från företagets sida. Det för att investeringen ska bidra till att ge ökad 
effektivitet samt bidra till att de fastställda målen kan uppnås. Hermeneutiken 
bygger på tolkning och förståelse varför jag inom ramen för denna uppsats har 
funnit det lämpligt att använda mig av detta perspektiv. Genom att jag har utgått 
ifrån detta perspektiv anser jag att studien på ett bättre sätt har kunnat påvisa hur 
respektive införande gick till,  vilka hinder eller  problem som uppkom under 
införande och vilka resultat som uppkom. Ett positivistiskt synsätt, anser jag, 
hade  försvårat  för  mig  att  skapa  en  förståelse  för  hur  erfarenheterna  av  ett 
affärssysteminförande kan se ut i sin helhet,  och hur kombinationen av olika 
faktorer kan påverka projektets utfall. Jag har den uppfattningen att hårda data 
inte  skulle  ha  belyst  erfarenheterna  av  ett  affärssysteminförande  på  ett  lika 
djupgående sätt som vid valet av det hermeneutiska perspektivet. 
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2.2 Objektivitet
All praktisk forskning ska enligt Lundahl och Skärvad (1999) vara objektiv men 
på den vetenskapsteoretiska nivån råder det olika uppfattningar på frågan om 
objektivitet. Positivisterna har uppfattningen att fullständig objektivitet är möjlig 
att uppnå, medan hermeneutikerna intar uppfattningen att det omöjligen går att 
helt att skilja mellan det objektiva och det subjektiva. Subjektivitet definieras av 
Svenning (2003) med att forskaren gör ett medvetet val med vilket perspektiv 
han väljer att studera problemområdet med. Holme och Solvang (1997) menar 
vidare  på att  vi  aldrig  riktigt  arbetar  helt  förutsättningslöst  och att  forskaren 
också  utgår  från  ett  visst  perspektiv  samt  betraktar  världen  på  ett  visst  sätt. 
Vilket  synsätt  det  handlar  om  beror  enligt  Svenning  (2003)  på  den 
socialisationsprocessen vi går igenom. Trots vår strävan efter objektivitet styrs 
vi av (Holme och Solvang, 1997):

 vår personlighet, intressen och anlag
 den yttre politiska, sociala och kulturella miljön
 forskningstradition och synsätt inom det egna ämnesområdet.

Dessa  faktorer  menar  Holme  och  Solvang  (1997)  kan  påverka  vårt  val  av 
frågeställningar och utredningsmetoder. Objektivitetsproblemet går ändå att lösa 
genom att tydligt i undersökningen redogöra för följande punkter (Holme och 
Solvang, 1997):

 teoretiska och praktiska värderingar som är avgörande för forskningen 
 bedömer hur värderingarna påverkar forskningsarbetet 
 omformulerar värderingar till värdepremisser
 forskningsperspektivet  ska  fastställas  och  begreppen  omdefinieras  i 

samstämmighet med värdepremisserna.

Genom att forskaren redogör för sina värderingar öppnas möjligheten upp för 
läsaren  att  kunna  bedöma  rimligheten  i  dragna  slutsatser  (Svenning,  2003). 
Lundahl och Skärvad (1999) menar på att även om en fullständig objektivitet 
inte  är  möjlig  att  nå  bör  forskaren  sträva  efter  största  möjliga  saklighet. 
Goldkuhl (1998) menar på att först när forskaren artikulerar och redogör för sin 
förförståelse som den kan bli medveten om den egna fördomsfullheten. Den kan 
på  så  sätt  få  bättre  möjlighet  att  undvika  att  bli  olämpligt  styrd  av  den.  På 
grundnivån  innebär  objektivitet  god  utredningshygien  och  då  med  korrekt 
återgivning av data, inga vinklingar av slutsatser eller utlämnande av uppgifter 
(Lundahl  och  Skärvad,  1999).  Är  undersökningen  enligt  Svenning  (2003) 
någorlunda ärligt utförd bör den därför betraktas som objektiv. 
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2.2.1 Min utgångspunkt  
För att läsaren av uppsatsen ska ha möjlighet att kunna bedöma rimligheten i 
dragna slutsatser anser jag att jag måste redogöra för hur jag förhåller mig till 
fenomenet  affärssystem.  Min  uppfattning  är  att  det  är  fördelaktigt  med 
affärssystem  när  företaget  verkligen  analyserar  igenom  varför  det  nya 
affärssystemet behöver införas. Frågan som företaget måste ta ställning till är 
vad kan affärssystemet göra för oss? Varför ska vi införa det och hur kan vi dra 
nytta  av  investeringen?  Det  är  vidare  nödvändigt  att  fastställa  hur  företaget 
ifråga kan mäta nyttan med det nya affärssystemet. Det krävs, anser jag, ett väl 
genomtänkt ställningstagande vid beslutet om att införa ett affärssystem. Företag 
får  inte  lita  blint  på systemleverantörernas försäljningsargument  och behöver 
istället noga undersöka vad affärssystemet ifråga kan prestera. Vilket stöd som 
affärssystemet kan erbjuda och leverantörernas ställning på marknaden behöver 
också  undersökas.  Har  exempelvis  systemleverantören  funnits  länge  på 
marknaden? Vad säger referensföretagen om leverantören ifråga? Hur nöjda är 
de med leverantörens prestation? Det är enbart ett axplock av frågor som ett 
företag behöver ta ställning till vid valet att införa ett nytt affärssystem. 

Jag har en ganska positiv syn på fenomenet affärssystem i och med att sådan typ 
av  systemstöd  kan  hjälpa  företag  att  få  bättre  översyn  och  kontroll  av 
verksamheten. Tillgången på information i  realtid hjälper företag att ta bättre 
beslut  men  även  att  snabbare  kunna  svara  på  förändringar  i  företagets 
omgivning. Affärssystem anser jag kan också bidra till att företaget kan skapa 
närmare och bättre relation till sina kunder och leverantörer. Ett företag behöver 
därför vara uppmärksamt i sitt val av affärssystem samt leverantör. Affärssystem 
som  erbjuder  ett  bra  stöd  för  verksamheten,  som  stärker  organisationens 
konkurrensposition, bör väljas. Ett annat viktigt ställningstagande är hur mycket 
som verksamheten behöver anpassas efter  affärssystemet och motsatt.  Det  är 
frågan om en balansgång och företaget måste se till att inte genomföra onödiga 
anpassningar av systemet. Affärssystem för med sig många fördelar men för att 
kunna  erhålla  dessa  ska  affärssystemet  implementeras  bättre  än  vad  samma 
system har blivit implementerat hos konkurrerande företag. 

Jag  har  den  uppfattningen  att  det  kan  vara  svårt  att  genomföra 
kulturförändringar i  en organisation och när ett  nytt  affärssystem ska införas 
innebär  det  oftast  att  ingrepp,  förändringar,  i  organisationskulturen  behöver 
göras.  De som innehar  det  yttersta  ansvaret  för  införandet  av  affärssystemet 
behöver därför arbeta för att skapa engagemang och en positiv inställning hos de 
övriga i organisationen. Samtliga i organisationen behöver veta varför det nya 
affärssystemet ska införas och vilka förändringar det är som eftersträvas. Det är 
alltid skrämmande med förändringar och de anställda kan oroa sig för hur det 
nya systemet kommer att påverka deras position på företaget. Kommer vissa att 
förlora sin tjänst eller kommer samtliga att behövas på företaget? Affärssystem 
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förknippas med effektivisering och då är det viktigt att skapa acceptans hos de 
anställda för den planerade förändringen. 

I  uppsatsen  har  min  inriktning  också  varit  att  skriva  uppsatsen  med  god 
utredningshygien. 

2.3 Utredningsansats
Det  finns  två  huvudgrenar  av  utredningsmetoder  den  kvalitativa  och  den 
kvantitativa. Något förenklat kan åtskillnaden mellan dessa metoder förklaras 
med att kvalitativ metod används för att karaktärisera skillnaden mellan äpplen 
och päron. Kvantitativ metod används för att  fastställa hur många päron och 
äpplen det finns. (Repstad, 1999) 

2.3.1 Kvantitativa undersökningar 
I kvantitativa undersökningar har mätning en central roll. Kännetecknande för 
forskningsprocessen vid  genomförandet  av  kvantitativa  undersökningar  är  att 
den består av tre faser.  I  den första fasen som är planeringsfasen formuleras 
hypoteser  samtidigt  som en  genomförandeplan  för  undersökningen  tas  fram. 
Forskaren  ska  utifrån  befintlig  teori  deducera  hypotester  som  senare  testas 
empiriskt. (Lundahl och Skärvad, 1999) Bryman (2002) menar på att en stor del 
av den kvantitativa forskningen bygger på teori som avgör typ av data som ska 
samlas  in  än  på  deducerade  hypoteser  som testas.  Några  av  de  frågor  som 
forskaren måste ta ställning till är att datakällor och urvalstyp behöver fastställas 
samt att datainsamlingsmetoder måste preciseras. (Lundahl och Skärvad, 1999)

I  datainsamlingsfasen  som  är  fas  två  måste  den  på  förhand  fastställda 
undersökningsplanen  strikt  följas.  Några  avsteg  från  den  innebär  att 
förutsättningarna  för  undersökningen  förstörs.  Det  gör  att  forskaren  i  en 
kvantitativ undersökning måste tänka efter före. Mätresultaten som samlas in 
ska  vidare  vara  valida  och  reliabla  där  en  åtskillnad  mellan  inre  och  yttre 
validitet  görs.  Validitet  avser  avsaknad av systematiska  mätfel.  Inre  validitet 
avser  att  mätinstrumentet  mäter  det  som avsikten  är  att  det  ska  mäta.  Yttre 
validitet  påvisar  hur  väl  insamlad  data  stämmer  överens  med  de  faktiska 
förhållandena som mätinstrumentet  försökte  mäta.  Att  mätresultaten ska vara 
reliabla innebär att undersökningen måste vara fri från eventuella slumpmässiga 
mätfel. Det betyder att mätningen behöver vara oberoende av dels den situation 
under vilken mätningen genomfördes och av den som genomförde mätningen. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 

I den sista fasen som är analysfasen bearbetas och analyseras insamlad data där 
analysmomentet  ska  påvisa  om  det  empiriska  materialet  ger  stöd  åt  den 
formulerade hypotesen eller motbevisar den (Lundahl och Skärvad, 1999). 
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2.3.2 Kvalitativa undersökningar
Forskaren  ska  i  en  kvalitativ  undersökning  försöka  beskriva  samt  förstå  hur 
människor  upplever  sig  själva,  sin  tillvaro  och  det  sammanhang  de  ingår  i 
(Lundahl och Skärvad, 1999). Studieobjektet ska studeras i sin helhet med alla 
sina särdrag och den kvalitativa forskaren ska försöka fånga ”the actor´s point of 
view”. Forskaren ska också eftersträva att ha ett nära och direkt förhållande till 
studieobjektet. Detta är dock inte alltid fullt nåbart i praktiken. (Repstad, 1999, 
s.12) I kvalitativa undersökningar uppfattas det vara en begränsning att behöva 
detaljplanera sin undersökning. Forskaren ska snarare vara beredd på att behöva 
ompröva  använda  metoder  och  studiens  frågeställningar  kan  komma  att 
omformuleras  och  preciseras  vid  undersökningens  genomförande.  (Bryman, 
2002) Repstad (1999) menar på att problemformulering kan ske parallellt med 
datainsamling  och  analysen  och  Bryman  (2002)  anser  att  den  kvalitativa 
forskningen har en induktiv syn på kopplingen mellan teori och praktik. Den 
teori som formuleras utifrån empirin ses därför som en naturlig följd av arbetet 
med undersökningen (Repstad, 1999). 

Lundahl och Skärvad (1999) menar på att den teori  som forskaren tolkar sig 
fram till kan användas till att förklara varför en grupp eller en individ agerar på 
ett visst sätt. Den kan också användas till att förutse människors och gruppers 
handlingsmönster  i  olika  situationer.  Enligt  Bryman  (2002)  genomförs 
kvalitativa undersökningar ofta i form av fallstudier. 

2.3.3 Mitt val av ansats
Inom  ramen  för  denna  uppsats  har  jag  valt  att  använda  mig  av  kvalitativ 
utredningsmetod.  Det  eftersom  min  inriktning  har  varit  att  karaktärisera  de 
förutsättningar  som  kan  anses  bidrar  till  att  ett  affärssystemprojekt  når 
projektdimensionerna tid,  kostnad och funktionalitet.  Inriktningen har  således 
varit  att  försöka förstå vilka faktorer som har funnits närvarande i respektive 
studerat  affärssystemprojekt  samt  att  tolka  hur  sammansättningen  av  olika 
faktorer bidrog till respektive projekts resultat. Inom ramen för uppsatsen var jag 
också intresserad av att karaktärisera de hinder som medelstora företag upplever 
i  samband  med införandet  av  sitt  affärssystem.  Under  arbetets  gång  har  jag 
därmed  varit  intresserad  av  att  få  fram  och  beskriva  vad  respondenterna 
uppfattade  utgjorde  det  största  hindret  i  samband  med  införandet  av  valt 
affärssystem. Genom att jag har studerat hur införandet av ett affärssystem har 
gått  till  i  två  stycken medelstora  företag  har  jag  försökt  tolka  mig  fram till 
slutsatser som förhoppningsvis förklarar på ett bra sätt vad medelstora företag 
behöver tänka på när de inför sitt affärssystem. Det för att minimera risken att 
projektet drar ut på tiden med stigande kostnader som följd. 

Den kvalitativa metodens grad av flexibilitet gjorde också att jag valde att arbeta 
efter den. Utrymmet att  vid undersökningens genomförande kunna ändra och 

12



omformulera studiens frågeställningar och angreppssätt gjorde att jag valde att 
använda mig av den kvalitativa utredningsmetoden. I början av uppsatsen hade 
jag ganska begränsade kunskaper om ämnet affärssystem. Jag hade ingen klar 
bild  över  vilka  förutsättningar  för  framgångsrika  affärssystemprojekt  som 
presenterades  i  förefintlig  teori.  Genom att  jag har  valt  att  arbeta  enligt  den 
kvalitativa metoden möjliggjorde jag för mig själv att kunna ändra och justera 
uppsatsens  frågeställningar  i  takt  med  att  mina  kunskaper  på  området 
fördjupades. Min avsikt har heller inte varit att testa deducerade hypoteser varför 
jag har valt att inte använda mig av kvantitativ utredningsmetod. 

2.4 Teorins roll i undersökningsförloppet
Forskaren ska enligt Patel och Davidson (2003) producera teorier som ska ge en 
så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. Det som ligger till  grund för 
teoribygget är empiri. Forskaren har då i uppgift att relatera teori och empiri till 
varandra.  För  att  göra  detta  kan  forskaren  arbeta  på  olika  sätt  nämligen: 
abduktivt, induktivt samt deduktivt. (Patel och Davidson, 2003)

2.4.1 Induktion, deduktion och abduktion
Det  induktiva  arbetssättet  kännetecknas  av  att  forskaren  ger  sig  ut  i 
forskningsfältet och följer upptäckandets väg. Forskaren studerar studieobjektet 
utan att ha grundat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån det 
empiriska material som samlas in formulerar forskaren därefter en teori. (Patel 
och Davidson, 2003) Enligt Thurén (1991) kan vi aldrig till hundra procent lita 
på en induktiv sanning i och med att den inte bygger på en fullständig empirisk 
uppräkning. Ett exempel som nämns är att om man släpper ett föremål, faller det 
neråt. Idag vet vi enligt Thurén (1999) att detta inte gäller om man befinner sig i 
ett tyngdlöst tillstånd som exempelvis i en rymdkapsel. Att undersökningen inte 
har grundats i en tidigare vedertagen teori innebär inte att forskaren arbetar helt 
förutsättningslöst. Den teori som tas fram kommer att vara färgad av forskarens 
idéer och föreställningar. Det deduktiva arbetssättet skiljer sig från det induktiva 
i och med att forskaren följer bevisandets väg, se figur två. (Patel och Davidson, 
2003)

Forskaren arbetar med att utifrån en generell regel dra slutsatser om ett enskilt 
fall. Utgångspunkten är att tillämpad regel ska förklara fallet ifråga. (Alvesson 
och  Sköldberg,  1994)  Forskaren  ska  utifrån  redan  befintlig  teori  härleda 
hypoteser  som  testas  empiriskt  (Patel  och  Davidson,  2003).  Den  deduktiva 
förklaringsmodellen kritiseras enligt Alvesson och Sköldberg (1994) för att vara 
en platt  förklaringsmodell  som på grund av sitt  fastslående inte kan förklara 
någonting. Exempelvis när ett barn ställer frågan: ”Varför har fjärilar vingar?” 
kan barnet få ett svar i likhet med: ”Därför att alla fjärilar har vingar.” (Alvesson 
och  Sköldberg,  1994,  s.41).  Den  teorin  som  forskaren  har  grundat  sin 
undersökning i  menar  Patel  och Davidson (2003)  kan göra  att  forskaren går 
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Verklighet

Teori

Induktion AbduktionDeduktion

Teori Teori 1 Teori 2

Från teori dras 
slutsatser om 
enskilda fall

Från enskilda 
fall formuleras 
en teori 

Från enskilda 
fall formuleras 
en preliminär 
teori Denna teori 

testas på 
nya fall

Teorin 
utvecklas

miste om att upptäcka nya forskningsrön. Det eftersom den styr typ av data som 
samlas in och hur den tolkas. 
 
Abduktion innehåller inslag från både det induktiva och deduktiva arbetssättet. 
Det första steget kännetecknas av ett induktivt arbetssätt där forskaren utifrån 
sina  observationer  drar  en  slutsats  som kan  förklara  fallet  ifråga.  I  steg  två 
prövas denna teori på nya fall. I steg två arbetar forskaren deduktivt och försöker 
på så sätt bredda sin teori så att den blir mera generell. (Alvesson och Sköldberg, 
1994) 

Figur  2: Induktion, abduktion och deduktion (Patel och Davidson, 2003, s.25; 
egen bearbetning)

2.4.2 Mitt val av förhållningssätt
Mitt sätt att arbeta på inom denna uppsats kan beskrivas som sammanfattande 
induktiv  även  om inslag  av  ett  deduktivtliknande  arbetssätt  har  förekommit. 
Innan den empiriska studien genomfördes och empiriska observationer samlades 
in påbörjade jag arbetet med att utforma en teoretisk referensram för uppsatsen. 
Parallellt med detta arbete har jag också formulerat frågor till en intervjuguide 
som användes vid genomförandet av den empiriska studien. Detta kan liknas vid 
ett  deduktivtliknande arbetssätt  där  en del  av intervjufrågorna har  härletts  ur 
redan befintlig teori. Nästa steg i arbetsprocessen var induktiv och empirisk data 
samlades in. Utifrån den data som samlades in formulerade jag sedan slutsatser 
som förklarar den del av verkligheten som har varit  föremål för studien. Jag 
kunde därmed på induktiv väg se hur relevanta de olika teoriområdena i den 
teoretiska  referensramen  var.  Vilka  delar  i  den  som  verifierades  och  vilka 
teoridelar som fick arbetas om. 

Genom att jag har studerat hur införandet av ett affärssystem har gått till i två 
medelstora företag: Byggbeslag AB och Specialfastigheter Sverige AB, har jag 
på så sätt försökt beredda räckvidden i dragna slutsatser. Den kritik som riktas 
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mot det induktiva arbetssättet handlar enligt Patel och Davidson (2003) om att 
forskaren inte kan säga någonting om teorins räckvidd eller  generalitet.  Den 
framtagna  teorin  bygger  enligt  Patel  och  Davidson  (2003)  på  ett  empiriskt 
underlag  som  är  specifikt  för  en  grupp  av  människor,  tid  eller  en  speciell 
situation.  Inom ramen för  denna  uppsats  har  jag  alltså  inte  arbetat  utpräglat 
deduktivt. Det att jag utifrån redan befintlig teori har härlett hypoteser som har 
testats empiriskt. 

2.5 Fallstudier
Kvalitativa undersökningar genomförs, som redan tidigare framfört, ofta i form 
av en fallstudie. Inom ramen för denna uppsats genomförde jag en fallstudie där 
jag  har  tittat  på  hur  införandet  av  en  affärssystemlösning  har  gått  till  i  två 
medelstora  företag.  Merriam  (1994)  definierar  en  fallstudie  som  en 
undersökning av en specifik företeelse. Ett fall kan vara en person, en händelse, 
ett företag, en skola eller liknande. Ett fall väljs vanligtvis på grund av att det är 
intressant, viktigt eller att forskaren har för avsikt att testa hypoteser. Merriam 
(1994) menar vidare på att det utmärkande för kvalitativa fallstudier är att de är 
partikularistiska, deskriptiva, heuristiska samt induktiva. 

Med partikularistisk  avses  att  fallstudien  fokuserar  på  en  särskild  företeelse, 
situation, händelse eller person. Fallet måste påvisa någonting som är viktigt för 
företeelsen ifråga. Den beskrivning av fallet som genereras ska vara deskriptiv, 
omfattande och fullständig. Beskrivningen ska öka läsarens förståelse för fallet 
ifråga  och  därigenom  vara  heuristisk.  (Merriam,  1994)  Sett  till  syftet  som 
forskaren har med fallstudien går det att skilja på följande typer av fallstudier: 
explorativa-,  teoriutvecklande-,  teoriprövande-  och  beskrivande  fallstudier 
(Lundahl och Skärvad, 1999). 

2.5.1 Mitt val av fall
En begränsning med att studera enbart ett fall är enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) att fallet ifråga kan vara alltför situationsspecifikt och att resultatet inte 
kan användas i andra situationer. Det har gjort att jag i denna uppsats har valt att 
studera  två  fall  av  affärssystemimplementeringar  i  två  medelstora 
organisationer:  Byggbeslag  AB  och  Specialfastigheter  Sverige  AB. 
Specialfastigheter  Sverige  AB är  ett  fastighetsbolag som ägs av den svenska 
staten  och  förvaltas  genom  Näringsdepartementet.  Byggbeslag  AB är 
rikstäckande distributör av beslag, säkerhets- och inredningsprodukter, se kapitel 
fyra.  Det  var  ett  medvetet  val  från  min  sida  att  studera  två  fall  av 
affärssystemimplementeringar  i  företag  som  är  verksamma  inom  olika 
branscher. Det för att kunna se om, och i så fall hur, deras erfarenheter av sitt 
respektive införande av det valda affärssystemet skiljde sig åt samt om det fanns 
några branschspecifika skillnader gällande hinder som uppstod i samband med 
respektive införande. 
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Den typ av fallstudie som jag har genomfört kan beskrivas som beskrivande och 
ett försök till teoriutvecklande fallstudie. Genom att jag har studerat två fall av 
implementeringar har jag försökt bredda den bild av förutsättningar som bör 
finnas  närvarande  i  ett  affärssystemprojekt,  för  att  projektet  ska  resultera  i 
framgång. Empirisk data har insamlats vid enbart ett tillfälle vilket betyder att 
jag har genomfört en ögonblicksstudie. Jag anser också att jag eventuellt kan ha 
kommit till mer nyanserade slutsatser om jag hade haft möjligheten att studera 
respektive införande under den tidpunkt som införandet faktiskt pågick under. I 
uppsatsen har min strävan varit att återge en så fullständig och korrekt bild av 
respektive införande som möjligt. 

2.6 Urvalstyper
Kvalitativa  undersökningar  bygger  vanligen  på  selektiva  eller  icke-
sannolikhetsurval  där  det  inte  är  känt  för  vilken  population  som  urvalet  är 
representativt för.  Det  gör att  undersökningens resultat  inte kan generaliseras 
statistiskt. (Svenning, 2003) 

Enligt Bryman (2002) går det att skilja mellan följande typer av selektiva urval: 
bekvämlighetsurval,  snöbollsurval  (också  benämnt  kedjeurval)  och kvoturval. 
Utmärkande för  bekvämlighetsurval  är  enligt  Holme och Solvang (1997)  att 
forskaren  studerar  de  enheter  eller  fall  som  lättast  går  att  få  tag  på.  Vid 
kedjeurval/snöbollsurval  sker  urvalet  gradvis  där  den första respondenten ger 
förslag på andra respondenter som kan vara intressanta att studera (Lundahl och 
Skärvad,  1999).  Det  är  vanligt  att  kvoturval  tillämpas  vid  kommersiella 
undersökningar likt marknads- och opinionsundersökningar. Forskaren måste då 
först bestämma antalet individer, som har vissa specifika drag, vilka ska ingå i 
undersökningen. Ålder och kön är exempel på sådana drag och ska vara lätta att 
uppmärksamma  vid  första  anblick.  Vid  kvoturval  måste  forskaren  sedan 
bestämma  platsen  där  urvalet  ska  ske  likt  en  tidpunkt  för  när  urvalet  ska 
genomföras.  När  respektive  kvot  är  uppfyllt  fås  ett  kvoturval.  (Holme  och 
Solvang, 1997) Inga särskilda regler behöver enligt Svenning (2003) följas när 
selektiva urval ska göras. 

2.6.1 Mitt val av fall 
I uppsatsen har jag använt mig av bekvämlighetsurval i samband med valet av 
mina  fall.  För  att  komma  i  kontakt  med  två  medelstora  företag  vilka  har 
implementerat ett affärssystem för max tre-fyra år sedan valde jag att vända mig 
till systemleverantörerna. Några av de systemleverantörer som jag tog kontakt 
med var: IFS, IBS, SAP, Lawson och Ibitec. Använda kommunikationskanaler 
var mail- samt telefonkontakt. Telefonnummer till respektive leverantör hittade 
jag i telefonkatalogen. Jag ringde till respektive företags växel som slussade mig 
till  rätt  person  som  eventuellt  kunde  tänkas  hjälpa  mig.  Jag  besökte  också 
respektive  leverantörs  webbplats  för  att  på  så  sätt  informera  mig  om  vilka 
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referenskunder  de  hade.  De  personer  som jag  kom i  kontakt  med  bad  mig 
vanligtvis att skriva ett mail innehållande information om uppsatsens syfte och 
frågeställningar. De referenskunder som jag kom i kontakt vilka också valde att 
medverka  i  uppsatsen  var,  som  redan  framfört,  Byggbeslag  AB  och 
Specialfastigheter Sverige  AB.  Undersökningen har skett genom intervjuer av 
projektledarna  vilka  har  haft  det  övergripande  ansvaret  för  att  genomföra 
respektive  införandeprojekt  på  sitt  företag.  Uppsatsens  datakällor  är  Krister 
Eliasson vilken  har  varit  projektledare  på  Specialfastigheter  Sverige  AB  och 
Tore Zetterberg som har varit övergripande projektledare för anskaffning och 
implementering av valt affärssystemlösning på Byggbeslag AB.

En projektledare har enligt Engwall (1995) i uppgift att genomföra sitt projekt så 
störningsfritt,  effektivt  och resurssnålt  som möjligt.  Projektledarna har  därför 
varit nära involverade i implementeringen och bör därför också antas ha god bild 
av syftet med införandet och hur implementeringen faktiskt gick till. Jag ansåg 
därmed att det skulle vara mest givande om data hämtades från dessa datakällor. 
Mitt beslut att enbart låta projektledarna utgöra datakällor i uppsatsen är ändå 
förknippat med vissa risker. De personer som har bäst kunskaper om studerad 
företeelse  kan  enligt  Svenning  (2003)  komma  att  ge  en  förvrängd  men 
övertygande bild av företeelsen ifråga. Jag har i samband med genomförandet av 
uppsatsen varit medveten om denna risk och att respondenterna medvetet kan ha 
valt  att  försköna  erfarenheterna  av  införandet.  Detta  är  svårt  att  kontrollera 
eftersom inga fler personer, som hanterat olika aspekter av implementeringen, 
har intervjuats. Respondenterna kan vidare ha glömt att återge viktiga händelser 
som inträffande under implementeringen.

Jag ansåg att det var rimligt att studera två fall av affärssystemimplementeringar 
vilka skedde för tre-fyra år sedan.  Det  för att  på så vis försäkra mig om att 
svarspersonerna skulle ha införandet relativt färskt i minnet och lättare skulle 
kunna rekonstruera händelsen. Ett införande av ett nytt affärssystem anser jag 
utgör en viktig händelse i en organisations liv varför projektledarna bör antas har 
kunnat  återge  händelsen  utan  alltför  stora  minnesluckor.  Jag  har  ändå  varit 
medveten om att projektledarna inte kunde komma ihåg alla små detaljer som 
förekom under införandet just på grund av tidens verkan. 

2.7 Datainsamlingsmetoder
En fallstudie  kan  enligt  Lundahl  och  Skärvad (1999)  genomföras  med olika 
insamlingsmetoder som exempelvis intervju och observationer. I påföljande två 
avsnitt presenteras förutom sekundärdata också insamlingsmetoden intervju.

2.7.1 Sekundärdata
Sekundärdata avser information vilken har insamlats av andra och som inte har 
sammanställts uteslutande för den egna undersökningen. Klassisk definition av 
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sekundärdata är information som finns dokumenterad på papper. Definitionen 
har  på senare tid  breddats  och omfattar  information som finns tillgänglig på 
nätet, men också information som finns dokumenterad på andra medier såsom: 
bandupptagningar,  fotografier  och  tv-program.  Sekundärdata  kan  användas  i 
syfte att ge forskaren uppslag på intressanta frågeställningar eller forskarfrågor 
och kan utgöra en faktabas kring en viss forskningsfråga. (Lundahl och Skärvad, 
1999) 

Forskaren  bör  enligt  Patel  och  Davidson (2003)  undvika  att  använda sig  av 
sekundärdata  som enbart  ger  stöd  åt  de  egna  idéerna.  Data  som motbevisar 
studien bör också tas med allt för att undvika att ge en förenklad och orättvis 
bild av studieområdet (Patel och Davidson, 2003). Har sekundärdata samlats in 
om  företag  eller  organisationer  från  internet  och  ger  den  forskaren  nya 
erfarenheter räknas den enligt Lundahl och Skärvad (1999) i detta fall utgöra 
empirisk information. 

2.7.2 Intervju
En intervju kan ha olika grad av strukturering och standardisering varför det går 
att  skilja  mellan  olika  typer  av  intervjuer.  Med  standard  avses  avsaknad  av 
variation.  Vid  standardiserade  intervjuer  måste  intervjuaren  ställa 
intervjufrågorna till samtliga respondenter:  ”på samma sätt i tonfall, exakt så  
som de är formulerade, i exakt samma ordning, inte ge förklaringar till någon 
eller också till alla, etc.” (Trost, 1997, s.19)

En intervju  med låg  grad av  standardisering  (en ostandardiserad intervju)  är 
enligt Bryman (2002) mer följsam efter den inriktning som respondentens svar 
går i. Intervjuaren har i detta fall utrymmet att anpassa frågorna och ordningen 
mellan de efter svarspersonen. Intervjuaren har i princip en lista över teman som 
intervjun  måste  täcka.  (Bryman,  2002)  Semistandardiserade  intervjuer  är  en 
mellanform av ostandardiserade och standardiserade intervjuer. Utmärkande för 
denna form av intervjuer är att intervjuaren formulerar en del av frågorna innan 
intervjun som respondenterna besvarar.  Intervjuaren har  dock möjligheten att 
ställa frågor som enbart riktar sig till  vissa personer och kan använda sig av 
uppföljningsfrågor  till  det  som  uppfattar  vara  viktiga  svar.  (Bryman,  2002) 
Strukturering avser graden av svarsutrymme som lämnas åt intervjuobjekt. Vid 
helt strukturerade svarsalternativ kan respondenten inte själv utforma sina svar 
utan  tvingas  välja  mellan  på  förhand  uppställda  svarsalternativ.  När 
svarspersonen själv får utforma sitt svar är svarsalternativet ostrukturerat. (Trost, 
2005) Strukturering kan också avse hela intervjuprocessen och då går det att 
skilja mellan fria och strukturerade intervjuer (Lundahl och Skärvad, 1999). 

Andersen (1998) anser att personer i höga positioner kan vara svåra att intervjua. 
Detta på grund av att de kan komma att omformulera ställda frågor till att handla 
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om sådant som de själva vill prata om, just på grund av att de är vana vid att 
bestämma och styra samtal.

2.7.3 Mitt val av datainsamlingsmetoder
Jag har använt mig av sekundärdata för att bygga upp en bas för uppsatsens 
frågeställningar. Sekundärdata har fungerat som en bakgrund och stöd till den 
empiriska studien jag har  genomfört.  Informationen kring de olika teoretiska 
avsnitten  i  DEL  III –  Teoretisk  referensram  hämtades  från  litteratur  och 
vetenskapliga  artiklar.  I  uppsatsen  har  jag  därmed  utgått  från  den  bredare 
definition  av  sekundärdata.  En del  bakgrundsinformation kring  företagen har 
hämtats  från  deras  officiella  webbplats:  http://www.specialfastigheter.se/hem 
och http://www.byggbeslag.se/. 

Jag genomförde en  intervju per  projektledare  och intervjuerna  kan beskrivas 
som fria, semistandardiserade intervjuer där svarspersonen öppet kunde svara på 
ställda  frågor.  Det  kännetecknande  för  fria  intervjuer  är  enligt  Lundahl  och 
Skärvad (1999) att intervjun är informations- samt personorienterad. I den kan 
intervjuaren använda sig av dialogutvecklande frågor för att få svarspersonen att 
utveckla sina egna tankar och frågor. Intervjuaren är intresserad av att få fram 
respondentens:  föreställningar,  åsikter,  attityder  samt  fakta.  (Lundahl  och 
Skärvad, 1999). 

I samband med intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide, se bilaga A. 
Intervjuguiden fungerade som en kontrollpunkt för att jag inte skulle glömma 
bort  att  ställa  viktiga  frågor.  I  intervjuerna  använde  jag  mig  också  av 
uppföljningsfrågor  på  det  som  jag  ansåg  var  viktiga  svar.  Frågorna  i  den 
använda  intervjuguiden  finns  grupperade  efter  olika  teman.  Intervjuguiden 
granskades av mig själv och min handledare för att jag skulle kunna upptäcka 
och ta bort frågor som var ledande och mindre gynnsamma. I  samband med 
respektive  intervju  försökte  jag  ställa  så  många  frågor  om  införandet  som 
möjligt.  Jag  har  försökt  få  fram  bakgrundsinformation  om  införandet  samt 
projektledaren. 

Innan  respektive  intervju  skulle  genomföras  informerade  jag  respektive 
svarsperson  om  att  intervjun  skulle  spelas  in.  Vid  detta  (samma)  tillfälle 
skickade  jag  ut  intervjuguiden  och  framförde  att  respondenten  kunde  vara 
anonym i  uppsatsen  om önskemål  om det  fanns.  Genom att  jag  skickade  ut 
frågorna innan intervjun ägde rum kunde svarspersonen på så sätt förberedda sig 
innan  intervjutillfället.  Jag  hoppades  därmed  kunna  få  svar  som  var  mer 
uttömmande i och med respondenten fick tid att reflektera över intervjufrågor 
och färska upp sitt minne. Detta särskilt med tanke på att införandet skedde för 
tre-fyra år sedan. En tänkbar fara som jag kunde förknippa med att jag skickade 
ut intervjufrågorna i förväg var att respondenten skulle komma att avge andra 
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svar  än  om  den  inte  har  getts  möjligheten  att  reflektera  över  frågorna. 
Respondenten  skulle  då  ha  kunnat  diskutera  intervjufrågorna  med  andra  på 
företaget och därmed komma att avge annorlunda svar än i motsatt fall. Jag kan 
på  så  sätt  ha  fått  in  tillrättalagda  eller  korrigerade  svar.  Eftersom  inga  fler 
personer har intervjuats, vilka hade en nära koppling till respektive införande, är 
det också svårt att kontrollera om så är fallet. Att jag ändå valde att skicka ut 
intervjuguiden trots sådana risker beror på att min strävan har varit att försöka få 
in uttömmande svar så att en detaljrik beskrivning av införandet skulle kunna 
ges.

Att  enbart  projektledarna intervjuades berodde också på att  jag inte  har  haft 
möjlighet  att  intervjua  fler  med  anknytning  till  respektive  projekt  främst  på 
grund av tidsbrist. Att transkribera och bearbeta intervjumaterial tar mycket tid i 
anspråk vilket hade inneburit att färdigställandet av uppsatsen skulle dra ut på 
tiden ännu mer. 

Intervjun med Krister Eliasson genomförde jag på huvudkontoret i Linköping 
och  en  telefonintervju  genomfördes  med  Tore  Zetterberg.  I  samband  med 
intervjuerna  försökte  jag  eliminera förekomsten av eventuell  intervjuareffekt. 
Det var vidare ingen av respondenterna som motsatte sig mitt val att spela in 
intervjun. Jag har inte kunnat uppmärksamma att svarspersonerna har känt sig 
besvärade av att inspelningsutrustning användes. I och med att jag har kunnat 
lyssna på respektive inspelad intervju upprepade gånger har jag därmed kunnat 
säkerställa att jag har återgivit respondenternas svar korrekt. Respektive intervju 
har registrerats i sin helhet vilka också transkriberades. Genom att jag har haft 
tillgång till  intervjusvaren  i  sin  helhet  har  jag  därmed kunnat  genomföra  en 
noggrann analys av intervjumaterialet. 

2.8 Reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar
Validitet och reliabilitet utgör, som framfört i avsnitt 2.3.1, två viktiga aspekter i 
kvantitativa undersökningar. I detta avsnitt fokuserar jag på hur dessa begrepp 
kan  appliceras  på  kvalitativa  undersökningar.  Bryman  (2002)  menar  på  att 
begreppen validitet och reliabilitet kan överföras på kvalitativa undersökningar 
där  man  samtidigt  måste  lägga  mindre  fokus  på  frågor  som  rör  mätning. 
Alternativt  kan  kvaliteten  mätas  utifrån  kriterierna  trovärdighet  och  äkthet. 
Trovärdighet består av delkriterierna: tillförlitlighet, en möjlighet att styrka och 
konfirmera, pålitlighet och överförbarhet. (Bryman, 2002)

Delkriteriet tillförlitlighet kan likställas med inre validitet och avser att forskaren 
har  i  uppgift  att  rapportera resultatet  till  studieobjekten som har medverkat  i 
studien. Dessa ska i sin tur bekräfta om den verklighet som har varit föremål för 
studien  har  återgivits  korrekt.  Detta  kallas  för  respondentvalidering. 
Överförbarhet svarar mot extern validitet där forskaren behöver skapa detaljrika, 
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täta beskrivningar av verkligheten. Det för andra ska kunna ta ställning till om 
studiens  resultat  kan  överföras  till  en  annan  miljö.  Delkriteriet  pålitlighet 
betonar att  forskaren måste redogöra för forskningsprocessens samtliga faser. 
Denne måste  redogöra  för  hur  studiens  problemområde  har  valts  ut  likt  hur 
datakällor och datainsamlingsmetoder valts. Forskaren behöver vidare redogöra 
för hur analysarbetet av det insamlade materialet har bedrivits. Pålitlighet svarar 
mot reliabilitet och genom detta delkriterium ska det vara möjligt att fastställa 
rimligheten i dragna slutsatser. 

Delkriteriet, en möjlighet att styrka och konfirmera, ställer krav på att forskaren 
har agerat i god tro. Denne ska inte medvetet ha låtit sina personliga värderingar 
påverka slutsatserna från undersökningen. Äkthetskriteriet utgörs enligt Bryman 
(2002) av en del frågor som forskaren behöver ta ställning till. För en närmare 
redogörelse kring äkthetskriteriet se Bryman (2002). 

2.8.1 Reliabilitet och validitet i uppsatsen
Validitets- och reliabilitetsfrågan har jag i uppsatsen försökt hantera genom att 
jag  har  använt  mig  av  respondentvalidering.  Jag  har  gett  respondenterna 
möjligheten  att  granska  intervjuutkastet  som  jag  inkorporerade  i  uppsatsen. 
Krister  Eliasson  sade  sig  vidare  inte  vara  intresserad  av  att  granska 
intervjuutkastet som togs med i uppsatsen men framförde att han var intresserad 
av  att  få  läsa  den  färdigställda  rapporten.  Tore  Zetterberg,  till  skillnad  från 
Krister Eliasson, ställde kravet på att få läsa intervjuutkastet innan det togs med i 
uppsatsen. Han var vidare inte intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen. 
Respondenterna hade på så sätt getts möjligheten att framföra sina synpunkter 
på om jag hade återgivit respektive införande korrekt. Respektive intervju har 
bandats och transkriberats. Det gjorde att jag har kunnat lyssna på det inspelade 
materialet  och läsa intervjuutskrifterna,  för  att  på så sätt  försöka undvika att 
felaktigt återge respondenternas svar. Jag har också försökt skapa uttömmande 
och detaljrika beskrivningar av respektive affärssysteminförande och i samband 
med respektive intervju har jag därför försökt samla in så mycket information 
som möjligt om projektledaren och införandet ifråga. Jag har också försökt få 
fram hur projektledarens inställning till affärssystem var innan och efter det att 
den nya affärssystemlösningen infördes. Jag var också intresserad av att få veta 
om projektledarens position på företaget har förändrats efter det att lösningen 
infördes. 

Den frågan som återstår är att läsaren själv får avgöra om dragna slutsatser är 
möjliga att överföra till en annan miljö. I uppsatsen har jag även redogjort för: 
varför studieområdet valdes, hur fallen har valts ut och vilka insamlingsmetoder 
som det empiriska materialet har samlats in med. Jag har även redogjort hur 
analysen av det  empiriska materialet  har genomförts och vilken analysmetod 
som användes. Förutom att redogöra för de metodmässiga överväganden som 

21



jag har fått göra inom ramen för denna uppsats har jag också redogjort för min 
förförståelse, allt för att höja kvaliteten på uppsatsen. 

2.9 Analys av kvalitativa data
Analysmetoden grundad teori  kan  användas  vid  analysen  av  kvalitativa  data 
(Bryman,  2002).  I  uppsatsen  har  jag  använt  mig  av  denna  metod  för  att 
genomföra analysen av mitt empiriska material. 

2.9.1 Grundad teori 
Grounded theory benämns på svenska för grundad teori och översätts även med 
“teoribildning på empirisk grund” (Bryman, 2002, s.372). Kännetecknande för 
metoden är att  datainsamling och analysen av det empiriska materialet pågår 
parallellt. I samband med analysarbetet avgör forskaren om mer data behöver 
samlas in och var den går att finna. (Guvå och Hylander, 2003)

Kodningsprocessen i  grundad teori  sker  på tre olika kodningsnivåer  och den 
inleds  med  den  lägsta  kodningsnivån  som  är  öppen  kodning.  De  andra 
kodningsnivåerna är axial- och selektiv kodning. (Bryman, 2002) Kodning på 
öppen nivå innebär att  forskaren ägnar sig åt  en första genomläsning av sitt 
empiriska material (Svenning, 2003). Den frågan forskaren arbetar med är att 
undersöka vad råmaterialet säger om det som studeras. Genom detta arbete kan 
forskaren fördjupa sig i materialet och börja se mönster. Dessa mönster kodas. 
Kodning  innebär  att  ge  en  företeelse  eller  en  händelse  ett  namn.  På  denna 
grundläggande kodningsnivå  är  allt  av  intresse,  forskaren  arbetar  öppet,  och 
placerar etiketter/begrepp på textdelar som han uppfattar är extra intressanta för 
att en teori ska kunna tas fram. (Guvå och Hylander, 2003) Begreppen jämförs 
och grupperas om för att slutligen omformuleras till kategorier (Bryman, 2002).

Under  axial  kodning  utarbetar  forskaren  kopplingar  mellan  de  olika 
kategorierna.  Dessa  refererar  till  en  verklig  händelse  i  verkligheten  och  kan 
utgöras av en eller flera begrepp (Bryman, 2002). Svenning (2003) menar att 
kodning är en iterativ process där varje genomläsning av materialet väcker nya 
idéer hos forskaren. Kodning på selektiv nivå innebär att forskaren måste avgöra 
vilken kärnkategori eller huvudkategori som de övriga kategorierna ska inordnas 
efter.  När forskaren är färdig med kodningen på selektivnivå bör en teori ha 
tagits fram. (Bryman, 2002)

2.9.2 Mitt analysarbete 
I  uppsatsen  har  kodningen  och  datainsamlingen  skett  delvis  parallellt  med 
varandra.  Jag genomförde  först  en intervju med Krister  Eliasson,  som sedan 
transkriberades. I och med att intervjun fanns inspelad på band, där jag också 
hade  tillgång  till  intervjuutskriften,  kunde  jag  börja  med  att  sätta  mig  in  i 
intervjun  och  påbörja  kodningen  av  den.  Detta  arbete  gjorde  att  jag  också 
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reviderade  och  kompletterade  intervjuguiden  innan  intervjun  med  Tore 
Zetterberg genomfördes. Intervjuerna genomfördes med en veckas mellanrum. 
Denna  intervju  transkriberades  också  och  jag  läste  igenom intervjuutskriften 
några gånger innan jag påbörjade kodningen av den. Kodningsarbetet gjorde så 
att jag fick idéer om hur olika saker och ting kunde förhålla sig, vilka faktorer 
pekades ut som viktiga för en lyckad implementering. När jag hade satt mig in i 
den andra intervjun och hade bekantat mig med innehållet i de båda intervjuerna 
kunde jag börja med en jämförande analys mellan genomförda intervjuer. Jag 
jämförde de koder som jag utvecklade under den första intervjun med koder som 
jag utvecklade vid den andra intervjun. Ju mer jag arbetade med intervjuerna 
d.v.s. med att koda dessa kunde jag se hur de olika delarna kunde relateras till 
varandra. Arbetet var iterativt där händelser, begrepp och kategorier omtolkades 
och jämfördes i relation till varandra. 

Genom detta analysarbete har jag också kunnat snäva in mina frågeställningar. I 
samband  med  analysarbetet  upptäckte  jag  att  det  var  lätt  att  överkoda 
intervjumaterialet.  I  början  inledde  jag  kodningsarbetet  med  att  koda 
intervjumaterialet rad för rad för att senare försöka lyfta upp blicken och koda 
hela intervjuutskriften. När jag satte mig in i intervjumaterialet tillräckligt kunde 
de frågor som inte var tillräckligt besvarade av respondenterna klaras upp. Det 
genom  att  jag  skickade  kompletterande  frågor  via  mail  till  respektive 
respondent. 

2.10Triangulering
Triangulering  är  vanligt  förekommande  i  kvalitativa  undersökningar.  Ett 
fenomen kan studeras med hjälp av olika metoder som exempelvis intervju och 
observation. Detta kallas för metodtriangulering och innebär att större mängder 
med data  samlas  in  samt  att  mer  säkra  slutsatser  kan  dras.  (Repstad,  1999) 
Andra  sätt  att  triangulera  på  är  enligt  Denzin,  refererad  i  Janesick  (2000), 
genom: användning av flera olika slags datakällor till den empiriska studien, att 
studieområdet undersöks av flera forskare och att det insamlade materialet tolkas 
utifrån olika teoretiska perspektiv. 

2.10.1Den egna trianguleringen
Jag har  studerat  två  fall  av affärssystemimplementeringar  och har  på så  sätt 
försökt samla in tillräckligt med data så att mer säkrare slutsatser skulle kunna 
dras.  Jag  anser  dock  att  en  mer  nyanserad  bild  av  förutsättningar  för 
framgångsrika  affärssystemprojekt  hade  kunnat  fås  fram  om  flera  olika 
datakällor har använts i genomförs empirisk studie. Projektledarens bild av hur 
införandet  gick  till  kunde  exempelvis  ha  kompletterats  med andra  personers 
utsagor, vilka var nära involverade i implementeringen. Jag skulle därigenom ha 
haft större möjlighet att generera en mer mångfasetterad bild av införandet. Jag 
kunde exempelvis  ha tillfrågat  användarna  av det  nya  affärssystemet  vad de 
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ansåg om den utbildning som gavs, om utbildningen i systemet var tillräcklig, 
och om (och i så fall) hur den var anpassad efter olika användargrupper. Jag tror 
att uppsatsen därigenom skulle kunna ha tillförts mer trovärdighet samt att en 
mer  nyanserad  bild  av  förutsättningar  för  framgångsrika  affärssystemprojekt 
hade kunnat tas fram. 

I samband med diskussionen och analysen av det empiriska materialet har jag 
använt mig av fler olika teoretiska perspektiv. Teorin kring framgångsfaktorer 
bygger till  exempel på ett antal artiklar som har något olika syn på vad som 
bidrar till ett framgångsrikt affärssysteminförande. Studien har genomförts med 
datainsamlingsmetoderna intervju och sekundärdata och analysen genomfördes 
med  analysmetoden  grundad  teori.  I  uppsatsen  har  följande  former  av 
triangulering använts: teoritriangulering och metodtriangulering. 

2.11Metodkritik 
Jag har i uppsatsen valt att enbart återge projektledarnas syn på hur arbetet med 
införandet av den valda affärssystemlösningen har fungerat. Detta är i  sig en 
begränsning  i  och  med  att  jag  har  återgivit  en  ganska  ”platt”  bild  av  hur 
erfarenheterna av införandet har varit. Jag anser att om tidsramen hade tillåtit det 
att jag i uppsatsen hade kunnat använda mig av flera olika slags datakällor. Det 
betyder att jag inte har kunnat kontrollera om den bild som projektledaren gav 
om införandet stämde överens med det som faktiskt hände i verkligheten. Dessa 
kan ha försökt skönmåla erfarenheterna av införandet. Det är någonting jag inte 
har kunnat upptäcka i och med att flera olika datakällor inte har använts. Jag 
anser därmed att det är sunt att räkna med att en viss försköning av svaren kan 
ha förekommit. 

Sett till hur svårt det har varit att hitta företag som ville medverka i uppsatsen 
men även till att jag skrivit uppsatsen ensam anser jag att mitt val av datakällor 
är godtagbart. Jag är ändå medveten om att flera olika slags källor i uppsatsen 
hade bidragit till en mer mångfacetterad bild av implementeringen hade kunnat 
fås fram. Det skulle i sin tur innebära att jag skulle ha fått mycket mer material 
att ta mig igenom, sammanställa och analysera. Enligt Bryman (2002) tar det 
omkring fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju. För att uppväga 
dessa brister eller begränsningar har jag försökt få fram så mycket som möjligt 
med bakgrundsinformation om själva projektledaren och införandet. Det råder 
dock  inte  tvekan  om  att  en  mer  nyanserad  bild  av  införandet  hade  kunnat 
genereras om flera olika datakällor har använts. Jag anser ändå att jag har kunnat 
samla  in  tillräckligt  med  material  för  att  få  uppsatsens  frågeställningar 
besvarade. 

Jag anser också att det har varit till min fördel att respektive respondent lät mig 
banda intervjun. Jag anser ändå att det ligger någonting i det att det är bra att 
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vara  två  vid  en  intervju.  Det  för  att  en  kan  koncentrera  sig  på  att  ställa 
intervjufrågorna medan den andre kan föra anteckningar och fylla på med fler 
intervjufrågor  och  därigenom  fördjupa  intervjun.  Jag  anser  att  jag  lyckades 
ganska bra med intervjuerna trots att jag har ytterst lite erfarenhet av att bedriva 
intervjuer  och  främst  då  av  telefonintervjuer.  Jag  tycker  ändå  att  en  av 
respondenterna har  varit  svår  att  intervjua i  och med att  den svarade ganska 
undvikande och oprecist på vissa av intervjufrågorna. Den andra respondenten 
uppfattade jag var intresserad av de frågor jag ställde och svarade uttömmande 
på frågorna. Jag tror inte på att jag skulle ha fått så uttömmande svar som jag 
ändå har fått om inte intervjufrågorna skickats ut i förväg.

2.12Litteraturkritik
Jag har genomfört breda sökningar kring de teoretiska ämnen som återfinns i 
uppsatsen.  Sökorden  jag  använde  mig  av  i  samband  med  sökningarna  var: 
affärssystem,  kritiska  framgångsfaktorer,  införande,  implementering  och 
medelstora  företag.  Engelska termer på dessa begrepp har  också  använts  vid 
sökningarna. Använda källor har jag försökt värdera kritiskt där jag bland annat 
försökte kartlägga i vilket syfte som de olika dokumenten tillkom i, vem eller 
vilka författarna var o.s.v.. Jag har också försökt använda mig av nyare källor på 
ämnesområdet. Jag är vidare medveten om att det alltid finns mer litteratur att ta 
del av än vad en har möjlighet till. I uppsatsen har min strävan ändå varit att 
återge en så fullständig bild av studerat problemområde som möjligt. De källor 
jag  har  använt  mig  av  anser  jag  är  trovärdiga  och  finner  inte  någon  större 
invändning mot deras användande. 
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DEL II – Introducerande grundkunskaper

Del två i uppsatsen består av kapitel tre och fyra. Syftet med del två är att ge 
läsaren med inte så stora kunskaper om ämnet affärssystem en ökad förståelse 
samt  kunskap om bland annat  hur  ett  affärssystem är  uppbyggt  och  hur  det 
relateras till standardsystem. 
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3 Vad är ett affärssystem?
I detta kapitel fokuserar jag på att ge läsaren en uppfattning om vad som  
avses  med  begreppen  informationssystem,  standardsystem  samt 
affärssystem.  Affärssystemets  beståndsdelar  presenteras  det  för  att  
läsaren lättare ska kunna se kopplingen till de teoretiska tankegångarna  
som presenteras i del tre i uppsatsen.

3.1 Informationssystem
Ett  informationssystem  utför  olika  typer  av  informationsbehandling  och 
definieras  enligt  Andersen  (1994,  s.15)  som  ”…  ett  system  för  insamling,  
bearbetning,  lagring,  överföring  och  presentation  av  information”.  Ett 
informationssystem ska ge ett användbart stöd åt verksamheten och ska ge den 
en  fördel  i  konkurrensen.  Det  ska  kunna  samla  in  och  bearbeta  intern 
information  likt  information  från  verksamhetens  omgivning.  Utifrån  denna 
information ska ny information kunna tas  fram som ska utgöra underlag för 
beslut och handlingar inom organisationen. Informationen ska kunna spridas till 
medarbetarna  inom  de  egna  leden,  till  kunder  och  myndigheter. 
Informationssystemet behöver vara korrekt utformat så att det kan stödja många 
arbetsuppgifter och medarbetare samtidigt. (Andersen, 1994) 

Brandt  et.  al.  (1998)  menar  på  att  det  finns  följande  typer  av  informations-
system: 

 Standardsystem
 Egenutvecklade system
 Joint-venture system
 Manuella system

Ett  standardsystem är  en  färdig  programvara  som efter  viss  anpassning  kan 
användas i den egna verksamheten. Egenutvecklade system avser informations-
system  som  kunden  utvecklat  i  egen  regi,  skräddarsytt  efter  verksamhetens 
särskilda behov. Joint-venture system är sammansatt av egenutvecklade system 
och  standardsystem.  I  manuella  system  utförs  informationsbehandlingen  av 
människor utan maskinell inblandning. (Brandt et. al., 1998) Icke- manuella och 
manuella  system  kan,  enligt  Andersen  (1994),  kombineras  så  att  en  del  av 
informationsbehandlingen utförs av människor och en del maskinellt. 

3.1.1 Standardsystem
Ett standardsystem sägs ofta vara en paketerad systemlösning vilket består av ett 
eller flera sammanhängande dataprogram. Det rör sig om ett redan existerande 
informationssystem  som  redan  haft  sin  tillämpning  i  andra  verksamheter. 
(Nilsson, 1991) Dagens organisationer menar Brandt et. al. (1998) är i första 
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hand  intresserade  av  att  anskaffa  ett  standardsystem  för  ett  effektivisera 
verksamheten. Egenutveckling utgör ett dyrare alternativ i relation till vad det 
kostar  att  anskaffa  samt  anpassa  ett  standardsystem.  I  de  situationer  där  det 
förekommer kostsamma anpassningar bör valet att anskaffa ett standardsystem 
ändå  vara  ekonomiskt  lönsamt.  (Andersen,  1994)  Kännetecknande  för 
standardsystem är att det bygger på en bred erfarenhetsbas från olika företags-
tillämpningar.  Det  handlar  om  generella  system  som  är  avsedda  att  kunna 
tillfredsställa  många  kunders  behov.  Ett  standardsystem  kan  vidare  vara 
konstruerat  på  lite  olika  sätt:  i  form  av  stora  integrerade  system  eller  små 
standardmoduler som kunden kombinerar på valfritt sätt. (Brandt et. al., 1998) 
Ett  standardsystem  kan  enligt  Nilsson  (1991)  vara  orienterat  mot  en  viss 
applikation  och  benämns  i  detta  fall  för  applikationspaket.  Exempel  på 
tillämpningsområden för standardsystem är (Nilsson, 1991): 

 Marknadssystem (marknadsföring)
 Personalsystem (löneberäkning och personaladministration)
 Ekonomisystem (redovisning, budgetering, kalkylering)
 MPS-system (Material- och ProduktionsStyrning)

Kunden kan anskaffa  sitt  standardsystem exempelvis  genom:  köp,  lån,  hyra, 
gåva eller genom byte av programvara (Brandt et. al., 1998).

De  fördelar  som  förknippas  med  standardsystem  är  att  kundföretaget  kan 
genomföra säkrare kostnadsuppskattningar beträffande vad satsningen på adb 
kommer att kosta. Ett standardsystem kan tas i bruk snabbare än när företaget 
själv måste nyskapa ett system. Ett standardsystem som har använts en tid på 
marknaden  är  också,  normalt  sett,  relativt  fritt  från  fel.  (Andersen,  1994) 
Andersen  (1994)  menar  vidare  på  att  standardsystem  utgör  en  bättre  och 
billigare produkt än när företaget själv måste utveckla ett system. Störst brist 
med  standardsystem  är  att  det  sällan  går  att  finna  ett  standardsystem  som 
uppfyller  verksamhetens  samtliga  behov  (Andersen,  1994).  För  att  ett 
fungerande  systemstöd  ska  kunna  erhållas  anser  Brandt  et.  al.  (1998)  likt 
Nilsson (1991) att anpassningar behöver göras i verksamheten och i systemet. 

3.2 Affärssystem
Askenäs (2000) menar på att ett affärssystem kan definieras som ett integrerat 
standardsystem  vilket  ger  stöd  åt  flera  av  en  organisations  funktioner.  Ett 
affärssystem kan stödja följande funktioner: produktion, ekonomi, konstruktion, 
marknadsföring,  försäljning,  inköp,  lagerhållning,  underhåll,  distribution  och 
beslutstöd.  Magnusson och Olsson (2005) förklarar  att  affärssystem är  ett  så 
kallat monolitiskt system där ett enda system används för alla de funktioner som 
är i behov av ett systemstöd. Ett affärssystem ger översikt och kontroll över hela 
verksamhetens data. Införandet av ett sådant system innebär att det blir lika lätt 
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för  företaget  att  exempelvis:  få  reda  på  sitt  lagersaldo  som  att  se 
försäljningsstatistiken för de senaste tolv månaderna. Genom att den operativa 
informationen hålls realtidsanpassad och med en tillgång på information från 
hela  verksamheten  förbättras  också  företagets  möjlighet  till  rationell 
verksamhetsstyrning.  (Magnusson  och  Olsson,  2005)  Ett  affärssystem menar 
Magnusson och  Olsson (2005)  syftar  till  att  effektivisera  hela  verksamheten 
genom  aktiviteterna:  förbättring  av  beslutskvaliteten  samt  effektivisering  av 
företagets  processer.  En  central  tanke  bakom  affärssystem  är  också  att  det 
bygger  på  konceptet  om best  practice.  Det  innebär  att  det  finns  en  allmänt 
accepterad definition av hur en viss process ska se ut för att den ska fungera 
optimalt.  (Magnusson  och  Olsson,  2005)  Sumners  (2005)  förklaring  av  best 
practice  är  att  det  handlar  om  ett  bästa  sätt  att  utföra  en  viss  process  på. 
Processutföranden  är  vidare  leverantörsspecifika  (Magnusson  och  Olsson, 
2005). Tankegången om best practice inbegriper också utgångspunkten att det är 
verksamheten som behöver anpassas efter valt affärssystem (Davenport, 1998). 

3.2.1 Ett affärssystems beståndsdelar
Affärssystem förklarar Askenäs (2000) är komplexa system vilka inte låter sig 
förklaras på ett alltför enkelt sätt. En förenklad beskrivning av affärssystem är 
att det består av komponentdelarna; användargränssnitt, affärslogik och databas. 
Hur kommunikationen mellan de olika delarna sker förklarar Askenäs (2000) 
med följande figur, se figur tre. 

Figur 3: Affärssystemets komponenter (Askenäs, 2000, s.42)

Ett affärssystems hjärta uppfattas vara dess centrala databas vilken matar in och 
lagrar  informationen  från  olika  applikationer  (Davenport,  1998).  Det  finns 
enbart en uppsättning av data varför det går lättare att  hålla den uppdaterad, 
vilket i sin tur bidrar till att beslutskvaliteten kan säkerställas (Magnusson och 
Olsson,  2005).  När  ny  uppsättning  av  data  registreras  in  i  affärssystemet 
uppdateras  relaterad  data  per  automatik  (Davenport,  1998).  I  affärssystemets 
databas kan följande datatyper återfinnas (Askenäs, 2000): 
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 Data som ger en beskrivning av verksamheten såsom vilka konton som 
finns i redovisningen eller vilka operationer som finns i verksamheten. 

 Historisk  data  som  talar  om  vad  som  hänt  i  verksamheten  som  till 
exempel: inköpspris, leveranstider och affärstransaktioner. 

 Operativ  data  som  exempelvis:  ingående  komponenter,  standard-
kostnader, försäljningspris eller ledtider. 

Ett  affärssystems  affärslogik  inrymmer  regler  och  algoritmer  som anger  hur 
behandling av data ska genomföras. Det kan exempelvis handla om regler som 
talar  om hur  data  bör bearbetas innan den presenteras som information eller 
principer för olika styralgoritmer. En styralgoritm är till exempel när i tiden en 
order  ska  produceras.  Användargränssnittet  avgör  i  sin  tur  hur  rutiner, 
information eller styrdirektiv ska presenteras på dataskärmen. (Askenäs, 2000) 
Genom sitt affärssystem kan organisationen, enligt Askenäs (2000), få förslag 
till rutiner och arbetssätt, information om uppföljning av operativ verksamhet 
och styrdirektiv eller beslutsmaterial för hur den operativa verksamheten kan 
styras. 

Affärssystem  bygger  enligt  Sumner  (2005)  på  klientserver  arkitektur  där 
hanteringen av applikationer finns fördelad mellan en server och en klient. De 
olika applikationerna körs  på servern medan presentationen sker  på klienten. 
(Sumner, 2005) 

3.2.2 Anpassning av affärssystemet till verksamhet
Ett affärssystem påtvingar sin affärslogik på företagets organisation, kultur och 
strategi.  Det  gör  att  företaget  behöver  vara  uppmärksamt  i  sitt  val  av 
affärssystemlösning eftersom vald lösning kan ha en affärslogik som kolliderar 
med verksamhetens sätt  att  arbeta.  En viss anpassning av affärssystemet kan 
ändå göras i och med att det bygger på modulprincipen. (Davenport, 1998) Det 
betyder enligt Davenport (1998) att företaget behöver enbart välja att installera 
de moduler som det finns ett behov av. Funktionaliteten är förpackad i moduler 
och ändringar bara behöver göras i utvalda delar av systemet (Magnusson och 
Olsson,  2005).  För  varje  modul  som installeras  kan  affärssystemet  anpassas 
genom  att  ställa  in  värden  på  parametrarna  som  återfinns  i  affärssystemets 
konfigurationstabeller (Davenport, 1998). I riktigt stora system kan antalet dessa 
förprogrammerade  parametrar  uppgå  mot  flera  tusen  (Askenäs,  2000).  Ett 
exempel  på  parametrar  som  eventuellt  kan  behöva  ställas  in  är  hur 
verksamhetens intäkter ska redovisas (Askenäs, 2000) eller om verksamheten 
ska  arbeta  efter  FIFO  eller  LIFO  principen  (Davenport,  1998).  Kundens 
möjlighet till att anpassa affärssystemet sträcker sig enligt Davenport (1998) till 
de förutsättningar som inryms i konfigurationstabellerna. 
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Askenäs  (2000)  pekar  på  att  trots  det  stora  antal  parametrar  som återfinns  i 
tabellerna kan kunden sällan anpassa systemet helt  och hållet efter sina egna 
behov. När det utrymme som ges i konfigurationstabellerna är otillräckligt kan 
kunden anpassa systemet genom förändringar i koden. Kunden kan också välja 
att fortsätta använda sitt gamla system och bygga gränssnitt mellan detta system 
samt det nya affärssystemet. De två sistnämnda anpassningsalternativen är inte 
särskilt  fördelaktiga för  kunden i  och med att  de medför projektfördyrningar 
med avseende på dimensionerna tid och kostnad. Implementeringsprocessen kan 
därför liknas vid en ge och ta process där kunden behöver komma fram till en 
god  passform  mellan  det  sätt  som  företaget  vill  arbeta  på  och  sättet  som 
systemet låter en arbeta på. En allmänt rådande uppfattning är också att ju fler 
moduler som installeras desto större är fördelarna men också riskerna, kostnaden 
samt förändringen. (Davenport, 1998) 
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4 Organisering 
I  detta  kapitel  redogör  jag för  funktions-  respektive  processorienterat  
synsätt beträffande hur arbetet i en organisation kan organiseras. Det i  
och med att  affärssystem sägs bygga på ett  processorienterar synsätt.  
Med begreppet organisering avser jag hur en organisation kan designas  
eller konstrueras med avseende på hur arbetsdelning ska ske och hur 
man sedan uppnår koordinering mellan de olika arbetsuppgifterna. 

Införandet  av ett  affärssystem kan medföra att  organisationen kraftigt  
förändrar sina processer varför tankegången BPR eller Business Process  
Reengineering presenteras också. Jag vill därmed skapa förståelse för  
den  verklighet  som  dagens  företag  verkar  i  där  ledorden  för  
organisatorisk  framgång  uppfattas  vara:  innovation,  flexibilitet,  
snabbhet och integrering. 

4.1 Organisation
En organisation uppfattas vara en social helhet konstruerad för att med mänsklig 
samverkan och resursomvandling innefattande: planering, styrning, koordinering 
och kontroll uppnå vissa formulerade målsättningar (Hammarén, 1997). Varje 
organisation har enligt Hammarén (1997) en mer eller mindre uttalad arbets- och 
maktfördelning för att uppnå sina mål. Robbins (2003) betonar att ett av de mest 
populära  tillvägagångssätten  för  att  gruppera  de  olika  arbetsuppgifterna  i  en 
organisation är att sortera efter de funktioner eller uppgiftsområden som finns. 
Några exempel på funktioner är produktion, försäljning och ekonomi. Att indela 
i avdelningar baserade på identifierade funktioner är ett tillvägagångssätt som 
kan tillämpas i alla typer av organisationer. Det är också inom dessa funktioner 
som organisationens expertkunnande byggs upp. Personalen härrörande till en 
avdelning  delar  samma  yrkesmässiga  bakgrund  och  använder  samma 
beskrivningsmodeller i frågor som rör arbetet. (Robbins, 2003) 

4.1.1 Funktionsorienterat synsätt 
Funktionsorganisationen präglas av ett mekanisktdeterministiskt synsätt där de 
olika funktionsenheterna styrs. De belönas för sin prestationsförmåga och sitt 
resultat och i organisationen finns en tydlig chefshierarki: som uppfattas vara 
förutsättningen för en effektiv organisation. Det är chefer som tänker, planerar 
och  styr  medan  de  direkt  underordnande  utför  förädlingsarbetet.  (Nyström, 
1999)  De  olika  funktionerna  kan  vidare  tävla  eller  hamna  i  konflikt  med 
varandra på bekostnad av företagets övergripande intressen som bör vara: att 
tillverka produkter och lösa problem för kunderna. Förekomsten av horisontella 
gränser kan uppmärksammas genom att funktionsavdelningarna bildar ett eget 
miniföretag med: ett eget program, en egen ledningsstruktur och egna resurser. 
Genom att funktionerna prioriterar de egna programmen och målen i dessa kan 
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de komma att isolera sig från varandra och dra i var sin riktning. (Ashkenas et. 
al., 1997) 

Det som utmärker arbetet i en funktionsorganisation är enligt Hammer (1990) att 
processer delas upp i mindre beståndsdelar som sedan förs samman med hjälp av 
vertikala kontroller. Ledningens uppgift är då att kontrollera arbetet som andra 
utför,  för  att  kunna  säkerställa  att  organisationen  får  fullständiga  produkter. 
Processerna  är  fragmenterade  och  bristen  på  integration  försvårar  för 
processerna att upprätthålla kvalitet samt service. De anställda ansvarar bara för 
ett enskilt moment i den process dem är involverade i. Ingen i organisationen har 
ansvaret  för  hela  processen.  (Hammer  och  Champy,  1993)  När  arbetet 
överlämnas från person till person, från avdelning till avdelning måste det enligt 
Hammer och Champy (1993) uppkomma fel samt förseningar. Varje funktion 
får  därmed  vänta  på  att  den  föregående  funktionen  ska  bli  färdig  med  sina 
insatser så att den mottagande funktionen kan bygga vidare på den avsändande 
funktionens resultat (Ashkenas et. al., 1997). De anställda saknar en klar bild av 
hur  deras  arbetsinsatser  hänger  ihop  samt  påverkar  företagets  övergripande 
målsättningar. Det eftersom de enbart blickar inåt mot sin egen avdelning och 
uppåt mot sin chef där ingen fokuserar på kunden. Den bristande effektivitet 
som företaget har är en konsekvens av fragmenterade processer. (Hammer och 
Champy, 1993)

4.1.2 Processorienterat synsätt
Även om det enligt Ashkenas et. al.,  (1997) alltid kommer att finnas gränser 
inom  organisationer  behöver  de  olika  gränserna  göras  mer  genomträngliga. 
Horisontella  och  vertikala  gränser  behöver  luckras  upp  och  verksamheten 
behöver  processorienteras.  Organisationen  ska  därför  inte  ses  som  en 
uppsättning funktionella lådor, utan snarare som en uppsättning gemensamma 
resurser  och  kompetenser  vilka  tillsammans  definierar  organisationens 
aktiviteter. Den frågan som företagsledningen behöver besvara är: hur skapar vi 
processer för att mobilisera organisationens gemensamma resurser, lösa problem 
och  tillfredsställa  kundernas  behov?  Uppgiften  bör  vara  att  skapa  effektiva 
processer som ger kunden mesta möjliga kundtillfredsställelse. (Ashkenas et. al., 
1997) 

De krafter  som enligt  Hammer och Champy (1993)  driver  företag att  arbeta 
processorienterat  är  faktorerna;  kunder,  förändring  och  konkurrens.  Dagens 
kunder har till exempel en annan ställning på marknaden än tidigare. Kunderna 
har en större valfrihet och ställer krav på att få sina produkter skräddarsydda 
efter sina behov. De låter leverantörerna veta vad de vill ha, när de vill ha det, 
hur de vill ha det och hur mycket de är villiga att betala. Företagen är vidare 
verksamma  i  en  värld  präglad  av  ständig  förändring.  De  framgångsrika 
företagen präglas av snabbhet i allt de gör och klarar av att tillgodose kundernas 
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behov  utan  dröjsmål.  Dessa  klarar  även  att  introducera  nya  produkter  på 
marknaden snabbare än konkurrenterna. De effektiva företagen tränger undan de 
ineffektiva vilka klarar av att erbjuda lägre priser med högst kvalitet och bäst 
service. Dessa krafter tvingar fram företag som är flexibla, innovativa som kan 
agera snabbt. (Hammer och Champy, 1993)

Nyström (1999) menar att  det  processorienterade synsättet  kan sammanfattas 
med  fem  punkter:  kunden,  genomflöden,  kvalitet,  leda  uppströms  och 
människoorienterat.  Organisationen  ska  börja  och  sluta  med  kunden. 
Definitionen på vem som är företagets kund ska styra vilka krav som företagets 
produkter  måste  uppfylla.  Det  för  att  företaget  ska  kunna  leverera  kvalitet. 
Organisationens  sammanhängande  flöden  av  processer  ska  fokuseras  och 
processerna  måste  studeras,  mätas  och  förbättras.  Kvalitet  är  målet  och 
kvalitetsnivån på processerna ska vidmakthållas samt höjas. För att uppnå detta 
krävs  nyskapande  innovationer  samt  kontinuerliga  förbättringar.  Företagets 
chefer ska stödja åtgärder för att förbättra det sätt på vilket företagets anställda 
utför sina arbetsprocesser på. Respektive process styr också vad den föregående 
ska  leverera  och  orsaker  till  problem  kartläggs  genom  att  söka  orsaker  till 
problem bakåt i flödet. (Nyström, 1999)

4.2 Business Process Reengineering (BPR)
Processorientering beskriver Nyström (1999) är en grundläggande princip för 
organisationsutveckling  samt  förnyelse.  Det  blev  känt  i  Sverige  först  under 
benämningen Business Process Reengineering, förkortat  BPR, vilket Hammer 
och Champy (1993) definierar är: ett fundamentalt nytänkande och en radikal 
omdesign av företagets processer för att nå dramatiska förbättringar på områden 
som kostnader, kvalitet, service och tid. Sumners (2005) definition av BPR är att 
det handlar om omdesign av ett företags hela värdekedja. 

Hammer (1990)  menar  på att  organisationer  har  använt  sig  av  informations-
teknik på felaktigt sätt: till att automatisera och snabba upp vårt traditionella sätt 
att arbeta. Det har medfört fortsatt låg effektivitet då fel saker har utförts mer 
effektivt (Hammer, 1990). Företag behöver istället ha processer som är effektiva 
och produktiva med tanke på att allt företagande bygger på: att skapa värde för 
kunderna samt lösa deras problem (Nyström, 1999). Det räcker därmed inte att 
enbart ändra detaljer i befintliga processer. Inriktningen bör snarare vara att med 
hjälp av modern informationsteknik finna radikalt  nya arbetssätt.  Det  gör att 
verksamhetsledningen måste vara villig att frigöra sig från gamla antaganden om 
hur arbetet i organisationen ska organiseras samt ledas. Exempel på principer 
som kan ligga till grund för en organisations arbetssätt är att inköpsbeslut tas vid 
huvudkontoret eller att  kunderna inte reparerar sin egen utrustning. (Hammer 
och  Champy,  1993)  Sådana  principer  menar  Hammer  och  Champy  (1993) 
bygger på antaganden om människor, teknologi och mål som inte längre gäller. 
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Genom affärssystem kan företag, enligt Askenäs (2000), snabbt få tillgång till 
ny  teknik  samt  nya  arbetssätt.  Det  kan  dock  finnas  fall  när  företaget  måste 
anpassa sig efter valt affärssystem trots att det inte medför några fördelar för 
företaget.  

Hammer (1990) menar på att det egentligen inte finns någon i organisationen 
som ville genomgå effekterna av en reengineering i  och med att  den medför 
radikala omläggningar för hela organisationen. Reengineering påverkar allt som 
de  anställda  är  vana  vid  (Hammer,  1990).  Efter  en  reengineering  är  det 
exempelvis  processteam  som  ersätter  den  gamla  organisationen  med 
avdelningar. Respektive processteam ansvarar för att utföra en hel process där 
varje medlem måste kunna samtliga steg i processen. Cheferna har lämnat rollen 
som övervakare och är lagledare som ger råd samt hjälper team att lösa problem. 
Tonvikten  ligger  på  utbildning istället  för  färdighetsträning där  de  anställda, 
genom utbildningsinsatser, ska förstå varför en uppgift måste utföras. En känsla 
av att de anställda arbetar för sina kunder, och inte sina chefer, ska genomsyra 
företagets belöningssystem. (Hammer och Champy, 1993)

- 35 -35



DEL III – Teoretisk referensram

DEL III  –  Teoretisk  referensram inrymmer  olika  teoriavsnitt  nödvändiga  att 
presentera för att jag ska kunna behandla de ställda frågeställningarna. Det även 
för att läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om ämnesområdet.
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5 Affärssystem i medelstora organisationer
I  kapitel  fem presenterar jag vad som anses vara kännetecknande för  
medelstora  organisationer  när  de  väljer  respektive  avstår  från  att  
investera  i  ett  affärssystem.  Jag  presenterar  exempel  på  två  olika 
implementeringsmodeller:  Parr  och  Shanks  (2000)  samt  Markus  och 
Tanis (1999). En implementeringsmodell syftar till att stödja och vägleda 
implementeringsarbetet och ska likt kritiska framgångsfaktorer bidra till  
en framgångsrik implementering av valt affärssystem.

Sammanställningen av de kritiska framgångsfaktorerna som presenteras  
i avsnitt 5.3 bygger på några vetenskapliga artiklar inom ämnet. Dessa  
artiklar valdes ut genom att jag i samband med mina sökningar inom 
ämnet  sökte  på  termen  Critical  Success  Factors  förkortat  CSFs.  De  
faktorer  som  återges  är:  stöd  från  ledningen  vid  införande,  planera  
förändring, reengineering, integrering av system, val av leverantör samt  
affärssystem,  konsulter,,  projektledning,  projektgruppens 
sammansättning,  kommunikation  och  slutligen  utbildning.  De  olika 
författarna bakom dessa artiklar har något olika syn beträffande vilka 
faktorer som kan anses bidrar till ett framgångsrikt införande. Till grund 
för uppsatsen har jag valt att enbart återge de faktorer som presenteras i  
majoriteten av artiklarna. Benämningen på faktorerna varierar mellan 
olika författare likt deras innebörd samt indelning.

5.1 Affärssystem i medelstora företag
Små och medelstora företag anges ha begränsat med resurser med avseende på 
tid,  kapital  samt  erfarenhet.  Det  gör  att  dessa  företag  är  mer  sårbara  för 
eventuella missbedömningar företaget kan göra samt externa förändringar som 
sker i företagets omgivning. Detta föranleder att små och medelstora företag i 
större  utsträckning  ägnar  sig  åt  att  försöka  anpassa  sig  till  de  externa 
förändringar än åt att försöka förutse och kontrollera dessa. Resursknappheten 
pekas ut som orsaken till att små och medelstora företag har det svårt för att 
hålla sin teknologi ”up to date”. De delar exempelvis uppfattningen att gjorda 
IT-investeringar ska kunna stödja verksamheten för en lång tid framöver. Små 
och  medelstora  företag  är  också  mer  upptagna  med  sin  dagliga  överlevnad 
istället  för  att  ägna sig  åt  långsiktig  strategisk  planering.  (Laukkanen et.  al., 
2007) 

Trots att affärssystem kan bidra till att små och medelstora företag utvecklar sin 
strategiska och konkurrensmässiga förmåga är det fortfarande många små och 
medelstora företag som drar sig från att investera i ett affärssystem (Muscatello 
et. al., 2003). Buonanno et. al. (2005) är inne på samma linje som Muscatello et. 
al. (2003) som menar att den takt i vilken små och medelstora företag investerar 
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i affärssystem är fortfarande låg. Det trots att det finns affärssystem tillgängliga 
vilka  är:  billiga,  enkla  och  vilka  kräver  omkring  sextio  dagar  att  få  det 
implementerat.  Det  anser  Buonanno  et.  al.  (2005)  beror  på  att  små  och 
medelstora  företag  antingen  är  motvilliga  eller  helt  saknar  resurser  för  att 
investera i ett affärssystem. Det som avskräcker små och medelstora företag från 
att investera i affärssystem är främst långa implementeringstider som det tar att 
implementera  vald  lösning  samt  höga  konsultarvoden.  Att  SMF-företag 
överhuvudtaget  vågar  ta  kontakt  med systemleverantörerna  tillskrivs  bero  på 
deras ökade behov av samt ökad möjlighet till integrering av informationssystem 
samt också den ökade tillgången på billigare programvara. (Laukkanen et. al., 
2007) Tillgången på knappa resurser tvingar små och medelstora företag till att 
etappvis integrera sina olika organisationsområden,  där  begränsad tillgång på 
IT-personal  försvårar  genomförandet  av  utbildningsinsatser  i  samband  med 
införandet  av  affärssystemet.  Några  av  de  fördelar  som  förknippas  med 
affärssystem är nöjdare kunder, minskade lagerkostnader samt ökad effektivitet 
och lönsamhet. (Muscatello et. al., 2003)
 
Reuther  och  Chattopadhyay  (2004)  har  i  sin  undersökning  pekat  ut  några 
faktorer som styr små och medelstora företag i  deras val av affärssystem: 1) 
systemet ska uppfylla organisationens krav på funktionalitet 2) det ska kunna 
generera  ekonomiska  fördelar  för  organisationen  3)  direkta  kostnader  såsom 
utlägg och resurskrav för att få systemet implementerat 4) kravet på flexibilitet: 
affärssystemet  ska  kunna  anpassas  efter  organisationen  särskilda  krav  och 
slutligen 5) kravet på skalbarhet där systemet ska kunna byggas ut i takt med att 
organisationen  växer.  Det  som  utmärker  medelstora  företag  i  deras  val  av 
systemleverantör  är  enligt  Everdingen  et.  al.  (2000)  att  medelstora  företag 
baserar  sitt  val  av leverantör  mer på produktspecifika kriterier  snarare än på 
leverantörsspecifika.  Leverantörsvalet  styrs  av  kvaliteten  på  erbjuden 
systemlösning,  affärssystemets  funktionalitet  och  den  support  leverantören 
tillhandahåller.  Huruvida  leverantören  har  en  dominerande  ställning  på 
marknaden eller ej eller om denne är ett globalt etablerat företag spelar enligt 
Everdingen  et.  al.  (2000)  obetydlig  roll  vid  medelstora  företags  val  av 
systemleverantör.  Everdingen et.  al.  (2000) yrkar på att  systemleverantörerna 
ska  erbjuda  system  som  kan  stödja  många  olika  processer  och  vilka  kan 
integreras med andra applikationer. Det för att kunden ska kunna minska sitt 
leverantörsberoende samt sänka kostnaden för att få systemet utbytt. 

Bernroider och Koch (2001) anser att små och medelstora företag arbetar efter 
något som de benämner för en centraliserad valprocess i samband med valet av 
affärssystem.  Det  innebär  att  personalen  från  IT-avdelningen  dominerar  den 
grupp  som  ska  välja  ut  ett  affärssystem:  vilket  sedan  ska  implementeras  i 
verksamheten.  Deltagandet  från  den  övriga  personalen,  från  de  övriga 
avdelningarna, är ytterst begränsat och inga konsulter används vid urvalet av 
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affärssystemet. Det förklaras bero på uppfattningen att personalen i de övriga 
avdelningarna har otillräckliga kunskaper för att kunna delta vid urvalsprocessen 
samt små och medelstora företags starka fokusering på att vilja reducera sina 
kostnader. (Bernroider och Koch, 2001)

Laukkanen et. al. (2007) som i sin undersökning har tittat på små och medelstora 
företag i Finland har kommit fram till att små och medelstora företag inte bör ses 
som en homogen grupp av mindre företag. Det eftersom det existerar skillnader 
mellan  denna  grupp  av  företag.  Medelstora  företag  är  exempelvis  mer 
intresserade  av  att  använda  affärssystem  till  att  utveckla  verksamheten  och 
uppfattar affärssystem som ett framkomligt sätt för att kunna bedriva elektronisk 
handel. De ser vidare inte affärssystem som bara ett sätt på vilket det går att 
åstadkomma  effektivitetsförbättring  på  och  dem  är  mer  intresserade  av  att 
integrera sin verksamhet med kunder och leverantörer. (Laukkanen et. al., 2007) 

5.2 Implementeringsmodeller
Parr och Shanks (2000) har utvecklat en implementeringsmodell som består av 
faserna:  planering,  projekt  och  förbättring.  Projektfasen  består  av  fem 
underfaser:  start,  reengineering,  design,  konfiguration  och  testning  samt 
installation, se figur 4.

Figur 4: Implementeringsmodell (Parr och Shanks, 2000, s.292, egen bearbetning)

I  planeringsfasen fastställs omfattningen på projektet,  implementeringsstrategi 
och resurser nödvändiga för att genomföra det. I denna fas avgörs också valet av 
affärssystemlösning,  en  projektledare  utses  och  en  styrkommitté  bildas. 
Projektfasen omfattar aktiviteter från val av vilka moduler som ska installeras 
till  installation  av  vald  affärssystemlösning.  I  den  första  underfasen  bildas 
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projektteam vilka  bör  innehålla  en  balanserad  mix  av  tekniskt  expertis  samt 
kunskaper om hur företagets affärer bedrivs. I denna underfas fastställs också 
rapporteringsvägarna. (Parr och Shanks, 2000) 

I underfasen re-engineering analyseras företagets processer där beslut tas om i 
vilken  utsträckning  som  dessa  ska  förändras.  Det  valda  affärssystemet 
installeras, processerna kopplas till systemet och projektmedlemmarna utbildas. 
I designunderfasen designas systemet så att användarna accepterar systemet. I 
underfasen  konfiguration  och  testning  konfigureras  affärssystemet  och  tester 
genomförs.  I  den  sista  underfasen  installeras  programvaran  och  användarna 
utbildas. Huvudfasen förbättring pågår från det att det nya affärssystemet har 
installerats och kan bestå av aktiviteterna såsom förbättringar av olika funktioner 
och vidareutbildning av användarna. (Parr och Shanks, 2000).

Markus  och  Tanis  (1999)  implementeringsmodell  omfattar  fyra  faser: 
chartering, project, shakedown och onward & upward, se figur 5. 

Figur 5: Implementeringsmodell (Markus och Tanis, 1999, s.189, egen bearbetning)

Charteringfasen  kännetecknas  av  att  aktiviteterna  i  denna  fas  ska  leda  till 
beslutet om affärssystemet ska implementeras eller inte. Några av aktiviteterna 
är:  val av projektledare,  fastsällande av tid- och budgetram samt valet av en 
affärssystemlösning som uppfyller verksamhetens behov. Aktiviteterna i denna 
fas kan också avse val av databaslösning samt hårdvara. (Markus och Tanis, 
1999) 

I projektfasen tas en detaljerad projektplan fram. De teammedlemmar som ska 
ingå i projektet väljs ut och utbildas. Det valda affärssystemet konfigureras och 
integreras med andra system i verksamheten. Tester genomförs, slutanvändarna 
likt chefer utbildas och affärssystemet tas i bruk. Shakedownfasen avslutas när 
affärssystemet har  stabiliserats där  det  kan användas utan några avbrott  eller 
störningar.  Skulle  affärssystemet inte fungera tillfredsställande kan denna fas 
avslutas med att programvaran avinstalleras. Några av aktiviteterna i denna fas 
är åtgärd av buggar, justering av processer och ytterligare utbildning. Onward- 
och upwardfasen pågår från att affärssystemet har nått ett ”normalt” tillstånd och 
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avslutas  näs  systemet  ska  uppgraderas  eller  ersättas  med  ett  annat  system. 
(Markus och Tanis, 1999)

5.3 Kritiska framgångsfaktorer
Stöd från ledningen vid införande
Affärssystem  beskrivs  vara  mycket  komplexa  system  där  införandet  av  ett 
sådant kräver mycket resurser i form av: tid, personal och kapital (Umble et. al., 
2003).  Ledningens  engagemang  och  stöd  för  projektet  framförs  vara  den 
viktigaste  förutsättningen  för  projektets  utfall.  Det  är  nödvändigt  med 
ledningens stöd genomgående under hela projektet, för att det ska ha en chans 
att  vara framgångsrikt.  (Nah et.  al.,  2001; Shehab et.  al.,  2004; Bingi et.  al., 
1999; Strong och Volkoff, 2004; Al-Mashari et. al., 2003) Ledningen ska enligt 
Al-Mashari et. al. (2003) och Bingi et al. (1999) vara engagerad i varje steg i 
projektet och ska planera samt leda förändringen. Ledningens engagemang bör 
genomsyra  hela  organisationen för  att  på  så  sätt  kunna skapa  en  gemensam 
uppfattning eller förståelse för varför förändringen är nödvändig. Ledningen ska 
vidare  också  övervaka  framstegen  i  projektet  samt  vara  vägledande  för 
projektgruppen. (Bingi et. al., 1999; Al-Mashari et. al., 2003) Utan ledningens 
stöd och engagemang kan de olika funktionsavdelningarna exempelvis ogärna 
låta sin bästa personal att delta i projektet (Strong och Volkoff, 2004). 

Implementeringen av ett affärssystem beskriver Bingi et. al. (1999) är ett mycket 
viktigt strategiskt ställningstagande varför ledningen inte bör överlåta ansvaret 
för att få affärssystemet implementerat på IT-avdelningen. Ett affärssystem har 
en stark påverkan på organisationens sätt att arbeta varför ledningen först bör ha 
beaktat några frågor innan beslutet om att införa ett visst affärssystem har tagits. 
Exempel på några av dessa frågor är: vilken inverkan kommer affärssystemet att 
ha på organisationen och konkurrensförmågan?
 Kommer affärssystemet bidra till att stärka förmågan att konkurrera eller rent av 
försvaga den? Vilken inverkan kommer affärssystemet att ha på kulturen och 
strukturen i organisationen? Ledningen behöver bland annat också ta ställning 
till  om affärssystemet  ska  implementeras  i  hela  organisationen eller  enbart  i 
delar utav den. (Bingi et. al., 1999) I affärsplanen bör det tydligt framgå varför 
affärssystemet ska implementeras, vilka fördelar det ska ge upphov till och vilka 
resurser som är nödvändiga för att få systemet implementerat (Nah et. al., 2001). 

Shehab et. al. (2004) framför att det är ganska vanligt med följande typer av 
ledningsstöd:  nämligen  rollerna  projektchampion  och  projektsponsor. 
Projektsponsorn avsätter resurser för projektet och ser till att representanter från 
de  berörda  avdelningarna  involveras  i  projektet.  Projektchampion kan ingå  i 
projektgruppen  och  spelar  en  viktig  roll  i  förändringen  eftersom  den 
marknadsför  projektet  utåt  i  organisationen.  (Shehab  et.  al.,  2004) 
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Projektsponsorn  menar  Shehab  et.  al.  (2004)  kan  även  inneha  rollen  av 
champion. 

Planera förändring
Mest  gynnsamt  anser  Nah  et.  al.  (2001)  är  när  kulturen  i  organisationen  är 
öppen, mottaglig för ny teknologi och förändringar. Nah et. al. (2001) pekar på 
att  för  att  införandet  ska  vara  framgångsrikt  måste  användarna  av  det  nya 
affärssystemet utbildas samt tränas i det nya systemet. Utbildningen ska vara en 
prioriterad fråga i projektet redan från första början. Tid och pengar måste finnas 
avsatta för dessa insatser. Det bästa, anser Nah et. al. (2001), är när användarna 
genomgår olika typer av utbildningsinsatser. Det eftersom dem måste förstå hur 
det  nya  affärssystemet  förändrar  processer  i  företaget.  Efter  att  det  valda 
affärssystemet  har  installerats  bör  support  finnas  tillgänglig  för  användarna 
exempelvis i form av: online manualer och helpdesk. För att skapa acceptans för 
det nya affärssystemet bör användarna låtas delta i projektet. De kan exempelvis 
hjälpa  till  med  designen  av  systemet  samt  vid  implementeringen  av  det. 
Deltagandet  är  dock  enbart  möjligt  om  användarna  erhåller  nödvändig 
utbildning och träning som krävs för att kunna delta i projektet. (Nah et. al., 
2001)

Reengineering
Införandet  av  ett  nytt  affärssystem  kan  medföra  att  organisationen  behöver 
förändra sitt arbetssätt efter de ”best practices” som inryms i systemet (Nah et. 
al.,  2001). De bästa affärssystemlösningarna täcker enligt Bingi et. al. (1999) 
omkring 70 procent av en organisations behov varför ställning måste tas till hur 
organisationen  avser  att  hantera  de  resterande  30  procenten.  Kommer 
organisationen  att  anpassas  efter  affärssystemet  eller  motsatt  (Bingi  et.  al., 
1999). Regeln är att det nya affärssystemet ska implementeras så mycket som 
möjligt i sitt grundutförande där anpassningarna ska hållas på ett minimum (Nah 
et. al., 2001). Genom ett sådant förhållningssätt kan organisationen hålla sina 
implementeringskostnader  nere  likt  senare  uppgraderings-  och  underhålls-
kostnaderna. Ju större förändringar som genomförs i affärssystemet desto dyrare 
blir det för organisationen att få det implementerat. (Bingi et. al., 1999) 

Integrering av system
Ett vanligt förhållningssätt som många organisationer har valt att anamma är att 
de  implementerar  en hel  affärssystemlösning från en enda leverantör.  Det  är 
sällan  som  det  valda  affärssystemet  kan  uppfylla  samtliga  behov  som 
organisationen har, varför den kan tvingas till att anskaffa systemlösningar från 
övriga leverantörer. Affärssystemet måste då integreras med dels dessa system 
samt organisationens befintliga system. Integrationen kan ske med hjälp av så 
kallad  middleware  och då  är  det  viktigt  att  ta  reda  på  vilka  leverantörer  av 
middleware  som  affärssystemleverantören  har  godkänt.  Genom  att  välja  en 
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godkänd leverantör säkerställer organisationen att den kan få hjälp med framtida 
uppgradering  och  underhåll  av  programvaran.  (Bingi  et.  al.,  1999) 
Organisationen bör även arbeta för att skapa ett gott samarbete med konsulterna 
och  leverantörer  av  programvaran.  Noggrann  testning  av  programvaran  bör 
också genomföras. (Nah et. al., 2001)

Val av leverantör samt affärssystem
Ett affärssystem som bäst stödjer organisationens behov behöver väljas. Genom 
ett  sådant  tillvägagångssätt  försäkrar  sig  organisationen,  inte  enbart  om  att 
behöva  genomföra  minimal  förändring  av  affärssystemet,  utan  också  om en 
framgångsrik  implementering  samt  användning  av  det.  (Somers  och  Nelson, 
2001). Rätt affärssystem ska väljas och systemleverantören behöver vara stabil 
ekonomiskt. I samband med valet av affärssystem samt leverantör har ledningen 
en viktig uppgift och bör bland annat undersöka om leverantören: är ett stort 
eller  ett  litet  företag,  referenskundernas  erfarenheter  av  samarbetet  med 
leverantören och vilka samarbetspartner leverantören har. (Bingi et. al., 1999)

Konsulter
De  konsulter  som  involveras  i  affärssystemprojekt  måste  förutom  tekniska 
kunskaper  också  ha  social  kompetens  samt  ha  goda  kunskaper  om 
affärssystemets  funktionalitet.  De  konsulter  som  involveras  i 
affärssystemprojekt har sällan samtliga dessa egenskaper. (Bingi et. al., 1999) 
Bingi  et.  al.  (1999)  menar  på  att  det  är  ganska  svårt  att  hitta  kompetenta 
konsulter att delta i projektet men att det är ännu svårare att kvarhålla dem i 
projektet  tiden  ut.  Hur  samarbetet  har  fungerat  mellan  kundföretaget  och 
konsultorganisationen samt konsulterna kommer enligt Bingi et. al. (1999) att 
återspeglas i projektresultatet.
 
Projektledning 
En  individ  eller  en  grupp  ska  ansvara  för  att  bedriva  en  effektiv  och 
framgångsrik  projektledning.  En  budget-  och  tidsplan  behöver  fastställas  för 
projektets  genomförande  och  beslut  ska  tas  beträffande  vilka  processer  som 
behöver  förändras.  Projektets  omfattning  och  inriktning  ska  definieras.  Det 
innebär att  ställning måste  tas till:  antalet  moduler  som ska installeras,  vilka 
avdelningar det är som berörs av förändringen samt vilka som ska involveras i 
projektet. Milstolpar behöver upprättas för projektet och uppsatta mål behöver 
uppnås i tid och inom buget, för att projektet ska uppfattas som trovärdigt. (Nah 
et. al., 2001; Umble et. al., 2003)

Projektgruppens sammansättning
Företaget bör låta sin bästa personal, vilken har den rätta kompetensen, att delta 
i projektet (Nah et. al., 2001; Strong och Volkoff, 2004; Gargeya och Brady, 
2005). De som ingår i projektet bör ha kunskaper om företagets processer samt 
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veta vad som är best practice inom den egna branschen.  Personalen behöver 
vidare  vara  införstådd  i  verksamhetens  behov  och  ska  arbeta  för  att  driva 
projektet i  rätt riktning. Implementeringen av ett affärssystem kräver ett stort 
engagemang  från  projektgruppen  varför  den  bör  hållas  motiverad. 
Projektgruppens motivation kan höjas genom att projektledaren visar sitt stöd 
för den eller genom att ta med projektgruppen på utflykter. (Bingi et. al., 1999) 
Strong och Volkoff (2004) menar på att projektmedlemmarna bör arbeta med 
projektet på heltid. En lokal bör finnas avsatt för projektgruppen där den kan 
arbeta. Det för att kunna underlätta samarbetet i den. Projektgruppen bör vara 
tvärfunktionell  och  incitament  bör  ges  för  att  på  så  sätt  stimulera 
projektmedlemmarna till att vilja implementera affärssystemet på tid och inom 
budget. (Nah et. al., 2001) 

Kommunikation
Kommunikationen  pekas  ut  är  en  viktig  faktor  i  affärssystemprojekt. 
Förväntningarna på det nya affärssystemet behöver kommuniceras ut från varje 
del  av  organisationen  och  användarnas  krav  och  förväntningar  måste  tas  i 
beaktning. Innan affärssystemprojektet påbörjas ska samtliga i organisationen ha 
informerats om: varför det nya affärssystemet införs, omfattningen på projektet 
och olika aktiviteter i det. Det ska tydligt framgå att förändring kommer att ske. 
(Nah et. al., 2001) Projektgruppen bör enligt Strong och Volkoff (2004) även se 
till att etablera en god kontakt med användarna. Det för att kunna se till att rätt 
val görs men även för att kunna hålla användarnas förväntningar på en rimlig 
nivå.  Gjorda  framsteg  i  projektet  ska  vidare  kommuniceras  ut  till  samtliga i 
organisationen (Nah et. al., 2001). 

Det  är  viktigt  med  god  kommunikation  mellan  projektmedlemmarna, 
projektgruppen och resten av organisationen (Somers och Nelson, 2001). För att 
undvika  missförstånd  kan  mailkanalen,  enligt  Al-Mashari  et.  al.  (2003), 
användas medan mer allvarliga frågor kan behöva redas ut på plats. 

Utbildning
Många  affärssystemprojekt  misslyckas  till  följd  av  bristfälliga 
utbildningsinsatser.  Införandet  av  ett  affärssystem  medför  att  de  olika 
organisationsområdena  länkas  samman  varför  det  är  viktigt  att  de  anställda 
förstår hur deras handlingar i affärssystemet påverkar resten av organisationen. 
De  behöver  till  exempel  förstå  att  mycket  små  fel  i  affärssystemet  kan  ha 
betydande konsekvenser för organisationen. Felaktigt data kan vara mycket svår 
att ändra på eller ångra. (Al-Mashari et. al., 2003) Strong och Volkoff (2004) 
menar på att ett affärssystem antar att all den data som finns i det är korrekt, 
varför det är svårt att förändra den. Avsikten med utbildningen bör därför vara 
att  få  användarna  att  förstå  logiken  bakom de  processer  som affärssystemet 
stödjer (Al-Mashari et. al., 2003). 
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Användarna bör utbildas i alla aspekter av affärssystemet och ska också utbildas 
kontinuerligt.  Utan lämplig utbildning kan exempelvis så mycket som 30 till 
fyrtio  procent  av  de  anställda  inte  använda  systemet  korrekt:  för  att  få  sina 
arbetsuppgifter utförda. (Bingi et. al., 1999) Det kan i sin tur göra att de kommer 
på egna processer genom att enbart utnyttjar de delar av affärssystemet vilka 
dem förstår. Utbildningen bör sättas in tidigt helst innan implementeringsfasen 
inleds. Prioriteras inte utbildningen tillräckligt tenderar kostnaderna för att  få 
affärssystemet implementerat att stiga. (Umble et. al., 2003) Utbildningen måste 
enligt CS (2005) genomföras vid rätt tillfälle för att få störst effekt. 

Enligt Gargeya och Brady (2005) är utbildningen ofta en underprioriterad fråga i 
affärssystemprojekt. Utbildningen menar Brandt et. al. (1998) är ofta eftersatt på 
grund av att  implementeringen ofta ska gå väldigt snabbt.  Det är i  sig något 
förvånande eftersom funktionerna i ett standardsystem finns redan från början. 
Utbildningen  kring  standardsystemets  funktioner  bör  kunna  initieras  tidigt. 
Förutom  att  noga  utreda  vem  som  ska  få  utbildning  samt  varför  bör 
demonstrations- och informationsträffar planeras in tidigt. (Brandt et. al., 1998)

Många företag tycks enligt CS (2005) inte förstå vikten av att sökta utbildningen 
på  rätt  sätt  eller  omfattningen  på  den  utbildning  som  krävs.  Utbildning  i 
systemets  funktioner  bör  föregås  av  en  kort  översiktsutbildning.  I  den  ska 
användarna  ges  översiktlig  information  om  systemet  samt  få  lära  sig  hur 
systemet samverkar med organisationens övriga system. Efter denna insats ska 
användarna få praktisk träning i systemet, vilket kan kombineras med ytterligare 
teori för att på så sätt fördjupa användarnas kunskaper i systemet. (Brandt et. al., 
1998)

Ett  normalt  utbildningsupplägg  kan  innefatta  följande  typer  av  utbildning: 
översiktsutbildning,  grundutbildning,  fördjupningsutbildning  och  avancerad 
utbildning.  Utbildningen  ska  skräddarsys  varför  det  är  nödvändigt  att 
kontinuerligt  fastställa  vilka  utbildningsgrupper  som  finns,  deras  behov  av 
kunskaper  och  när  i  tiden  utbildningen  är  lämplig.  (Brandt  et.  al.,  1998) 
Utbildarna  själva  bör  få  utbildning  i  systemet  och  ska  också  ha  pedagogisk 
utbildning  (CS,  2005).  Slutprodukten  av  utbildningen  bör  vara  att  det  nya 
systemet kan användas på rätt sätt i organisationen (Brandt et. al., 1998). 

Bingi et. al. (1999) menar på att det oftast är svårt för konsulterna eller de som 
ansvarar för utbildningen att på kort tid överföra sina kunskaper i systemet på 
användarna. Detta blir ännu svårare att åstadkomma om användarna har dålig 
datorvana eller datorfobi. Det är även felaktigt att tro att användarna direkt efter 
genomgången  utbildning  kan  använda  systemet  fullt  ut.  Användarna  lär  sig 
snarare att använda det genom daligt arbete med det. Projektledaren bör också se 
till att etablera kontakt med användarna för att på så vis lättare kunna övervaka 
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hur  affärsystsememet  används  samt  upptäcka  eventuella  problem  med  det. 
(Umble et. al., 2003)
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6 Lärande och användarmedverkan
I  detta  sjätte  kapitel  redogör  jag  för  individuellt  respektive 
organisatoriskt  lärande  och  vad  som  krävs  för  att  lärandet  på  
individnivå ska övergå till lärande på organisationsnivå. Jag redogör för  
varför det är viktigt att kunna avlära för att i sin tur kunna foga in ny 
kunskap.  Avsnittet  om  lärande  likt  avsnittet  om  användarmedverkan 
utgör  en  fördjupningsdel  i  uppsatsen:  för  att  jag  ska  kunna  besvara 
uppsatsens  delfrågor.  De  teorier  som  presenteras  inom 
användarmedverkan  är:  participativ  design  samt  user-centred  design.  
Min avsikt med avsnittet om användarmedverkan är att försöka peka på 
vad användarnas medverkan i utvecklingsprocessen kan bidra till. Som 
det framgick i avsnittet om kritiska framgångsfaktorer bör användarna  
låtas  medverka  i  införandeprojektet.  Det  är  ändå  användarna  som  i  
slutändan kommer att  beröras av införandet av valt  affärssystem. Det  
med tanke på att det är användarna som kommer att använda systemet i  
sitt  dagliga  arbete.  Sist  i  detta  kapitel  återfinns  avsnittet,  6.3  
Sammanfattning av teoriteman, där jag visar på hur jag relaterar  de  
olika  teman  till  varandra  och  påvisar  kopplingar  som  jag  sedan  
använder mig för att analysera insamlat empiriskt material. 

6.1 Individuellt och organisatoriskt lärande
Enligt  Jacobsen och Thorsvik (2002) bygger tankegången om organisatoriskt 
lärande att människorna inom organisationen lär. Det är enbart individerna inom 
den som kan lära, organisationer kan inte lära. Varje inlärningsprocess inleds 
med att individen ser något, hör eller erfar något och börjar fundera över vad det 
är  och  betyder.  För  att  denna  tysta  kunskap  ska  kunna  utgöra  grunden  för 
organisatorisk lärande måste den artikuleras och kommuniceras ut till  andra i 
organisationen.  Den  interna  kommunikationen  ses  därför  som  en  viktig 
förutsättning för att organisatorisk kunskap ska kunna utvecklas. (Jacobsen och 
Thorsvik, 2002)

Lärande i organisationer förklarar Jacobsen och Thorsvik (2002, s.411): 

”… förutsätter både att individer lär genom de erfarenheter som de gör i  
sitt dagliga arbete och att individer lyckas artikulera och förmedla sina  
erfarenheter  på  sådant  sätt,  att  det  i  organisationen  utvecklas  en  
kollektiv  kunskapsgrund som kan bilda bas för strategiska beslut  som 
förändrar dess sätt att fungera. ” 

I  litteraturen om organisatorisk lärande avses med begreppet  lärande att  man 
skaffar  sig  ny kunskap samt förändrar  sitt  beteende (Jacobsen och Thorsvik, 
2002)  Det  avser  en  process  som  resulterar  i  förändringar  av:  beteenden, 
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attityder,  värderingar  men  kan  också  gälla  kunskaper,  intellektuella  och 
manuella  färdigheter  som  attityder  och  personlighetsrelaterade  egenskaper. 
Lärandet kan vidare vara ett resultat av: träning, undervisning, självstudier, egna 
aktiviteter och tillfälligheter. (Abrahamsson och Andersen, 2005) Det föreligger 
också  en  skillnad  mellan  begreppen  kunskap  och  färdighet.  Med  begreppet 
kunskap  avses  insikten  i  hur  någonting  fungerar  eller  sker.  Färdighet  avser 
förmågan att kunna använda kunskapen för att få någonting att fungera eller ske. 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002) 

Enligt kognitiv inlärningsteori lär människor genom att 1) formulera helt nya 
huvudområden, till exempel när man lär sig ett nytt ämne i skolan, 2) utvidga 
existerande  kartor  exempelvis  när  vi  lär  oss  fler  saker  inom ett  område,  3) 
formulerar  helt  nya  kognitiva  kartor  istället  för  de  gamla.  Den  sistnämnda 
inlärningsformen avser  också  att  avlärning  måste  ske  innan ny kunskap kan 
fogas in. Det innebär att man måste bortse från sina tidigare kunskaper innan ny 
kunskap kan fogas in. Avlärning är nödvändigt för att exempelvis: kunna sätta 
sig in i nya situationer eller bemästra nya utmaningar. Bilden av hur inlärning 
sker enligt kognitiv inlärningsteori kan kompletteras med social inlärningsteori. 
Den lyfter fram att människor kan lära genom att studera hur andra har gjort och 
erfarit och relatera erfarenheterna till den egna situationen. Vi kan använda oss 
av handlingsmodeller, som andra har utvecklat, för hur vi bör handla i givna 
situationer. Vi behöver därmed inte uppleva allt själva för att kunna lära. Vi lär 
mest av de källor som är lättförståliga och lättillgängliga och av dem som vi litar 
på. (Jacobsen och Thorsvik, 2002)

6.2 Användarmedverkan
Preece et. al. (2002) definition av användare är människor som integrerar direkt 
mot produkten för att lösa en uppgift. Denna definition är lik Noyes och Barbers 
(1999) definition av en användare nämligen: någon som är beroende av systemet 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, vilken inte har några alternativa sätt att 
utföra  arbetet  på.  Preece  et.  al.  (2002)  menar  på  att  det  finns  andra  i 
organisationen vilka kan betraktas som användare nämligen: de som styr och 
leder användare, de som testar systemet och de som beslutar om systemet ska 
förvärvas. En av de viktigaste kategorierna av användare anses vara de primära 
användarna av systemet: de som frekvent gör ”hands-on” i systemet d.v.s. de 
som  använder  systemet  för  att  kunna  utföra  sina  dagliga  arbetsuppgifter. 
Användarnas medverkan i utvecklingsprocessen ses som en viktig faktor och de 
ska  på  olika  sätt  involveras  i  den.  Genom  sin  medverkan  i  processen  kan 
användarna bättre förstå hur det nya systemet kommer att påverka deras arbete 
och vilken funktionalitet systemet kommer att vara utrustat med. (Preece et. al., 
2002) Utvecklarna ska inte på egen hand utveckla systemet i och med att de inte 
anses  har  den  kunskapen,  objektiviteten  eller  erfarenheten  som krävs  för  att 
kunna  göra  ett  bra  arbete.  (Andersen,  1994)  Användarnas  medverkan  i  den 
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traditionella utvecklingsprocessen kan avse att de involveras i det mer praktiska 
design-, konstruktions- och utprovningsarbetet eller genom att fungera som en 
informationskälla.  De  kan  också  få  testa  och  reagera  på  en  prototyp  av  det 
planerade  systemet.  (Ranerup,  1996)  De  kan  också  involveras  i  processen 
genom  att  hållas  informerade  genom  regelbundna  nyhetsbrev  och  andra 
kommunikationskanaler (Preece et. al., 2002).

I sin studie redovisar Ranerup (1996) tre motiveringar till användarmedverkan. 
Användarna kan förmedla önskemål om ett bättre informationssystem, de kan 
förmedla kunskaper till  användare som inte deltar i utvecklingsprocessen och 
kan utöva makt över systemets design. Genom att  de användare som deltar i 
utvecklingsprocessen förmedlar upplysningar angående användarnas önskemål 
kan de bidra till att det system som utvecklas blir tekniskt bättre än i annat fall. 
Användarmedverkan kan också bidra till att de användare som deltar i processen 
påverkar de framtida användarnas uppfattningar av systemet och bidrar till att 
skapa en ökad acceptans för det. Det finns dock alltid en risk för att systemet 
förkastas  av  användarna  eller  för  att  det  uppstår  motstånd  mot  förändringar 
varför det är nödvändigt att skapa ett verkligt engagemang istället för ett passivt 
deltagande från användarnas sida. (Ranerup, 1996)

Noyes  och  Barber  (1999)  menar  på  att  introduktionen  av  ett  nytt  system 
misslyckas  ofta  på  grund  av  att  de  anställda  är  motvilliga  att  använda  det: 
exempelvis  på  grund  av  rädslan  att  förlora  arbetsuppgifter  eller  bristande 
kunskaper.  I  många  studier  av  user-centred  design  har  det  visat  sig  att 
konsultation av användare kan minska sådana effekter och bidra till att skapa ett 
klimat där förändringar accepteras. Konsultationen ska inte enbart fokusera på 
att konsultera användarna om vilket system som ska köpas in utan även omfatta 
frågor  som  vilken  typ  av  utbildning  som  ska  erbjudas  samt  hur  den  ska 
tillhandahållas. (Noyes och Barber, 1999) User-centred design och participativ 
design utgör två metoder genom vilka det går att öka användarnas inflytande. 

6.2.1 User-centred design
User-centred design sätter människan i centrum av designprocessen där syftet är 
att  ta  fram användbara  system.  System som tas  fram ska  stödja  användare, 
minimera  fel  samt  bidra  till  att  öka  fördelarna  i  produktiviteten  samt 
prestationsförmågan. Ett vanligt sätt att åskådliggöra denna teori på är med hjälp 
av  figur  6.  Den  visar,  förutom  att  människan  finns  i  centrum  för 
designprocessen,  att  interaktionen mellan människan och datorn inte  kan ses 
skilt  från  aspekterna:  arbetsplatsen,  omgivningen och organisationen.  (Noyes 
och Barber, 1999)
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Figur 6: User-centred design (Noyes och Barber, 1999, s. xi)

Eason  (1995),  refererad  i  Noyes  och  Barber  (1999),  har  försökt  snäva  in 
betydelsen av user-centred design genom att diskutera om det handlar om design 
för  användare eller design  av användare. Design av användare, exempelvis att 
åsikterna och förväntningarna utgör grunden för designen, är problematiskt av 
flera anledningar. Användarna är exempelvis inte alltid fullt medvetna om alla 
tänkbara alternativ till använd teknik och kan förvänta sig att det nya systemet 
blir en förbättrad version av det gamla. De kan också vara oförmögna att se hur 
tekniken  kan  förändra  deras  sätt  att  arbeta  och  kan  vara  obekanta  med  de 
designmetoder eller den teknik som används. Det gör att de upplever sig vara 
okvalificerade att komma med kommentarer vilket försvårar deras deltagande i 
utvecklingsprocessen. Att låta användarna medverka i  designprocessen kräver 
att de konsulteras på ”sitt eget språk”. (Noyes och Barber, 1999)

Design för användare har flera tolkningar. En tolkning är design för användarnas 
förmåga. En alternativ tolkning är design av det arbetare användarna senare ska 
utföra. Den första betydelsen kan hänföras till domänen ergonomi medan den 
andra betydelsen har benämnts user-centred design. Noyes och Barber (1999) 
anser  att  definitionen  av  user-centred  design  kan  förändras  under 
designprocessen: från att innebära att användarnas åsikter behöver registreras, 
till  design  för  att  passa  arbetet  som ska  utföras  med  hjälp  av  systemet  och 
slutligen till  att betyda design av systemet så att det passar förmågan hos de 
tilltänkta  användarna.  Noyes  och  Barber  (1999)  menar  på  att  många 
organisationer är ovilliga att låta sina anställda delta i beslutsprocesser rörande 
förvärvande,  design och spridning av systemet.  Det  anses  bero på att  det  är 
tidsmässigt kostsamt att konsultera de anställda där det även anses undergräva 
ledningens  ”rätt  att  styra”.  Det  optimala  situationen  uppfattas  vara  när  både 
utvecklare och användare deltar i utvecklingsprocessen. Störst risk föreligger när 
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systemet tas fram utan någon medverkan från användarnas sida. Vid jämförelser 
mellan lyckade respektive misslyckade implementeringar framkommer det att i 
de framgångsrika fallen har graden av konsultation med de anställda varit hög. 
Användarna uppfattas vara mer benägna att acceptera produkten eller systemet 
om de får medverka i utvecklingsprocessen. (Noyes och Barber, 1999)

6.2.2 Participativ design
Preece et. al. (2002, s.280) definition av participativ design är: 

”In the  past,  developers  would  often  talk  to  managers  or  to  ”proxy-
users,”  i.e.,  people  who  role-played  as  users,  when  eliciting 
requirements. But the best way to ensure the development continues to  
take users´ activities into account is to involve real users throughout. In  
this way, developers can gain a better understanding of their needes and 
their goals, leading to a more appropriate, more useable product. “

Några andra aspekter  som Preece et.  al.  (2002)  lyfter  fram i  anknytning till 
denna  definition  är  aspekterna:  hantering  av  slutanvändarnas  förväntningar 
(expectation management)  och ägandeskap av  det  nya  systemet  (ownership), 
vilka  pekar  på  varför  det  är  viktigt  med  användarnas  deltagande  i 
utvecklingsprocessen. Hantering av slutanvändarnas förväntningar ses som en 
viktig process genom vilken det är möjligt att hålla de framtida användarnas syn 
och förväntningar på det nya systemet realistiska. Användarnas engagemang i 
utvecklingsprocessen gör att det går att reducera graden av överraskaning när 
det nya systemet levereras.  Skulle användarna uppleva sig vara lurade av de 
löften vilka har utlovats men vilka inte har infriats kan deras reaktion vara att de 
motsätter  sig  det  nya  systemet  och  väljer  att  inte  använda  det.  När  det  nya 
systemet marknadsförs ute i organisationen är det därmed viktigt att inte bidra 
till att skapa orealistiska förväntningar på systemet. Användarna kan genom sin 
medverkan i processen tidigt förstå vilka möjligheter som det nya systemet har 
och saknar. (Preece et. al., 2002)

Den andra aspekten som pekar på vikten av användarmedverkan är ägandeskap 
av det nya systemet (ownership). Användare som deltar och känner att de har 
bidragit med en del av utvecklingen av produkten är mer troliga att känna en 
större känsla utav ägande av produkten och blir på så vis mer mottagliga för 
produkten när den levereras. (Preece et. al., 2002) Nielsens (1993) definition av 
participativ design är en teori vilken förespråkar användarnas medverkan under 
designfasen.  Har  användarna  deltagit  under  de  tidigare  faserna  i 
utvecklingsprocessen bör dessa ändå delta i designfasen. Genom sin medverkan 
i  designfasen  kan  användare  komma  att  ställa  frågor  om  designen  som 
utvecklarna aldrig skulle komma på tanken att ställa. Det är särskilt påtagligt när 
det förekommer skillnader mellan användarnas arbetsuppgifter och utvecklarnas 
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mentala  modell  av  dessa.  Det  gäller  dock  inte  enbart  att  fastställa  vad 
användarna  vill  ha  eftersom  de  sällan  vet  vad  dem  vill  ha  eller  vad  som 
överhuvudtaget är möjligt.  Genom sin medverkan kan användarna reagera på 
lösningsförlag och peka på vad de inte tycker om eller anser  inte fungerar  i 
praktiken.  (Nielsen,  1993)  Genom  att  användare  och  utvecklare  diskuterar 
kraven, behov och förväntningar kan de med utgångspunkt i denna diskussion 
komma fram till vad det är som verkligen är nödvändigt, möjligt och vad som 
underlättare  arbetet  (Preece  et.  al.,  2002).  När  fungerande  prototyper  inte  är 
tillgängliga kan pappers mockuper användas för att stimulera diskussionen med 
användare. (Nielsen, 1993)

6.3 Sammanfattning av teoriteman 
En organisation är en social enhet där människorna inom den samarbetar för att 
förverkliga vissa mål. Organisationer, idag, lever i en föränderlig värld där det 
blir allt viktigare att kunna lära av sina erfarenheter men också att kunna anpassa 
sig till förändrade handlingsvillkor. För att kunna lära är det i sin tur nödvändigt 
att kunna avlära varför det är viktigt med utbildning i införandeprojekt av vald 
affärssystemlösning.  De  anställda  måste  lära  sig  hur  det  nya  affärssystemet 
används  på  ändamålsenligt  sätt.  Det  för  att  de  ska  kunna  utföra  sina 
arbetsuppgifter men också för att verksamheten ska kunna fungera utan några 
störningar.  Beslutet  om  att  införa  ett  affärssystem  utgör  oftast  ett  viktigt 
ställningstagande  i  organisationer.  Det  med  tanke  på  att  affärssystem  kan 
integrera ett företags processer och är därmed strategiskt viktiga. Affärssystem 
beskrivs också vara komplexa system där införandet av ett sådant är ett riskfyllt 
projekt som kräver mycket med resurser att få det genomfört. Ett affärssystem är 
vidare en programvara konstruerad för att ge stöd åt flera av en organisations 
funktioner som exempelvis: produktion, ekonomi, marknadsföring eller inköp. 

När  beslutet  om att  införa  ett  affärssystem har  tagits  behöver  organisationen 
också välja ett affärssystem som bäst stödjer organisationens behov. Med tanke 
på att organisationer verkar i turbulenta miljöer, där handlingsvillkoren ständigt 
ändras  och  konkurrensen  hårdnar,  är  det  viktigt  för  organisationen  att 
investeringen i valt affärssystem slår rätt. Med det avser jag att affärssystemet 
kan hjälpa organisationen att generera önskade affärsfördelar. I samband med 
införandeprojektet finns det en rad förutsättningar vilka organisationen behöver 
uppfylla  för  att  implementeringen  av  det  valda  affärssystemet  ska  vara 
framgångsrikt.  Med  en  framgångsrik  implementering  avser  jag,  som  redan 
framfört  i  kapitel  ett,  att  införandeprojektet  möter  projektdimensionerna:  tid, 
kostnad och kravspecifikation. Några av de kritiska framgångsfaktorerna som 
behandlas i en rad vetenskapliga artiklar vilka jag har tittat på är exempelvis: 
stöd från ledningen vid införande, planera förändring, rätt val av affärssystem 
och  leverantör,  minimal  anpassning  av  affärssystemet,  projektgruppens 
sammansättning,  kommunikation  och  utbildning  o.s.v..  I  samband  med 
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införandet av ett affärssystem är det exempelvis viktigt att välja rätt affärssystem 
som har  en  stor  täckningsgrad  mot  verksamhetens  behov  men det  är  vidare 
viktigt att välja en leverantör som är stabil ekonomiskt.  

När  ett  affärssystem  har  valts  behöver  det  implementeras  i  organisationen. 
Medarbetarna som har den rätta kompetensen behöver låtas delta i  projektet. 
Den användare som väljs ut  för att  delta i  projektet  måste ha kunskaper om 
företagets  processer samt vara införstådd med vad best  practice är inom den 
egna branschen. Projektgruppen ska hållas motiverad under införandets gång. 
Det  med  tanke  på  att  implementeringen  av  ett  affärssystem  kräver  stort 
engagemang från projektgruppens sida. Det lyfts ofta fram att användarna bör 
medverka i införandeprojekt av olika informationssystem. Det för att systemet 
ska kunna erhålla hög acceptans från användarnas sida. Genom att användarna 
deltar i införandeprocessen kan dem tidigt skapa sig en uppfattning om vilka 
möjligheter som följer med det nya systemet samt vilka möjligheter som saknas. 
De kan också skapa sig uppfattning om hur systemet kommer att påverka deras 
arbetsuppgifter. Användarnas medverkan vid införandet av ett affärssystem bör 
antas  utgöra  en  viktig  förutsättning  för  ett  framgångsrikt  införande.  Har 
användarna  inte  möjligheten  att  delta  i  designfasen  anser  jag  att  deras 
medverkan inte bör uteslutas. De kan exempelvis medverka i andra delar som 
vid testning av systemet och utformning av utbildningsmaterial. 

Kommunikation  uppfattas  också  vara  en  sådan  viktig  kritisk  faktor  och  det 
måste  finnas  god kommunikation  mellan  projektmedlemmarna  och resten  av 
organisationen. En form av användarmedverkan är enligt Preece et. al. (2002) att 
användarna  kontinuerligt  hålls  informerade  genom nyhetsbrev  och  via  andra 
kommunikationskanaler.  Genom  användarmedverkan  är  det  möjligt  att  hålla 
användarnas  förväntningar  på  det  nya affärssystemet  på en  rimlig  nivå samt 
skapa en känsla av ägandeskap av det nya systemet hos användarna. Utbildning 
är  också  historiskt  sett  en  viktig  faktor  vid  införanden  av  affärssystem.  De 
anställda  behöver  kunna  använda  affärssystemet  korrekt.  Användarna  av 
affärssystemet behöver till  exempel veta vilken inverkan felaktig data har på 
organisationen.  En  viktig  del  i  samband  med  utbildningsinsatserna  är  att 
användarna som får utbildning måste till en viss del avlära för att kunna lära in 
ny kunskap. De måste exempelvis kunna frikoppla sig från tidigare kunskaper 
och tidigare inlärda sätt att arbeta för att kunna foga in ny kunskap. 

I  denna teoretiska  referensram har jag presenterat  en sammanställning av de 
kritiska  framgångsfaktorer  som  historiskt  sett  bidrar  till  en  framgångsrik 
implementering av vald affärssystemlösning. Min sammanfattning av de olika 
teoretiska teman som presenteras i den teoretiska referensramen anser jag kan 
förklaras med följande bild, se figur 7. Genom genomförd empirisk studie som 
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presenteras i del fyra, Empirisk studie, avser jag att  identifiera vilka faktorer 
som påverkar framgången vid införande av affärssystem i medelstora företag. 

Figur 7: Sammanfattning av teoretisk referensram
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DEL IV – Empirisk studie

Del  fyra  består  av  två  kapitel  där  jag  redogör  för  resultatet  av  genomförd 
empirisk  studie.  Kapitel  sju  redogör  för  hur  införandet  av  vald 
affärssystemlösning  gick  till  i  det  statligt  ägda  fastighetsbolaget 
Specialfastigheter Sverige AB. Kapitel åtta redogör för hur Byggbeslag AB har 
implementerat sin lösning från leverantören SAP. 
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7 Specialfastigheter Sverige AB
Intervjun  med  Krister  Eliasson  genomförde  jag  på  huvudkontoret  i  
Linköping  den  3  oktober  2007.  En  del  information  som  återfinns  i  
påföljande  avsnitt  har  jag  hämtat  från  företagets  webbplats:  
http://www.specialfastigheter.se/hem/.  

7.1 Företagsfakta 
År  1997  bildades  Specialfastigheter  Sverige  AB,  som  en  avknoppning  till 
fastighetsbolaget  Vasakronan.  Bolaget  är  till  hundra  procent  ägt  av  svenska 
staten  och förvaltas  genom Näringsdepartementet.  Motivet  för  staten  att  äga 
ändamålsfastigheter  är  att  kunna  erbjuda  statlig  verksamhet  stabila  och 
långsiktiga  förutsättningar.  Det  gör  att  Specialfastigheter  arbetar  nära  sina 
kunder  och  bedriver  verksamheten  i  ett  ömsesidigt  samarbete  med 
hyresgästerna.  Företagets  affärsidé är  att  genom effektiv fastighetsförvaltning 
erbjuda ändamålslokaler för offentlig verksamhet tillsammans med kvalificerade 
tjänster. Med ändamålsfastigheter avses fastigheter som hyresgästen har en stark 
anknytning till och husen som hyresgästen hyr är anpassade för att långsiktigt 
stötta verksamheten. Det kan också vara frågan om fastigheter där byggnaderna 
har byggts eller anpassats specifikt för en viss verksamhet. Fastigheterna kan 
vidare inte användas för annat ändamål utan omfattande ombyggnader. Genom 
sin  fem  dotterbolag  äger  och  förvaltar  Specialfastigheter  Sverige  AB också 
fastigheter  som  inte  är  ändamålsfastigheter.  (http://www.specialfastigheter.-
se/hem/, 2007-10-30)

Specialfastigheter  äger  enligt  Krister  fastigheter  ifrån Karesuando,  i  norr,  till 
Trelleborg,  Ystad i  söder.  Dotterbolagen är:  Kriminalvårdsfastigheter  Sverige 
AB, Försvarsfastigheter Sverige AB, Fastighetsbolaget Räddningsskolor Sverige 
AB, Fastighetsbolaget  Specialskolor  Sverige  AB och Polisfastigheter  Sverige 
AB.  Företagets  vision  är  att  Specialfastigheter  Sverige  AB  ska  bli  det 
fastighetsförvaltningsbolag  som bäst  kan förutse  och tillfredsställa  kundernas 
behov  av  ändamålslokaler.  Visionen  förverkligas  genom  konkurrenskraftiga 
hyresnivåer, hög effektivitet samt kompetenta och serviceinriktade medarbetare. 
(http://www.specialfastigheter.se/hem/, 2007-10-30) 

Några av hyresgästerna till Specialfastigheter Sverige AB är statliga hyresgäster: 
Kriminalvården,  Rättsmedicinalverket,  Statens  Institutionsstyrelse,  Rikspolis-
styrelsen  och  Domstolsverket.  Kriminalvården  är  den  största  hyresgästen  till 
Specialfastigheter Sverige AB följt av Rikspolisstyrelsen, Statens Institutions-
styrelse  och  Försvarsmakten.  (http://www.specialfastigheter.se/hem/,  2007-10-
30)  Specialfastigheters  huvudkontor  finns  placerat  i  Linköping  med 
regionskontoren placerade i: Lund, Borås, Örebro, Stockholm och Härnösand. 
Specialfastigheter  Sverige  AB  har  omkring  hundra  anställda  och  omsätter 
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omkring en miljard kronor per år i hyresintäkter. På huvudkontoret finns det ett 
tjugotal anställda som arbetar. (Eliasson, 2007-10-03) Specialfastigheter Sverige 
AB tillhandahåller personal samt finansiella resurser till koncernens dotterbolag 
och  medarbetarna  i  koncernen  är  därför  anställda  i  moderbolaget. 
Regionskontoren ska serva fastigheterna och ska tillsammans med hyresgästerna 
på bästa sätt tillgodose behoven för deras speciella verksamheter. (http://www.-
specialfastigheter.se/hem/, 2007-10-30)

År 2003 togs beslutet om ett byte av administrativa affärssystem i verksamheten 
och  år  2004  implementerades  det  ett  nytt  IT-system  för:  ekonomi, 
personalekonomi  och  en  portal.  (http://www.specialfastigheter.se/hem/,  2007-
10-30) 

7.2  Krister Eliasson
Krister Eliasson har arbetat på Specialfastigheter Sverige AB i tio år och tillhör 
ekonomiavdelningen. Krister har rollen av IT-samordnare på företaget och har 
varit  projektledare  för  SPURT–projektet,  Specialfastigheters  Upphandling  av 
Reviderad Totalsystem, vilket genomfördes mellan år 2003-2004. En pristävling 
om namnet på projektet utlystes och det bästa förslaget valdes som var SPURT-
projektet. Krister är utbildad civilekonom och i botten är han gymnasieingenjör. 
I hans ansvarsområde ingår samordningen av IT och mellan de olika projekten 
som  ständigt  dyker  upp  på  företaget  arbetar  han  lite  som  controller  på 
ekonomiavdelningen. Det har han fått göra tills vidare. För de olika projekten 
har  Krister  ofta  varit  projektledare  för,  vilket  har  gjort  att  han  har  en  lång 
erfarenhet av att vara projektledare. Det handlar vanligtvis om projekt där nya 
system av något slag har implementerats. Projektledarrollen tolkar Krister som 
en roll som han trivs ganska bra i och tycker att projektledarrollen är intressant. 
Det är enligt honom oftast ny teknik som är inblandad, nya tillämpningar eller 
lösningar på administrativa problem av något slag vilket gör projektledarrollen 
intressant. Krister anser sig vidare ha en bra koppling till verksamheten i och 
med  att  han  är  ekonom  samt  att  han  kan  både  om  verksamheten  och  IT-
branschen. Krister har arbetat med affärssystem sedan slutet på 70-talet, början 
på 80-talet och har därmed en lång erfarenhet av affärssystem. Förutom att han 
har arbetat som produktchef på Ericsson Information Systems har Krister också 
varit konsult på Öhrlings Pricewaters Coopers där han arbetade lite grann med 
upphandling och implementering av nya IT-system. 

Specialfastigheter Sverige AB är enligt Krister inte särskilt van vid att arbeta i 
projekt men har fått bli det i och med att SPURT-projektet genomfördes. Sin roll 
i projektet beskriver Krister med att han var den som planerade projektet som 
såg till att saker och ting blev gjorda och bokade in möten. Uppgiften var att 
samordna  implementeringen  av  det  nya  totalsystemet  samt  att  se  till  att 
personalen på företaget faktiskt gjorde det som de skulle göra på den tid som 
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avsattes.  Enligt  Kristers  uppfattning  handlade  det  om  rent  traditionell 
projektledarroll  som han  ägnade  sig  åt  under  den  tid  som det  nya  systemet 
implementerades. 

7.3 SPURT-projektet
Specialfastigheter Sverige  AB har enligt Krister inte anskaffat ett affärssystem 
från en enda  leverantör  utan har  snarare  byggt  ett  utifrån principen ”best  in 
class”. För att  styra verksamheten som är drift  och förvaltning av fastigheter 
används ett särskilt system där personalen går in och styr verksamheten. Detta 
system,  som  är  hyresaviseringssystemet,  har  integrerats  med  ett  nytt 
ekonomisystem som enligt  Krister  tillsammans utgör  företagets  affärssystem. 
Det  gamla  ekonomisystemet,  Formula  Ekonomi,  ersattes  med  ett  nytt 
ekonomisystem, Axapta, som levererades av återförsäljaren Ibitec. Förutom att 
det  gamla ekonomisystemet byttes ut  ersattes  budget- samt lönesystemet.  Ett 
nytt  lönesystem  anskaffades  från  Hogia  och  ett  ritningssystem  från  CADQ 
anskaffades.  Företagets  intranätportalsystem  byttes  ut  mot  en  produkt  från 
Microsoft som heter Sharepoint och ekonomisystemet Axapta togs i bruk i maj 
år 2004. När det gäller Axapta var det enligt Krister inte så många moduler som 
installerades mer än vanliga smör och bröd rutiner såsom leverantörsreskontra. 
Det fanns också en tanke på att byta ut hyresaviseringssystemet mot någonting 
som  passade  in  i  Axapta.  Det  är  dock  fortfarande  inte  bestämt  om 
hyresaviseringssystemet kommer att bytas ut eller inte. 

All  hårdvara  levererades  från  ett  företag  som heter  Kerfi.  Den övergripande 
leverantören var, enligt Krister, Ibitec och Specialfastigheter som är ordnat i fem 
regioner hade representanter från samtliga regionskontoren delaktiga i projektet. 
På frågan vilka avdelningar som omfattades av projektet svarar Krister att det 
var nog alla avdelningar som var inblandade. Systembytet orsakades av att det 
gamla  ekonomisystemet  Formula  Ekonomi  började  bli  tungt  i  underhåll. 
Tekniken var gammal samtidigt som det var många som kunde det här systemet 
som av olika anledningar började försvinna från företaget. Det gjorde att beslut 
togs om att hela totalsystemet skulle moderniseras. Specialfastigheter ville ha ett 
modernt system, ett bra system, i förhållande till det gamla ekonomisystemet. 
Det finns idag, enligt Krister, många produkter som gör att det går att knyta ihop 
gamla  system  med  nya.  Det  främsta  skälet  till  systembytet  var  att 
Specialfastigheter ville ha en ny plattform som det skulle gå att bygga vidare 
utifrån och som skulle gå att utveckla ännu mer.

SPURT-projektet  inleddes  med  kravinsamling  och  för  det  hade  särskilda 
blanketter tagits fram. Kraven insamlades fram till den första mars år 2003 och 
till  semestern  kunde  Specialfastigheter  Sverige  AB skicka  ut  anbuden  med 
förfrågningsunderlaget. Det var någon gång i augusti som Specialfastigheter fick 
svar  på  anbuden  och  i  oktober  var  företaget  klart  för  avtal.  I  den  första 
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omgången valde Specialfastigheter att titta på tio anbud för att i nästa steg välja 
tre  anbud  att  gå  vidare  med  och  förhandla.  De  tre  företagen  som 
Specialfastigheter  valde  att  förhandla  med  var  Ibitec,  Society  och  XOR där 
Ibitec valdes. 

De olika systemen valdes ut med hjälp av ett poängsättningssystem där systemet 
granskades funktion för funktion. Förutom att systemets funktioner granskades 
och  poängsattes,  poängsattes  även  leverantörens  egenskaper.  För  denna 
utvärdering användes en mycket komplex mall. Mallarna användes också för att 
kunna  genomföra  jämförande  analyser  mellan  de  olika  leverantörerna  samt 
systemen. Någon etablerad metod har enligt Krister inte använts utan en egen 
metod användes vid valet av Axapta. Krister fortsätter med att säga att metoden 
inte var särkilt märkvärdig utan att det handlade om att veta vilka variabler som 
man skulle sätta vikt på, bedöma samt välja ut. Från början användes en mycket 
lång lista med variabler som poängsattes. När en vinnare togs fram användes det 
istället en mer förenklad lista: för ytterligare utvärdering vilken fokuserade på de 
viktigaste delarna. Det för att inte

”… gå bort i skogen så att säga. Man kan ge saker och ting lite fel vikt och så där och  
att man har för många och att man kan gå vilse bland alla och att man tappar fokus”.  
(Eliasson, 2007-10-03)

När man senare ändå kom fram till samma resultat valdes en vinnare och enligt 
Krister  var  det  en  ganska  omfattande  process.  På  frågan  om  leverantörens 
renommé  eller  position  på  marknaden  har  påverkat  företagets  val  av 
systemlösning svarar Krister att det har gjort det. Något som vägdes in var om 
leverantören kommer att finnas kvar på marknaden imorgon och om den kan 
förse Specialfastigheter med den support som företaget behöver. När beslutet 
togs att välja ett system från Microsoft fick Specialfastigheter reda på att det 
fanns  omkring  4500  företag  i  världen  som kan  just  Axapta.  Det  gör  enligt 
Krister att Specialfastigheter känner sig trygga även om det skulle gå dåligt för 
Ibitec. Även om det skulle gå dåligt för leverantören så blir det enligt Krister 
alltid uppköpta av något annat företag. Det gör att man inte behöver vara så rädd 
men givetvis  har  Specialfastigheter  vägt  in  det  här  i  samband med valet  av 
system och leverantör. 

”Det var ju som med XOR till  exempel. De har blivit uppköpta av ett annat företag 
VISMA som har andra system möjligen då kan det försvinna i hanteringen på sikt men  
det kommer ju att finnas support kanske under så länge man använder systemet i alla  
fall.  Vi skulle bygga ett framtidsorienterat system som vi vet kommer att  utvecklas  
också utan att behöva byta det och det var än så länge vad som händer i alla fall inom 
Microsoft.” (Eliasson, 2007-10-03)
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SPURT-projektet  bestod  av  en  massa  delprojekt.  Ett  delprojekt  fanns  för 
ekonomisystemet, ett delprojekt fanns för personalsystemet, ett fanns för budget, 
ett  fanns  för  portalen  och  ett  delprojekt  fanns  för  ritningssystemet.  En 
projektgrupp  fanns  för  varje  delprojekt  och  varje  grupp  bestod  av 
projektmedlemmar. I varje projektgrupp fanns det en delprojektledare och ibland 
kunde det vara samma projektmedlem i flera grupper. I varje delprojekt fanns 
det  en  funktionsansvarig  som  valde  ut  projektmedlemmar  exempelvis 
funktionsansvarig  för  ekonomisystemet  var  redovisningschefen.  För 
budgetsystemet  var  budgetchefen funktionsansvarig och för  lönesystemet  var 
personalchefen  funktionsansvarig.  Dessa  valde  i  sin  tur  att  välja  ut  de 
medlemmar som de själva ville ha med i delprojektet. Medlemmarna i de olika 
delprojekten arbetade inte med projektet på heltid utan arbetade med det i stort 
sett  när  de  hade  tid.  De  olika  projektgrupperna  arbetade  i  vanliga 
konferenslokaler och när allt  var implementerat var det användarna som fick 
testa systemet. 

Specialfastigheter försökte enligt Krister att ändra på sina processer innan det 
nya ekonomisystemet implementerades. Ekonomiområdet sågs över i ett försök 
att se vad som skulle vara möjligt att förändra och förenkla. En del processer har 
enligt Krister gjorts om exempelvis: förut så fyllde man i ett papper när man 
lämnade det in till löneavdelningen nu kan man göra det via datorn. Det menar 
Krister  var  väldigt  nytt  för  många  som  kanske  inte  hade  särskilt  mycket 
datorvana. 

Testningen anser Krister var lite bristfällig eftersom inga ordentliga testrutiner 
fanns. 

”det är inte så lätt… testa nu…säger man till någon… och så sätter man sig…kör…  
prova, man måste … man har ju en process man går igenom alltså… testa det , testa  
det och fylla i och bocka av.” (Eliasson, 2007-10-03)

En checklista fick tas fram som underlag för testningen som Specialfastigheter 
fick hjälp av Ibitec att ta fram. Krister anser vidare att det var svårt att få fram en 
sådan lista från leverantören och att det borde ha funnit som standardhjälpmedel 
vid testningarna. Testningen genomfördes enligt Krister lite ad hoc och det är 
något som han inte är nöjd med som projektledare. Några problem har det inte 
uppkommit när  ekonomisystemet togs i  drift  utan det  var  mer frågan om en 
ganska lyckad övergång från det  gamla till  det  nya.  En del  mindre problem 
gjorde sig gällande med det var inte på det sättet att det inte gick att ta fram 
någon  årsbudget  eller  årsbokslut.  Det  var  det  första  som  skulle  göras  när 
ekonomisystemet togs i drift vilket enligt Krister inte var helt smärtfritt att ta 
fram. Krister menar vidare på att det aldrig blir riktigt så att ett projekt avslutas 
inom  budget  men  det  nya  ekonomisystemet  togs  i  drift  på  det  datum  som 
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planerat. Vissa justeringar fick ändå göras eftersom allting inte var riktigt på 
plats när ekonomisystemet togs i drift. 

Det fanns enligt Krister ändå andra delprojekt som borde ha kommit mycket 
tidigare exempelvis kom elektroniskfakturahantering mycket senare än planerat. 
Det är också något som inte berodde på leverantören utan att det var snarare 
frågan om att  organisationen inte orkade ta emot hur mycket  som helst  med 
förändringar. Det tar tid att acceptera nya saker och ute i organisationen har man 
enligt Krister fått acceptera nya arbetssätt. Det tar tid för organisationen att lära 
sig nya system och det tar längre tid att lära sig ett nytt system än vad man 
kanske tror. Då vill man kanske inte trycka på ytterligare någonting utan att man 
snarare väntar tills organisationen har lärt sig det första systemet. 

7.3.1 Utbildning
Utbildningen beskriver Krister var en mycket prioriterad fråga i projektet. Det 
eftersom utbildningen anses vara en nödvändig förutsättning för att kunna ha en 
lyckad implementering. De anställda kan inte utan utbildning använda systemet. 

Det fanns gediget utbildningsmaterial som användarna kunde ta del av för alla 
typer av system. Vissa manualer fanns i elektronisk version och det är enligt 
Krister mycket av sådant nu för tiden. Olika utbildningskurser fanns och när det 
gäller ekonomisystemet, Axapta, gick alla expertanvändare den utbildning som 
gavs  av  Ibitec  vilka  i  sin  tur  utbildade  de  övriga  på  företaget. 
Faktureringssystemet  som  skulle  användas  av  samtliga  på  Specialfastigheter 
Sverige AB där utbildades det tre personer som sedan reste runt i landet för att 
utbilda de övriga på sina respektive arbetsställen. Detta kallades för ”teach the 
teacher” som innebär att man lär en lärare som sedan åker ut för att utbilda de 
andra.  Det  varierade  när  i  tiden som utbildningen gavs  mycket  beroende på 
vilket  system  det  var  frågan  om.  Tanken  var  ändå  att  man  hade  en  kort 
introduktion för att på så sätt skapa sig en liten referens innan man hade mer 
omfattande kurser. 

Inga femdagarskurser gavs i och med att det skulle vara svårt att veta vad man 
skulle göra när man var på hemmaplan och skulle köra systemet. Först gavs en 
kort introduktion och sedan var man på hemmaplan och arbetade i kanske tre 
veckor för att sedan ha ytterligare en tredagars kurs som var mer djupgående. 
Efter ytterligare en månad gavs enligt Krister en repetitionskurs. Krister menar 
på att det är rent generellt så med all utbildning att det är jätte svårt att få alla att 
tycka att de är nöjda med den utbildning som gavs. Det är, menar Krister, frågan 
om de någonsin blir nöjda i och med att det är svårt att få alla att känna: nu kan 
jag det här. Enligt Kristers uppfattning har det ändå gått bra med utbildningen i 
och med att han inte har hört något klagomål efter att utbildningskurserna gavs. 
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7.3.2 Kommunikation och samarbete
Samarbetet i de olika projektgrupperna fungerade enligt Krister olika bra. I en 
del grupper fungerade samarbetet bra och i en del grupper mindre bra. Vissa 
projektgrupper hade till  och med samarbetsproblem vilket  hade att  göra med 
mänskliga relationer men inga större konflikter uppstod. Det kunde vara på så 
sätt att man enligt Krister inte alltid var helt överens om vilken produkt som 
skulle väljas. Då fick man helt enkelt försöka övertyga varför produkten ifråga 
behöver väljas. 

”Ja, man löser det genom att övertyga om att på grund av det här och det här så  
måste vi välja den produkt i alla fall trots att ni tycker den är bäst ur eran synvinkel så  
finns det andra aspekter också när vi  väger ihop de här så blir  tyngre i  alla fall.”  
(Eliasson, 2007-10-03)

Krister säger att samarbetet med de olika leverantörerna fungerade olika bra och 
att hans samarbete med motparten på leverantörsidan Ibitec fungerade bra. Det 
fanns dock vissa grupper som det var lite bekymmer med exempelvis fick en 
delprojektledare från leverantörsidan bytas ut. Förutom det var det inga större 
bekymmer. På frågan hur kommunikationen fungerade mellan projektgrupperna 
och resten av organisationen eller linjeverksamheten ifrågasätter Krister om det 
överhuvudtaget förekom någon kommunikation med resten av organisationen. 

”Syftet var då när vi tog in medlemmar från regionen, från regionskontoren, men i och  
med att vi är så pass utspridda så kanske det var en representant från en region väst,  
till exempel, och det är inte säkert att den representanten pratade med den regionen  
och vidare.” (Eliasson, 2007-10-03)

Några  problem eller  nackdelar  med att  kommunikationen har  varit  bristande 
med resten av organisationen har Krister inte märkt av. Det att på grund av dålig 
kommunikation, inom projektgruppen och verksamheten, att lösningen skulle ha 
varit  sämre för  den skull.  Representanterna från de olika regionskontoren de 
skulle kunna regionens problem och det har enligt Krister fungerat rätt så bra. På 
frågan hur informationsspridningen om projektet  till  användarna såg ut säger 
Krister att en hel del information om projektet fanns tillgängligt på företagets 
intranät  SPISEN.  Den  kommunikationskanalen  användes  för  att  förmedla 
information  om  projektets  status.  Inför  varje  driftsättning  gavs  också  en 
utbildningsgenomgång och därigenom fick användarna en hel del information. 
En referensgrupp användes och de medlemmar som ingick i  referensgruppen 
ingick inte i projektet. Referensgruppen skulle representera verksamheten: som 
hade möjligt att  ifrågasätta och övervaka. Ledningens engagemang var enligt 
Krister väldigt stort i projektet och det hade ledningens stöd tiden ut. 

Den  information  som  kommunicerades  ut  om  projektet  till  resten  av 
organisationen var: var i tidsplanen projektet befann sig i, hur arbetet fortlöpte 
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men också vad man förhoppningsvis kunde förvänta sig. Krister menar på att 
han var noga med att förmedla att många av de anställda säkerligen kommer att 
uppleva att de har fått det sämre än vad de hade tidigare. Det eftersom det gamla 
systemet var uppe på en viss funktionalitetsnivå och sedan när ett nytt system 
köps in; kan det vara svårt att komma upp till samma nivå direkt efter att det nya 
systemet  har  implementerats.  Det  att  man  framförallt  inte  hittar  i  det  nya 
systemet på samma sätt  som man gjorde i  det  gamla.  I  det  gamla systemet, 
menar Krister,  kunde alla hitta  överallt  och de kunde samtliga bakvägar och 
ingångar. Krister menar vidare på att han var noga med att betona att man inte 
kommer upp till samma funktionalitetsnivå på en gång, men att man kommer att 
nå  dit  efter  ett  tag.  Formula  Ekonomi  beskriver  Krister  var  ett  väldigt  bra 
system. Det var ett tryggt system som fungerade bra och som ur funktionalitets-
synpunkt var riktigt moget. När ett nytt system implementeras kan det enligt 
Krister ofta vara så att de anställda anmärker på saker som inte finns i det nya 
systemet och det var mycket sådant som hände när Axapta togs i bruk. 

7.3.3 Anpassning
Krister anser att det nya ekonomisystemet inte har uppfyllt verksamhetens behov 
genom sina standardfunktioner i den utsträckning som man kanske skulle vilja 
att  det  gjorde.  En  del  anpassningar  har  fått  göras  men  Krister  uppfattar  att 
systemet, i sitt grundutförande, täckte uppemot 70 procent av företagets behov. 
Specialfastigheter Sverige  AB  är ett fastighetsbolag vilket gör att det finns en 
del speciella förhållanden exempelvis: att momsen ska redovisas på ett särskilt 
sätt. På den punkten har en anpassning fått göras. Andra anpassningar som har 
fått  göras  är  att  hyresaviseringen  ska  periodiseras  på  ett  visst  sätt  och  att 
kalkylräntan  måste  beräknas  på  ett  visst  sätt.  Dessutom valde  man  att  göra 
anpassningar  beträffande  hur  rapporterna  skulle  se  ut  och hur  man avser  att 
använda de i framtiden. Anpassningarna har enligt Krister varit nödvändiga för 
att Specialfastigheter Sverige AB ska kunna räkna på ett visst sätt som företaget 
vill att det ska räknas på. Samtliga anpassningar har utförts av leverantören och 
leverantören tyckte att det var lätt att programmera om i Axapta. Det har gjort 
att det var lätt för leverantören att genomföra anpassningar i systemet. Krister 
anser  att  gjorda  anpassningar  har  varit  nödvändiga  och  anser  inte  att 
ekonomisystemet har blivit överanpassat. 

Redan  från  början  ville  Specialfastigheter  ha  ett  standardsystem  där 
verksamheten skulle anpassas efter hur systemet arbetade. Antalet anpassningar 
har därför försökt hållas på ett minimum och man har försökt följa motorvägen. 
I vissa fall har det dock inte gått att följa motorvägen: lösningen fanns inte. En 
fara med att göra anpassningar är att man riskerar att asfaltera kostigarna och för 
att undvika att göra detta har Specialfastigheter försökt att köra på motorvägen 
och följa den. 
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7.3.4 Acceptans
Det sätt  som man försökte  skapa  acceptans  på för  det  nya totalsystemet  var 
genom delaktighet; att få de anställda att känna att de deltar i processen med 
valet av systemet samt senare också med implementeringen av det. Delaktighet 
var en viktig faktor för att de anställda inte skulle känna att förändringen enbart 
var något som trycktes på dem. Det var enligt Krister inte helt enkelt att skapa 
delaktighet  på  företaget  i  och  med  att  Specialfastigheter  Sverige  AB  är  så 
geografiskt utspritt. Då åker man kanske inte från Malmö upp till huvudkontoret 
för entimmes eller tvåtimmars möte men alla regioner hade möjligheten att delta 
i projektet. Det sätt som användarna involverades i projektet på var genom att de 
fick ingå i olika projektgrupper. Representanter valdes från regionskontoren som 
fick  delta  i  projektet  och  man  kunde  även  ingå  i  den  referensgrupp  som 
användes: som hade möjligheten att ifrågasätta lösningen och lämna synpunkter. 

Information och utbildning utgjorde vidare två viktiga faktorer  för  att  kunna 
skapa acceptans för det nya totalsystemet. Nödvändig information gavs till alla i 
organisationen om varför  det  nya systemet skulle implementeras och det  var 
enligt Krister ingen som ifrågasatte varför systemen byttes ut.  Totalt  sätt har 
organisationen varit öppen för förändringar. 

”Det man var lite rädd för det var till  exempel den här elektroniska fakturan skulle  
införas att man skulle mista arbetsuppgifter helt enkelt och bli av med sitt jobb kanske  
i värsta fall eller skar ner på ett antal personer som behövs och så vidare. Så det var  
väl det i det här fallet så det var lite diskussioner om kring just det.” (Eliasson, 2007-
10-03) 

Någon massiv kritik har inte riktats mot projektet men det har enligt Krister 
förekommit frågor av typen hur det görs. Sådan kritik förekommer enligt Krister 
alltid och när det gäller den elektroniska fakturahanteringen fanns det många 
frågor av typen hur det skulle gå till, hur det såg ut och hur det fungerade. Det 
menar  Krister  var  intressant  för  många  i  och  med  att  den  elektroniska 
fakturahanteringen  var  någonting  helt  nytt  för  Specialfastigheter.  Innan 
budgetsystemet implementerades användes det, enligt Krister, excellmallar som 
skickades runt. I och med att det nya budgetsystemet implementerades erhölls 
ett centralt system. Många var nöjda med det nya systemet vilket man inte var 
när excellmallarna användes. 

”Det hördes mycket med de där excellmallarna, de skulle skickas och de var fel och  
det funkar inte på min dator hemma och du vet si och så. När man inte hör några  
klagomål då är det väl bra.” (Eliasson, 2007-10-03)

7.3.5 Svårigheter och lärdomar
Innan  implementeringsarbetet  sattes  igång  var  det  många  system  som 
Specialfastigheter valde att titta på. Det är enligt Krister en sak att titta på hur ett 
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system fungerar när det demonstreras i ett försäljningsläge mot senare när man 
själv  arbetar  med  att  implementera  det.  De  olika  systemen  som 
Specialfastigheter tittade på fungerade olika bra. Affärssystem menar Krister är 
någonting som de flesta  företag har,  i  någon form, och är  naturligtvis  något 
nödvändigt. Med affärssystem avser man enligt Krister ofta ekonomisystem och 
tvärt om.

I sin roll av projektledare arbetade Krister på heltid med projektet och för att 
kunna  arbeta  i  ett  sådant  här  projekt  måste  man  även  kunna  lämna  sina 
arbetsuppgifter lite grann. Det största hindret i projektet var att få de som ska 
vara med i projektet att göra sina delar och samtidigt verkligen ha tid till det. Det 
att få projektmedlemmarna att avsätta den tid som krävdes för att vara färdig i 
tid. Att det kan vara svårt med tiden menar Krister är inte någon nyhet och det är 
något som förekommer i de flesta projekt. Leverantören slirade ibland också och 
ju mer som projektet drar ut på tiden, desto dyrare blir det. Med tidsaspekten 
följer kostnaden. En annan svårighet som gjorde sig gällande var att det var svårt 
att veta vad som ingick i grundavtalet och vad som låg utanför det. Det gjorde 
att  Specialfastigheter  fick  föra  en  lång  diskussion  med leverantören  om just 
gränsdragningen. Gränsdragningsproblematiken upplever Krister var också ett 
sådant stort hinder i projektet. 

”Vi hade … det fanns en bit i mitten … en gråzon så att säga som varken de inte  
tyckte hörde till dem och vi inte tyckte hörde till vårt område så vi fick dela mitt itu så 
det var lite sånt där, sådana uppgörelser också. Man måste vara väldigt tydlig innan 
man går in och gör någon förändring eller vad som är standard, vad som är beställt så  
att säga enligt den ursprungliga beställningen och vad som faktiskt görs ändå för att  
också under resans gång så sen … vi skulle vilja ha det där också … ja … då … är  
det tilläggsbeställning egentligen.” (Eliasson, 2007-10-03)

Om det  fanns  möjlighet  att  göra  om projektet  skulle  Krister  göra  tydligare 
gränser för vad som ingår eller inte ingår i leveransen samt vad som avses med 
en leverans. Krister menar vidare på att det är viktigt att protokollföra allt sådant 
som man inte riktigt är nöjd med och notera allting som inte fungerar bra. 

”Man hade en tendens i de här delprojekten … nämen det sa jag till  honom förra  
veckan att han skulle fixa och så. Ja, fanns det något dokument på det, skrev du  
någonting.  Nej,  det  hade  han  inte  gjort.  Jag  sa  till  han  det  leverantörens  
delprojektledare. Så att det måste man vara också väldigt distinkt och gjort förteckning  
för det har varit så mycket diskussioner om det där efter men var står det någonstans.  
Jag har inte sett någon fellista och det är så mycket fel så det är mycket som inte är  
klart  sägs  det  då  kanske  rättare.  Det  måste  man  vara  noga  med  också  att  
dokumentera det så att man har skrivit ner det och delgett då leverantören att det här  
är inte färdigt och det fungerar inte som vi har sagt.” (Eliasson, 2007-10-03)
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Krister anser att han har fungerat bra i rollen som projektledare och några av de 
lärdomar som kan dras från SPURT-projektet är att det är viktigt att förbereda 
sig noggrant. Det är vidare nödvändigt att vara distinkt mot leverantören när det 
gäller  avgränsningar.  Det  gäller  att  tydligt  definiera  vad  som  ingår  i 
leveranserna, vad det är som ska levereras samt när och hur det ska levereras. 
Det är någonting som man behöver vara överens om helt  och hållet  och det 
måste finnas resurser. 

”[…]  de  som jobbar  i  linjen  i  organisationen  alltså  att  de  tar  sig  tid  och  avsätter  
resurser för att. Det säger man ju varje gång så att nu måste ni verkligen se till att ha 
resurser och ja säger de och sen när det kommer till kritan så att jag måste i alla fall  
göra mitt vanliga jobb först innan jag tar det här. Då vill ju gärna tidsplan glida iväg lite  
också i motsvarande grad men hur löser man det där vet jag inte och det enda är ju …  
det enda sättet är att sätta till mer resurser som kommer utifrån då men då kan ju inte  
dem  verksamheten  nämligen  så  att  det  är  en  svår  balansgång  med  det  där.”  
(Eliasson, 2007-10-03)

En annan insikt är att det är jätte svårt att förutse hur samarbetet kommer att 
fungera mellan projektmedlemmarna. Personkemi är något som Krister menar 
på inte går att göra någonting åt. På frågan om Specialfastigheter Sverige  AB 
nöjda med sitt nya totalsystem svarar Krister att det beror lite grann på vem man 
frågar.  I  rollen  av  IT-samordnare  anser  Krister  att  Specialfastigheter  är  jätte 
nöjda  med  sitt  nya  totalsystem.  Sett  till  vissa  funktioner  som  finns  i 
totalsystemet  känns  det  enligt  Krister  som  att  rätt  system  valdes.  En  del 
användare är lite missnöjda på vissa områden i systemet dock inte med allting. 
Krister  menar på  att  det  gäller  att  anpassa sig,  att  lära  sig  hur systemet  ska 
fungera. 
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8 Byggbeslag AB
Telefonintervjun med Tore Zetterberg genomförde jag den 10 oktober  
2007.  Förutom  intervjusvaren  som  ligger  till  grund  för  denna 
presentation  har  en  del  information  hämtats  från  företagets  officiella 
webbplats www.byggbeslag.se. 

8.1 Företagsfakta
Byggbeslag AB ingår i Wermiakoncernen och är en rikstäckande distributör av 
beslag,  säkerhets-  samt  inredningsprodukter.  Det  grundades  1957  av  tre 
delägare:  Stig  Hammar,  Sven  Fredriksson  och  Erik  Ljungberg. 
(www.byggbeslag.se, 2007-10-15) Affärsidén var att kunna leverera produkter i 
slutet av byggprocessen och genom det som är beslag. Ursprungligen handlade 
det enligt Tore om några återförsäljare av en speciell nisch av produkter. Sedan 
dess har Byggbeslag AB växt och omsätter koncernmässigt drygt 500 mkr och 
har omkring 210 anställda. Byggbeslag AB omsätter omkring 400 mkr och har 
omkring 140 anställda. Byggbeslag AB har sitt huvudkontor i Karlstad där också 
centrallagret  ligger.  Försäljningskontoren  finns  i  Malmö,  Linköping,  Umeå, 
Luleå,  Göteborg,  Stockholm  och  Sundsvall.  I  slutet  av  oktober  2007  fyllde 
Byggbeslag AB femtio år och har genom åren förvärvat flera dotterbolag: Lås & 
Nyckel i Luleå AB, Låskedjan i Umeå AB och Bysmeden Lås AB i Stockholm 
som är inriktat på installation. I januari 2007 har Byggbeslag AB förvärvat Lås 
och  Nycklar  i  Linköping.  På  samtliga  försäljningskontoren  återfinns 
installationsverksamhet, verkstäder och servicelager. (Zetterberg, 2007-10-10)

Byggbeslags kunder finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen där målet 
är att med kvalificerat tjänsteutbud och hög kompetens förse dessa kunder med 
beslag, inrednings- samt säkerhetsprodukter. Byggbeslag har också arbetat upp 
en liten industridel med försäljning till dörr-, fönster- samt modulhustillverkare. 
Exempel  på  företag  som  Byggbeslag  AB  arbetar  med  är  kommuner  och 
landsting, fastighetsbolag, byggentreprenörer, förvaltare samt byggvaruindustri. 
I bolagets sortiment återfinns produkter och tjänster av hög kvalitet och genom 
ett genomarbetat logistiksystem kan Byggbeslag AB leverera snabba och säkra 
leveranser  över  hela  landet.  (www.byggbeslag.se,  2007-10-15)  Byggbeslag 
vänder  sig  inte  till  privatpersoner  men  i  dotterbolagen  finns  det  ett  antal 
låssmeder med butiker dit privatpersoner kan vända sig (Zetterberg, 2007-10-
10). 

8.2 Övergripande projektledare – Tore Zetterberg
Tore är utbildad civilekonom och har fungerat som övergripande projektledare 
för upphandling samt implementering av det  nya affärssystemet.  Det  handlar 
egentligen  om  en  affärssystemlösning  från  Implema,  kallas  nedan 
SAP/Implema, som heter Trade Provider som baserar sig på SAPs affärssystem 
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mySAP All-in-One.  Tore  är  utbildad  på  Handelshögskolan  i  Stockholm och 
efter avslutade högskolestudier inledde han sin yrkesmässiga karriär på Ernst & 
Young i Stockholm. Under sina år på Ernst & Young skaffade sig Tore en lång 
erfarenhet inom revision där han också arbetade som gruppchef. Under en tid 
arbetade Tore utanför Ernst & Young och var anställd som ekonomichef på John 
Mattson men valde att återgå till Ernst & Young. Från deras kontor i Stockholm 
gick han sedan vidare över till Ernst & Youngs kontor i Karlstad.

På Byggbeslag började Tore arbeta för närmare sju och ett halvt år sedan och är 
anställd  som  ekonomi-  och  IT-chef.  På  frågan  om  han  hade  erfarenhet  av 
projektarbete sedan tidigare säger Tore att  han inte var helt  ny vid att  driva 
projekt när han åtog sig uppdraget att fungera som övergripande projektledare 
vid anskaffning samt implementering av det nya affärssystemet. Under sin tid 
hos Ernst & Young fick han själv driva större revisionsuppdrag och ett sådant 
uppdrag blir mycket som ett projekt. Under en kort tid arbetade Tore även som 
projektledare på ett mindre dataföretag i Stockholm, varifrån han skaffade sig 
erfarenheten att arbeta som projektledare inom databranschen. Projektledarrollen 
tolkar Tore är en roll som han trivs ganska bra i. Det är enligt honom ofta en 
fråga om en tydlig definierad arbetsuppgift som är tidsbegränsad och i och med 
att den är definierad finns det oftast ett tydligt mål att sträva mot. Det kan också 
vara lite olika men när det nya affärssystemet skulle införas fanns det enligt 
Tore en projektgrupp som var ihopsatt specifikt för projektet. När man arbetar 
intensivt kommer man vidare nära varandra vilket gör att  det handlar om en 
särskild typ av arbetsinsatser. 

När  en  projektgrupp  ska  sättas  ihop  menar  Tore  är  viktigt  att  se  till  att 
projektgruppen består av en blandning av temamedlemmar. I projektgruppen bör 
därför medlemmar som ifrågasätter en hel del ingå likt andra som är kreativa likt 
personer som kan beskrivas som råjobbare eller förvaltare. Blandningen gör att 
det  oftast  blir  frågan  om  en  väldigt  bra,  spännande  projektgrupp.  När  en 
projektgrupp  skulle  plockas  ihop  för  införandeprojektet  var  det  enligt  Tore 
viktigt att se till att rätt personer valdes ut för att delta. De medarbetare som 
ansågs var lämpliga rent kunskapsmässigt valdes ut där hänsyn togs till hur de 
var engagerade och hur de skulle samarbeta. Tore anser att det är kul att arbeta i 
projekt men trycker samtidigt på att det är nödvändigt att skilja på hur det är att 
jobba som projektledare ständigt och hur det är att jobba som projektledare för 
den här typen av projekt. Att fungera som projektledare för den här typen av 
projekt är enligt Tore någonting som går bredvid de vanliga arbetsuppgifterna; 
vilket  gör  att  det  blir  en  extra  krydda  med  tanke  på  att  de  vanliga 
arbetsuppgifterna finns kvar. Det betyder att det blir väldigt mycket extra arbete, 
vilket  är  spännande,  även  om  det  har  varit  svårt  att  kombinerade  de  båda 
delarna. 
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”Ja, det är inget åtta till fem jobb man har då. I perioder var det så att man jobbade  
ständigt, under hösten, när vi höll på med det här projektet. Jag var aldrig ledig en hel  
helg  utan  antigen  lördag,  eller  också  både  lördag  och  söndag,  jobbade  jag  med 
antigen projektet  eller  med de ordinarie  arbetsuppgifterna.  Det  blev  mycket  extra,  
även om, det gällde alla som var med i projektet.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Alla  projektmedlemmar  arbetade  hårt  under  den  här  perioden  när  det  nya 
affärssystemet  skulle  implementeras.  Det  menar  Tore  är  något  vanligt 
förekommande i den här typen av större projekt men projektmedlemmarna hade 
roligt tillsammans. Enligt Tores uppfattning är organisationen inte särskilt van 
vid att arbeta i projekt. Det med undantag av installatörerna som har erfarenhet 
av projektarbete vilka arbetar i byggprojekt på kundsidan. Övriga på företaget 
har inte särskilt mycket erfarenhet av projektarbete. När organisationen inte är 
van vid att arbeta i projekt menar Tore föreligger risken att de som inte är med i 
projektet  att  de  inte  avsätter  tid  eller  är  tillräckligt  toleranta  mot 
projektmedlemmarna.  I  Byggbeslags  fall  har  det  enligt  Tore  fungerat  bra  på 
denna punkt. 

8.3 Vad initierade systembytet?
Det system som Byggbeslag hade i sin verksamhet var ett teckenbaserat system 
från Industri–Matematik. Systemet hette ESSHandel och var byggt någon gång 
under  mitten,  slutet  av  1980-talet.  Systemet  var  avsett  att  stödja  den  typ av 
verksamhet som Byggbeslag bedriver. Förutom installationsverksamhet var det 
tänkt att kunna stödja varuförsäljning till olika fastighetsbolag. Systemet var inte 
byggt  för  elektronisk  handel  men  enligt  Tore  var  det  frågan om ett  mycket 
stabilt  system  som  aldrig  krånglade  och  som  ur  funktionalitetssynpunkt  var 
riktigt bra. 

”Det hade de funktioner som vi behövde. Det hade de på ett väldigt bra sätt och det  
krånglade aldrig och det var även om vi ibland trodde det var systemet som hade gjort  
fel, var det oftast någon person som hade gjort någonting.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Systemet var vidare inte öppet mot andra system och det saknade till exempel 
@-tecknet. Något som menyer i Windowsmiljö fanns inte eftersom systemet inte 
var menybaserat. ESSHandel menar Tore blev allt mer omodernt men fungerade 
bra från att det introducerade i slutet av 1980-talet till och med under hela 1990-
talet.  Några justeringar i  systemet fick ändå göras för  att  det  skulle klara av 
millenniumskiftet  men  efter  det  fortsatte  systemet  att  fungera  stabilt.  På 
Byggbeslag menar Tore rådde uppfattningen att systemet skulle uppgraderas så 
att det fick den funktionalitet som saknades. Det skedde aldrig i och med att 
Industri–Matematik såldes och de nya ägarna tog beslutet om att systemet skulle 
läggas ner. Moderbolaget, menar Tore, hade ett annat väldigt stort system som 
var alldeles för stort för Byggbeslags behov. 
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Beskedet om att det gamla systemet skulle läggas ner fick Byggbeslag ta del av 
någon gång under januari, februari 2003. Det gjorde att Byggbeslag hamnade i 
den situationen att företaget blev tvunget att skaffa sig ett nytt system. Industri–
Matematik skulle stödja systemet till och med december 2004 och Byggbeslag 
hade två år på sig för att anskaffa ett nytt system och genomföra systembytet. 
Under den här tiden förlorade Industri–Matematik enligt Tore också en hel del 
supportpersonal. En förstudie inleddes i april 2003 där projektgruppen bestod 
av:  Tore,  VD:n  för  Byggbeslag,  lagerchefen  samt  två  personer  från 
säljavdelningen. Det var en löst sammansatt grupp vilken åtog sig uppdraget att 
bilda  sig  en  uppfattning,  skaffa  sig  kunskapen,  om vilka  affärssystem  samt 
leverantörer som fanns på marknaden. Projektet gick under namnet ”Projektet 
Byta affärssystem” och Tore var den som höll samman gruppen. Det eftersom 
Tore  var  den  som hade  mest  erfarenhet  av  den  här  typen  av  system sedan 
tidigare.  Projektgruppen  skrev  ett  projektdirektiv  för  projektet  och  fram  till 
implementeringen arbetade Byggbeslag efter ett eget arbetssätt som togs fram 
med hjälp av en konsult. 

I september 2003 inleddes upphandlingen med Tore som projektledare. Sin roll i 
projektet beskriver Tore med att han var den: som genomförde träffar, planerade 
in studiebesök, som såg till att behovs- samt funktionsanalyser togs fram. Det 
låg i hans ansvarsområde att sökta urvalet till vilket system som företaget skulle 
gå vidare med. Den målbilden som hade tagits fram för systemet tryckte på att 
det  nya  affärssystemet  skulle  klara  av  att  växa  med  Byggbeslag  dels 
volymmässig samt geografiskt. Det nya systemet skulle användas i tio år varför 
en stabil ägare efterfrågades. Byggbeslag skulle inte tvingas till att byta system 
på grund av att ägaren inte kunde hålla det, varför man efterfrågade kvalitet i 
det.  Byggbeslag  var  också  mån  om  att  behålla  sina  gamla  processer, 
huvudprocesser.  Tore menar på att det är vanligt att man tänker, när ett  nytt 
affärssystem  ska  införas,  att  man  samtidigt  kan  passa  på  och  se  över  sina 
processer samt förändra dessa. Tore säger att han blev varnad för den tanken i 
och med att experthjälp togs in. 

En  expert  på  projektledning  hyrdes  in  vilken  bland  annat  har  ansvarat  för 
Ericssons  projektledarutbildning  som  också  arbetar  på  halvtid  med 
projektledning på ett universitet. Varningen som Tore fick tog fasta på att bytet 
av ett affärssystem är något mycket stort och sedan om man även ska förändra 
sitt  sätt  att  arbeta,  sina  processer,  då  handlar  det  egentligen  om  ett 
beteendeförändringsprojekt av medarbetarna. Att ändra beteende är dock något 
mycket  svårare  att  åstadkomma.  För Byggbeslags del  skulle  det  innebära att 
företaget  skulle  ha  två  enorma  projekt  vilka  pågår  samtidigt  och  vilka  är 
beroende av varandra. Risken för att någonting skulle gå snett, menar Tore, är 
väldigt stor då. Det är inte beteendeförändringsprojektet som får skulden utan 
affärssystemprojektet ifall nånting går snett. Det gjorde att Byggbeslag valde att 
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behålla sina processer men man har, enligt Tore, ändå gjort vissa mindre (så 
kallade kosmetiska förändringar) till vissa delar av valt affärssystem. Då gäller 
det att vara försiktig så att man inte kopierar sitt gamla system, sitt gamla flöde, 
och riskerar att inte utnyttja de möjligheter som inryms i det nya affärssystemet. 
Det  är  frågan om en balansgång och Tore menar på att  rätt  val  gjordes  när 
beslutet togs om att inte förändra processer. Beslutet skulle medföra att större 
möjlighet fanns att affärssystemet skulle kunna implementeras inom fastställd 
tidsram  och  att  de  anställda  skulle  kunna  igenkänna  sitt  arbetssätt,  sitt 
arbetsflöde. Utgångspunkten som Byggbeslag anammade var att först lära sig 
hur själva affärssystemet fungerade för att sedan justera och ändra i flödena. 

Under hösten 2003 togs behovs- och funktionsanalyser fram som färdigställdes 
någon gång i slutet av januari, början på februari 2004. Analyserna gav uttryck 
för  vad  systemet  skulle  klara  av  och  under  den  här  perioden  genomförde 
projektgruppen  studiebesök  hos  användare  av  olika  system.  Besöken 
genomfördes  med  hela  projektgruppen  i  ett  företag  som  fick  göra  en 
presentation. Några av de system som projektgruppen tittade på var IBS, Jeeves, 
Navision, Microsoft Axapta och Intentias Movex. Projektgruppen tittade även 
på Oracle. Förutom Trade Provider valde projektgruppen att titta på sammanlagt 
sex system. Valet kom till slut att stå mellan Movex och Trade Provider och i 
slutet av april 2004 fattades beslutet om att ett djuptest av Trade Provider skulle 
göras.  Implema  fick  då  i  uppgift  att  göra  en  förenklad  testinstallation  åt 
Byggbeslag. Testsystemet fungerade enligt Tore som ett utbildningsmoment för 
projektgruppen som också fick en viss  utbildning i  systemet.  Projektgruppen 
fick testköra systemet för att kunna bilda sig en uppfattning om hur systemet 
verkade och under den här tiden bokades det in ytterligare studiebesök. Efter att 
systemet verkade uppfylla de krav som Byggbeslag ställde togs beslutet om att 
gå vidare med Trade Provider-alternativet och i juni 2004 skrevs ett avtal med 
Implema. 

8.3.1 Val av systemalternativ 
På frågan om leverantörens renommé eller position på marknaden har påverkat 
Byggbeslag vid deras val av systemalternativ svarar Tore att SAP/Implema har 
påverkat dem i två steg. Redan under våren 2003 valdes Trade Provider bort 
med uppfattningen att det var alldeles för stort för deras behov. På Byggbeslag 
fanns föreställningen att man måste vara över 1000 anställda för att kunna ha en 
lösning från SAP/Implema. Renomméet om att SAP/Implema enbart är för stora 
företag gjorde enligt Tore att Trade Provider valdes bort innan man ens började 
titta på det. Det var först efter inrådan av en konsult, deras kontaktperson på 
Industri–Matematik,  som  Byggbeslag  började  titta  på  Trade  Provider. 
Kontaktpersonen anmärkte att Trade Provider fungerar bra även för medelstora 
företag och att man nästan begår ett tjänstefel om det är så att man väljer bort 
SAP innan man ens har tittat på det. Valet av Implema som konsult förklarar 
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Tore  beror  på  upptäckten  att  Implema  är  ett  mindre  konsultföretag  med  35 
konsulter som uteslutande har koncentrerat sig på SAP och då SAP för mindre 
och medelstora företag. Implemas konsulter har, enligt Tore, ryktet om sig att 
vara  duktiga  och  hela  den  här  kombinationen  gjorde  att  en  lösning  från 
SAP/Implema valdes. 

Movex sållades bort i och med att Byggbeslag blev allt mer tveksam till det. De 
tre  så  kallade  I:na  (IFS,  IBS och Intentia)  hade  enligt  Tore resultatproblem. 
Någon eller några av dem skulle försvinna vilket var den allmänna känslan på 
marknaden. Dessutom fanns det enligt Tore det här kravet att Byggbeslag skulle 
leva  med sitt  system i  tio  år  och  de  tre  I:na  hade  lite  svårt  att  passa  i  den 
målbilden. 

” … de hade lite svårare att passa in i vår målbild alltihopa. Samtidigt det är ingenting 
som vi objektivt, i det läget, kunde mäta eller säga för att det var ingen som visste om 
de skulle säljas eller omstruktureras. Det var mer den här renommén som de hade på 
marknaden och mycket riktigt hände det att det såldes senare. Det heter inte Intentia  
längre nu.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Jeeves föll bort i och med att lagerchefen fann att deras lagermodul inte klarade 
av Byggbeslags behov. I  detta fall  skulle Byggbeslag då ha fått  göra väldigt 
stora anpassningar eller köpa in en helt annan lagermodul. 

8.4 Implementering
Den 3  september  2004  inleddes  själva  implementeringsprojektet  som pågick 
under september till och med december 2004. Den första januari 2005 togs det 
nya  affärssystemet  i  drift.  För  implementeringsprojektet  fick  delvis  en  ny 
projektgrupp bildas, som Tore var projektledare för. 

I  projektet  fanns en undergrupp för  inköp,  en för ekonomi,  en för  lager och 
slutligen fanns det en undergrupp för sälj. Tore själv var med i ekonomi- och 
redovisningsgruppen. Den gruppen bestod av två personer. Det var, enligt Tore, 
viktigt för varje kontor eller enhet att de fick hjälp eller avlastning så att dem 
som var med i projektet kunde lämna en del av sina arbetsuppgifter över till 
andra.  De  som  arbetade  på  inköp  kunde  exempelvis  lämna  en  del  av  sina 
arbetsuppgifter till andra på inköp och så vidare. De som jobbade i ekonomin 
var det lite svårare för i och med att den gruppen bestod av två personer. Det 
fanns ingen som dem kunde lämna en del av sina arbetsuppgifter till.  Skulle 
uppgifterna lämnas över till  någon så var det  till  Tore själv,  vilket var svårt 
eftersom han var med i projektet. Situationen fick lösas med extra tid och under 
den  här  tiden  fick  inga  andra  delprojekt  pågå.  All  extra  tid  togs  upp  av 
implementeringsprojektet. Det kan, enligt Tore, ofta vara så att man har något 
mindre delprojekt som är igång, som tar lite tid, men nu fick inget sådant pågå. I 
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projektet valde man enligt Tore att involvera samtliga enheter nämligen: inköp, 
lager,  försäljning  samt ekonomi.  På säljsidan var  samtliga  försäljningskontor 
representerade och i projektet fanns det en representant ifrån Stockholm, en från 
Göteborg, en från Malmö, en från Sundsvall, två representanter från säljsidan 
ifrån huvudkontoret och en ifrån Industri. Objektivt sett var projektgruppen stor 
och till om med för stor men gruppens storlek förklarar Tore med att säga att: 
Byggbeslag ville ha en hög delaktighet. Ingen av medlemmarna arbetade med 
projektet på heltid och insatserna kunde växla mellan 30 till 90 procent beroende 
på var och när i faserna projektet befann sig. Att vara övergripande projektledare 
för ett  sådant  projekt  tar  all  kraft  varför  projektledaren bör avstå från att  ha 
någon tung roll i delprojekten. Det för att kunna göra ett bra arbete. 

Själva implementeringsprojektet bestod av fyra faser. Den första fasen kallades 
för  konceptuell  design  där  delprojektgrupperna  fick  tydliggöra  för 
återförsäljaren d.v.s. konsulterna hur Byggbeslag ville att systemet skulle se ut. 
Grundarbetet  var  enligt  Tore  redan  gjort  i  och  med  att  kraven  fanns 
färdigformulerade  i  behovs-  samt  funktionsspecifikationerna.  Det  gällde  nu, 
menar Tore, att överföra den här kunskapen och tankarna till konsulterna. Detta 
stimulerade också till  djupare diskussioner med konsulterna huruvida det var 
möjligt att göra på ett visst sätt samt om det var lämpligare att göra på ett annat 
sätt  än det föreslagna. Under den här fasen genomfördes en så kallad GAP–
analys. Det för att kunna se hur Byggbeslag avvek ifrån grundflödet i systemet 
vilket var utformat utifrån en handels- och grossistlösning. Arbetsbelastningen 
var mycket stor under de här veckorna och medlemmarna hade mycket att göra. 

I realiseringsfasen som är nästa fas arbetade konsulterna med att parametersätta 
systemet och få det att fungera på det sätt som Byggbeslag krävde. Under den 
här  tiden  fick  projektguppen  enligt  Tore  agera  bollplank  åt  konsulterna  och 
några av de frågor som fick klaras upp var: 

”[…] har vi missuppfattat, har vi fattat det här rätt, ska det vara på det här sättet och  
sen kompletterande frågor.  Under  tiden som konsulterna  parametersatte  systemet  
agerade  vi  bollplank  åt  dem,  samtidigt  som  vi  fortsatte  att  utbilda  oss  själva  i  
systemet.” (Zetterberg, 2007-10-10)

I början av projektet fick hela projektgruppen utbildning i systemet. Det rörde 
sig, menar Tore, om en intensivutbildning som genomfördes under tre eller fyra 
dagar. Projektgruppen fick kontinuerligt med utbildning under den konceptuella 
fasen. Det var då som medlemmarna lärde sig hur systemet verkade, hur det 
fungerade och tänkte samt vad det hade för arkitektur. På säljsidan menar Tore 
kunde man till exempel titta på hur orderläggning fungerade, hur offerter och 
ändring  av  order  var  utformat  och  hur  leveransen  fungerade.  Efter  den 
konceptuella  fasen  fortsatte  projektmedlemmarna  att  utbilda  sig  själva.  När 
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realiseringsfasen  avslutades  fanns  det  enligt  Tore  en  färdig  prototyp  där 
testfasen  kunde  inledas.  Efter  det  att  kontraktet  har  skrivits  med  Implema 
bedrevs arbetet, enligt Tore, efter Implemas implementeringsmodell.  

Till grund för testerna hade körscheman och checklistor tagits fram tillsammans 
med  Implema.  Det  beskriver  Tore  var  en  del  av  utbildningen  som  projekt-
medlemmarna  fick,  där  testningen  genomfördes  i  två  steg.  I  steg  ett  skulle 
testningen  fokusera  på  att  testa  systemet  så  att  varje  modul  fungerade  som 
planerat. I nästa steg skulle integrationen mellan de olika modulerna testas: till 
exempel hur två moduler fungerade tillsammans. Har inköp lagt en order måste 
det  enligt  Tore  påverka  inköpsmodulen  och  när  varan  sedan  kommer  in  till 
lagret måste det, i sin tur, påverka lagermodulen. Då är det viktigt med kontroll 
och  någon  form  av  bekräftelse  måste  finnas  tillgänglig  som  säger  att: 
inleveransen motsvarar det vad som verkligen har beställts. Det menar Tore är 
en sådan viktig integrationsbit  eftersom när varorna kommer in så ska lagret 
påverkas vilket i sin tur måste ha effekt på bokföringen så att lagervärdet ökar, 
förhoppningsvis på någon leverantörsskuld. 

Allting var inte helt korrekt och under testfasen fick justeringar göras. Under 
testfasen kunde man enligt Tore upptäcka att en viss lösning inte var bra och att 
den kunde göras bättre. När en ändring genomfördes berodde det enligt Tore 
antigen på att konsulterna inte har förstått projektgruppen korrekt eller för att de 
själva var otydliga. När det nya affärssystemet har testats färdigt fanns det ett 
spikat system och utbildningsfasen kunde inledas. Det nya affärssystemet har 
109  användare  och  projektmedlemmarna  fick  själva  utbilda  de  övriga  på 
Byggbeslag. De skulle utbilda i sina moduler. Utbildningen pågick från mitten 
av  december  till  och  med  dagen  innan  systemet  togs  i  drift.  Det  nya 
affärssystemet implementerades på tid och inom budget. 

Det nya affärssystemet har, enligt Tore, helt och hållet täckt Byggbeslags behov 
genom sina standardfunktioner.  Enligt  den målbild  som hade tagits  fram för 
systemet fanns det kravet att det skulle kunna klara av Byggbeslags processer 
vilket den valda affärssystemlösningen har gjort. De flesta av processerna har 
systemet klarat av väldigt bra. Det finns dock något område som affärssystemet 
har  klarat  av  mindre  bra.  Utgångspunkten  var,  enligt  Tore,  att  några 
anpassningar av systemet inte skulle få göras men en specialgrej har ändå fått 
göras.  Det  rör  sig om något som heter  objektsspecifikation som används för 
planera, packa efter på lager och gå igenom kunderna med. Objektsspecifikation 
menar Tore på är något unikt för Byggbeslag och det finns inte med i någon 
standard.

På frågan om Byggbeslag hade fått ge avkall på några funktionalitetskrav som 
bolaget hade från början säger Tore att de fått ge avkall på en liten grej kopplat 
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till redovisningen: nämligen periodisering av varukostnad. Tore lyfter fram att 
det redan från början var tydligt att några hårdkodade ändringar inte skulle få 
göras och med hänsyn till det har det nya affärssystemet inte blivit överanpassat. 
Systemet anpassades inom parametrarna.

”Trade Provider bygger på en väldig massa parametrar. Det innebär att det finns en  
standard  så  att  man  justerar  parametrar  utan  att  behöva  gå  in  och  hårdkoda.  
Därigenom har vi kunnat få det att fungera som vi vill, inom sin standard.” (Zetterberg,  
2007-10-10)

8.5 Utbildning
Den  utbildningsmodell  som  användes  kännetecknades  av  att  projekt-
medlemmarna,  vilka  kom att  bli  superanvändare,  själva  utbildade  de  övriga 
medarbetarna  på Byggbeslag.  De fick vara  lärare  och det  finns,  enligt  Tore, 
ingenting annat som man lär sig så mycket på som när en tvingas till  att bli 
lärare. Varje utbildningspass tog i regel fyra timmar och det fanns två lärare per 
utbildningsgrupp samt utbildningstillfälle. I en grupp fanns det omkring fyra till 
sex  elever.  Utbildningsmaterialet  fick  projektgruppen  själv  ta  fram  och  en 
särskild lokal hyrdes på varje ställe där utbildning gavs. I Trade Provider finns 
det enligt Tore mer generell information varför projektmedlemmarna fick börja 
från början och skriva sitt eget utbildningsmaterial. Materialet skrevs i Word och 
verktyget SNAGIT användes för att kopiera över bildsidor till worddokument. 

Utbildningsinsatsen varvades med det ordinarie arbetet. Det var inte så att en hel 
dag avsattes  för  en  enskild  person.  En elev kunde vara  på  utbildning i  fyra 
timmar  på  förmiddagen  för  att  sedan  arbeta  på  eftermiddagen.  Nästa  dag 
skiftades  ordningen  så  att  utbildning  tillhandahölls  på  eftermiddagen  medan 
eleven arbetade på förmiddagen. Kännetecknande för utbildning på centrallagret 
var att läraren utbildade en elev i taget. Både eleven och läraren fick vara på 
plats vid lagret för att ha ett utbildningspass som kunde ta mellan två till fyra 
timmar.  Utbildningen  var  en  prioriterad  fråga  i  projektet  redan  från  första 
början. Det förklarar Tore med att säga att utbildning är en viktig fråga. Det 
enda sättet genom vilket det går att få ett system att fungera korrekt är genom att 
få medarbetarna att förstå det. 

Många av dem som fick utbildning i systemet tog det lite lätt i början. De trodde 
inte  att  förändringen  skulle  bli  så  stor.  Målet  med  utbildningen  var  att  ge 
medarbetarna  tillräckligt  med  kunskap  i  systemet  så  att  medarbetarna  skulle 
kunna använda det under det första tiden. För att nå det målet anser Tore att 
utbildningsinsatsen var tillräcklig. De var tillräckligt utbildade för att kunna köra 
systemet den andra januari 2005. Tanken var, enligt Tore, inte att dem skulle bli 
färdigutbildade i det. Den bästa utbildningsinsatsen är enligt Tore ändå när en 
sitter med verkliga fall, fakturor eller dylikt. Fördjupningsutbildning fanns också 
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som var mer personanpassad. Den sattes in när det var möjligt att se vilka som 
behövde mer repetition av gammalt utbildningsinnehåll och vilka som var redo 
för en mer fördjupad utbildning med mer analyserade inslag. Den fördjupade 
utbildningen gavs i grupp eller enskilt med en elev i taget.  

8.6 Driftstart 
Det uppstår enligt Tore alltid lite, några, problem även om en del av problemen 
kan vara stora som ligger i gränsområdet. Ett litet fel som ändå fick stor verkan 
var att på eftermiddagen när fraktföretaget kom för att hämta godset hände det 
att en kontrollsiffra i streckkoderna i följesedeln var fel. Det gjorde att fraktaren 
inte kunde ta emot, lasta en enda sak. Det inträffade på eftermiddagen den första 
dagen som det nya affärssystemet togs i användning. Hela eftermiddagen samt 
natten ägnades åt att försöka åtgärda problemet. På morgonen när godset kom 
testades det hur kontrollsiffran fungerade och då konstaterade fraktaren, enligt 
Tore, att kontrollsiffran var rätt. Efter det har alla leveranser fungerat bra men 
man  fick  problem  med  någonting  som  låg  utanför  själva  affärssystemet. 
Problemet orsakades av att kommunikationsplattformen mellan kontoren byttes 
ut  från  fasta  ledningar  och  någonting  som hette  X-line  till  något  som heter 
ProLane. Problemet manifesterades på så sätt att de anställda kunde kastas ut ur 
systemet men utan att det gick ner.

”Plötsligt började folk bli utkastade ur systemet lite hur som helst. Det var inte så att  
det  gick  ner  utan  jag  kunde  jobba  och  sedan,  bredvid,  var  det  någon  som blev  
utkastad: en del lite hipps om happ, det var liksom ingen ordning. Det är lättare om  
alla åker ut. Då kan man se vad det beror på men här det var lite slumpmässigt hur  
folk åkte ur.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Efter två veckor kunde problemet, felet i en dataväxel, hittas. 

”Folk kunde jobba men dem fick spara ofta eftersom dem åkte ur det. Det var en stor  
irritation men det  berodde inte på  Trade Provider  utan  det  berodde på Telia  och  
någonting som hette cisco dataväxel. Det var väl det stora sen var det massa mindre,  
andra, sker som hände.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Något annat som också hände som kan tillskrivas den mänskliga faktorn var att 
säljarna, vilka blev tillsagda redan i november, att de skulle lägga in order i det 
gamla systemet även om leveransen skulle ske i januari, februari eller i mars. 

”Det var en jätteviktigt bit att man gjorde det. Sedan när tiden gick så tyckte dem: jag  
skiter i det. Jag väntar tills det nya kommer så lägger jag in ordern där. Det kan ju  
tyckas  vara  enkelt.  Men om inte  ordern  eller  leveransen ska gå  förrän  mitten  av  
januari kan man väl kanske tycka att den kan vänta till den andra januari och lägga in  
den i systemet. Men vad som hände när inte dem la in ordrar. Det var ju att inköp dem 
fick ju aldrig någon indikation på vad som behövde köpas in, beställas. Det skapade 
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problem. Dem la inte in beställningen, de köpte ju inte in varor och i den andra, tredje  
veckan i januari började vi få leveransproblem. Vi hade inga varor på lager men det  
berodde ju då inte på själva affärssystemet som sådant utan det berodde ju på att  
säljarna inte hade lagt  in order på det  sätt  som dem skulle ha gjort.”  (Zetterberg,  
2007-10-10)

På frågan om hur denna situation löstes svarar Tore att säljarna var utbildade 
och att de visste hur dem skulle göra. Dem valde dock inte att bry sig om det då. 
Det var inte frågan om något systemfel utan det var snarare ett beteendefel som 
orsakade situationen. Tore fortsätter med att säga att när man gör fel som säljare 
eller  inköpare  märks  det  oftast  först  när  lagret  ska  leverera.  Man  fick 
improvisera en del för att lösa situationen.  

8.7 Kommunikation och samarbete
När projektgruppen befann sig ute hos Implema i Stockholm fanns det enligt 
Tore  en  särskild  lokal  avsatt  för  projektet.  Hela  projektgruppen  fick  sitta  i 
samma lokal. I en del av lokalen satt de som arbetade med försäljningsmodulen, 
i en annan del satt inköp, i en annan del lager och i en fjärde del av lokalen satt 
ekonomi och arbetade. Det menar Tore var ett väldigt effektivt sätt att arbeta på. 
Tore anser att det var bättre att vara ute hos Implema och arbeta än att vara 
hemma på kontoret. Det eftersom projektmedlemmarna lättare kunde prioritera 
de ordinarie arbetsuppgifterna istället för projektet samtidigt som det var lättare 
för  icke-projektmedlemmar  att  störa  medlemmarna  i  deras  arbete.  När 
projektgruppen  satt  ute  hos  Implema  kunde  hela  projektgruppen  sitta 
tillsammans och arbeta koncentrerat samt nära varandra. Fördelen med detta sätt 
att arbeta på var,  enligt Tore, särskild påtaglig under integrationen. Då fanns 
hela  projektgruppen  samlad  på  ett  ställe  och  olika  frågor  kunde  klaras  av 
snabbare.

 
”[inom säljenheten] vi tänker så här, men fungerar det för inköp och fungerar det med  
lagret, som ska se till att varorna kommer till kund så småningom. Så där kan vi göra,  
på det här sättet, och inköpen då hade en idé men fungerar det för sälj och fungerar  
det för lager.” (Zetterberg, 2007-10-10)

Samarbetet i de olika delprojektgrupperna fungerade bra. Samarbetet fungerade 
riktigt bra på inköp och lager för där var det små grupper om två personer som 
arbetade tillsammans. Ekonomigruppen bestod av två personer men säljgruppen 
bestod av sju personer och i  denna grupp saknades det  en tydlig ledare från 
början. Det även om det enligt Tore fanns en person som hade tilldelats ansvaret 
att fungera som ledare eller chef för gruppen. Personen ifråga tog inte på sig 
ledarrollen ordentligt  och situationen löstes  genom att  motprojektledaren hos 
Implema fick ta på sig mera av ledarrollen än vad kanske normalt sätt ska göras. 
Säljgruppen bestod av representanter från olika regioner, från hela landet och de 
sågs sig inte alltid som representanter för hela företaget utan var mer upptagna 
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med att försvara sin egen regions sätt att arbeta och vara. Det förekom tillfällen 
då det uppstod väldiga diskussioner huruvida man skulle göra som till exempel 
Stockholm, Malmö eller som Sundsvall. Det kräver enligt Tore att  det måste 
finnas någon som kan sätta stopp för sådana diskussioner och som kan klargöra 
att det är helheten som måste ligga i fokus. Någon som vågar ta beslutet om att 
alla skulle göra på ett  visst  sätt.  I projektgruppen har det enligt Tore funnits 
diskussioner men vilka inte har lett till någon speciell konflikt. Samarbetet med 
Implema fungerade jättebra och det rörde sig om ett intensivt samarbete med 
återförsäljaren. 

På  frågan  hur  kommunikationen  har  fungerat  mellan  projektgruppen  samt 
organisationen svarar Tore att kommunikationen har fungerat bra även om den 
kunde  ha  varit  ännu  bättre.  Resten  av  organisationen  användes  också  som 
referenser. Fanns det någon fråga som projektgruppen funderade på kunde man 
enligt  Tore tänka;  vem i  organisationen kan det  här  bäst  för  att  i  sin  tur  ta 
kontakt  med  personen  ifråga.  Tore  menar  på  att  projektgruppen  kunde  ha 
avrapporterar  lite  oftare  om  hur  arbetet  gick.  Alla  regioner  var  delaktiga  i 
projektet och efter en projektgenomgång berättade man enligt Tore: hur läget 
var, vilka problem som uppstod, hur man löste dessa samt vilka diskussioner 
som har varit. Mycket av informationen kommunicerades ut på informell väg 
och kanalerna mail och brev användes. Tore är mera osäker på om dessa kanaler 
behövde utnyttjas ännu mer. Det beroende på att projektet genomfördes under 
fyra  månader  samt  att  utbildningen  började  efter  drygt  tre  månader  och 
därigenom fick, menar Tore, alla en hel del information. Tore är också osäker på 
hur mailvolymerna har varit.

I januari 2003 när avtalet med Industri–Matematik sades upp skickades det ut ett 
massmail till alla i organisationen. Någon gång under våren gick det att läsa om 
det  planerade  systembytet  i  interntidningen  med  information  om  att  en 
upphandlingsprocess skulle inledas. Det var då som hela organisationen fick den 
första  helhetsinformationen.  I  ett  mail  som  skickades  ut  någon  gång  under 
januari,  februari  kunde  samtliga  läsa  mellan  vilka  systemalternativ  som 
systemvalet stod emellan. Ett massmail skickades ut i juni med information om 
att en lösning från SAP/Implema har valts. I slutet av augusti fanns också hela 
företaget  samlat  på  en  konferens  där  förutom  att  annan  information  gavs 
presenterade Tore, under några timmar, projektets status samt vad som skulle 
ske härnäst. Ur den synpunkten menar Tore att det har informerats även formellt 
och ständigt men då har det handlat mer om övergripande informationer.

8.8 Acceptans och hinder
På frågan hur  Byggbeslag  har  arbetat  för  att  skapa bredast  stöd  för  sitt  nya 
system svarar Tore att man har försökt se till att så många som möjligt fick delta 
i  projektet.  En  stor  projektgrupp  skulle  bildas  och  på  så  sätt  försökte  man 
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förhindra att de anställda upplevde att: nu sitter ledningen och bestämmer det 
här  och  det  här.  Något  som underlättade  situationen var  att  Byggbeslag  var 
tvunget att byta affärssystem. Det gamla systemet skulle upphöra och det var 
ingen idé att någon skulle komma och säga det var bättre förr. Förr fanns inte 
längre. De anställda visste att förändring skulle ske, att det måste ske. Många 
tyckte  senare  att  förändringen  var  jobbig  och  det  fanns  också  många  som 
längtade tillbaka till det gamla systemet. De kände sig hemma i det. Det tycker 
Tore inte är så konstig eftersom så många har jobbat i samma system i närmare 
16 – 17 år: från det att systemet togs i drift 1988 till och med under hela 2004. 

 
”De satt där och hade kunden i luren och de skulle svara kunden med en gång: om  
priser, om det fanns tillgängligt, om de kunde leverera och lägga några order. Det blev  
väldigt stressande för många, alltså, bara att den här bilden såg annorlunda ut kan 
vara en jätte stressande moment. I det första var det många som längtade tillbaka.”  
(Zetterberg, 2007-10-10)

Acceptansen menar Tore har varit stor för att det gamla systemet byttes ut och 
ett nytt anskaffades samt att en lösning från SAP/Implema valdes. Ledningen 
var också starkt engagerad under projektets gång. Det i och med att Tore själv är 
chef  för  ekonomienheten,  som  är  med  ledningsgruppen,  vilken  också  har 
fungerat som övergripande projektledare för anskaffning och implementering av 
Trade Provider. VD:n var också starkt engagerad även om han inte var med i 
implementeringsprojektet.  VD:n  var  exempelvis  med  när  funktions-  samt 
behovsanalysen  togs  fram  likt  chefen  för  industri  samt  två  regionchefer. 
Inköpschefen  samt  marknadschefen  var  inte  med  mycket  i  projektet  men 
marknad  var  starkt  representerad.  Sammanlagt  var  det  sju  personer  från 
säljenheten som deltog i projektet och enligt Tore var ledningsgruppen starkt 
engagerad. Tore säger att acceptansen för att det blev som det blev har varit stor 
i och med att så många fick delta i projektet. De anställda är i dag vana vid sitt 
nya affärssystem och tycker att det är bra. 

Något som också bidrog till  att  öka acceptans för det nya affärssystemet var 
enligt Tore att Byggbeslag anställde ny personal allteftersom vilka kom utifrån 
och vilka har arbetat i andra system. Dessa lyfte fram att det system som dem 
arbetade i nu var bättre än det som de hade på sitt gamla jobb. Det gör enligt 
Tore att de anställda inser att systemet är ganska bra i alla fall. Tore anser att 
organisationen  har  varit  öppen  för  förändringar  och  i  det  avseendet  att  ett 
affärssystem skulle anskaffas. Tore betonar dock att på individnivån är det ändå 
många som har det svårt för att acceptera förändringar. En förändring är enligt 
Tore något jobbigt och bara det att skärmbilden såg annorlunda ut upplevdes av 
många som jobbigt. Det var dock inte visuell kritik eller rykten som riktades mot 
projektet. Det fanns dock en fråga som Tore fick svara på ofta nämligen: varför 
har ni löst det på just det här sättet. Det rörde sig enligt Tore inte om någon 
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allvarig kritik. Tore blev varnad för vad rollen som projektledare kunde innebära 
i ett projekt som det här.  

”Han sa till mig det: du ska ha klart för dig att vara en projektledare för ett sådant här  
projekt är bland det otacksammaste man kan vara. Går det bra är det ingen som  
tackar dig för det; därför att det tar man för givet att det ska gå bra. Om det går mindre  
bra, om det går ett minsta fel, blir de kritiska. Det är många som kommer att tro att det  
är  ungefär  som  att  vrida  på  strömbrytaren  från  dag  ett  till  dag  två.  Får  de  en  
överraskning,  då  kan  dem  bli  kritiska.  Det  finns  ingen  uppsida  med  att  vara  
projektledare för ett sådant här projekt. Du kan bara få kritik, men jag tycker det var  
jag beredd på. Det var ingen större fara, det var det ju inte.” (Zetterberg, 2007-10-10) 

Det uppstår  enligt  Tore  alltid  mindre,  större  hinder  eller  problem vilka  man 
måste försöka lösa på ett eller annat sätt. När behovs- och funktionsanalyserna 
togs fram var man ofta tvungen att utvärdera om en lösning var bättre än någon 
annan.  Då  fick  man  utvärdera  om  lösningen  ifråga  var  bättre  och  om  det 
överhuvudtaget var möjligt att göra på detta sätt. Det största hindret var enligt 
Tore att få folk att avsätta tillräckligt med tid för projektet när medlemmarna 
befann  sig  på  hemmaplan.  En  av  de  svårare  bitarna  var  på  så  sätt  att  få 
medlemmarna att prioritera uppgifterna i projektet samtidigt som medarbetarna 
skulle acceptera att dessa prioriterade projektet. 

8.9 Rollen som projektledare
Tore anser att  han har fungerat  bra i  rollen som projektledare i  och med att 
projektet  klarade  budget  och  tidsplan.  Byggbeslag  erhöll  Veckans  Affärers 
utmärkelse för bästa tidplan. Det vann med motiveringen:

”BB  har  haft  en  kort  tidplan  för  installationen  av  sitt  nya  affärssystem,  relativt  
omfattning och komplexitet. BB har realiserat tidplanen med gott resultat. BB har haft  
förmågan att hålla sig till standard.” (Sidea, 2006)

I juryn fanns Rolf Berndtson VD på Dataföreningen i Sverige, Gunnel Duveblad 
Senior  Adviser  IT;  Hans  Kaldéren  affärssystemexpert  och  Raine  Öberg, 
ansvarig för affärssystem på Scania AB. (Sidea, 2006)

Tore intar hållningen att man måste vara självkritisk och anser att han borde ha 
informerat mer tidigare om hur besvärlig den närmsta tiden kan komma att bli. 
En chef eller en ansvarig för marknadsgruppen borde också ha utsetts; någon 
som är drivande och som vågar ta beslut samt sätta stopp för diskussioner. Tore 
menar på att det borde ha varit frågan om en person som enbart har arbetat med 
ledning av gruppen och inte har haft någon annan roll i den. På testsidan fanns 
det  också  saker  som  borde  ha  hanterats  annorlunda.  En  del  av  testningen 
genomfördes ute hos Implema men det fanns mycket som medlemmarna skulle 
göra själva på hemmaplan.  Det  avser  det  första  steget  i  testningen där  varje 
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modul  skulle  testas  var  för  sig.  När  projektmedlemmarna  befann  sig  på 
hemmaplan  var  det  enligt  Tore  lätt  att  ordinarie  arbetsuppgifter  kunde  ta 
överhanden. Det gjorde att testningen blev lidande och på den punkten anser 
Tore att en hårdare linje borde ha dragits. Bytet av kommunikationsplattformen 
skulle  också  ha  genomförts  tidigare.  Det  tar  längre  tid  att  byta  en 
kommunikationsplattform än att byta eller implementera ett nytt affärssystem. 
Tore anser att Telia borde ha involverats mycket tidigare än sju månader innan. 

8.10Lärdomar från projektet
Några  av  de  lärdomar  som  kan  dras  från  projektet  är  lärdomen  kring 
projektgruppens storlek. Tore menar att det är nödvändigt att skapa förankring 
hos alla och låta så många som möjligt att delta i projektet där projektgruppens 
sammansättning pekas ut som något viktigt. Förändring av beteenden är vidare 
något stressande och Tore menar på att det alltid uppstår problem varför det är 
viktigt att  skapa beredskap för  att  kunna hantera de olika problemen. Det är 
vidare inte fullt möjligt att räkna ut allting som tänkas kan komma att ske varför 
det är viktigt att kunna acceptera att allting inte kan bli hundra procent rätt vid 
start. En annan lärdom är enligt Krister att det är också viktigt att knyta till sig 
rätt  leverantör,  rätt  återförsäljare,  där  leverantören  måste  förstå  medelstora 
företags  affärssystemsbehov.  Konsulterna  å  sin  sida  måste  förstå  företagets 
processer och ska inte enbart vara funktionsinriktade. De måste förstå hur olika 
processer  hänger  ihop.  Tore  anser  också  att  ledningen  var  aktiv  samt  att 
projektgruppen hade ledningens förtroende. 

”Med  funktionsinriktad  menar  jag  en  som är  expert  på  lager,  en  som är  det  på 
försäljning, en på inköp, en på ekonomi. Det är väl bra att de är experter men dem 
måste förstå hur de samverkar, de olika delarna, förstå hur det påverkar.” (Zetterberg,  
2007-10-10)

Något annat som bidrog till att projektet kunde sluta i framgång var enligt Tore 
att en väl genomtänkt kravspecifikation hade tagits fram där medarbetarna var 
tåliga  och  engagerade.  Det  menar  Tore  gällde  inte  enbart  för  dem som var 
involverade  i  projektet  utan  för  medarbetarna  i  övrigt.  Lokaler,  personal 
(resurser) hade planerats in och inga stora krav ställdes på beteendeförändring. 
Tore anser att det går att ta längre tid på sig för att genomföra ett sådant här 
projekt men det är inte säkert att man ändå fångar upp allting och får det helt 
rätt.  Vissa  bitar  kan  bli  bättre.  Det  är  enligt  Tore  bättre  att  ha  ett 
implementeringsprojekt som pågår i fyra kanske sex eller sju månader för att 
sedan ta systemet i drift och justera den. Projektet blir inte bättre av att det pågår 
i  två år.  De riktigt  stora företagen,  menar Tore,  kan ha resurser  för att  köra 
allting parallellt: avsätta personal, bygga ett system medan det gamla systemet 
används. Då kan det finnas en möjlighet att få systemet rätt från början. Det tar i 
sin tur mycket tid att  åstadkomma och projektet blir  väldigt dyrt.  Sättet  som 
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Byggbeslag genomförde sitt projekt på anser Tore är, relativt sett, ganska bra. 
Tore anser också att  han skulle göra på precis samma sätt  idag om han fick 
möjlighet  att  göra  om  projektet.  Det  enda  som  han  kan  tänka  sig  göra 
annorlunda är att han skulle se till att tilldela försäljningsgruppen en tydligare 
ledare.  Testningen  av  systemet  skulle  också  ha  varit  mer  strukturerad  och 
omfattande. Kommunikationsplattformen skulle också ha bytts ut tidigare. Tore 
menar på att  det alltid finns förändringar och förbättringar som skulle kunna 
göras på olika ställen. 

På frågan om vad han tycket om affärssystem innan och efter det att det nya 
affärssystemet implementerades säger Tore att, i och med att han har drivit olika 
revisioner samt varit projektledare i ett dataföretag, att han visste vilka system 
som fanns tillgängliga på marknaden.  Tore fortsätter  med att  säga att  det  är 
nödvändigt  för  ett  företag att  ha någon form av affärssystem åtminstone när 
företaget har nått  en viss storlek. Ju större transaktionsvolymen företaget har 
desto mer beroende blir man av ett affärssystem. Tore anser att han inte kan 
svara  generellt  om  affärssystem  är  något  bra  eller  inte  i  och  med  alla 
affärssystem har någon grundfilosofi (grundarkitektur) vilka kan avvika rätt så 
mycket. 

”Vi har de mindre och medelstora affärssystemen, kan inte nämna eller vill inte nämna  
något exempel på det, vilka inte är speciellt flexibla. Man har så här ska en process  
vara och de artikelserierna finns, de här kunduppläggen finns, de här inköpsrutinerna  
finns och så måste man följa de och ändra beteende. Det är en typ. Då måste man  
anpassa verksamheten till de, å andra sidan så är de helt beprövade och fungerar,  
men  de  är  oflexibla  och  oftast  är  de  mest  ekonomiska  för  de  mindre  företagen.  
Allteftersom man växer kan man gå på de större affärssystemen.” (Zetterberg, 2007-
10-10) 

Tore  tycker  också  att  verksamheten  ska  inte  behöva  anpassas  efter 
affärssystemet.

” Ja, därför att alla företag är olika. Företagen har en affärsidé och man har en strategi  
för  verksamheten  och  då  måste  processer  runt  om  det  byggas  upp  kring  den  
affärsmodell och de processer man har. Det kan aldrig, det bör inte vara på det sättet,  
att affärsmodellen man har anpassar sig efter ett affärssystem. Att det som jag gör  
anpassade  efter  det  kan  man  först  göra  när  man  blir  lite  större  för  att  de  små 
systemen, de mindre företagen, de har inte råd att göra det men det får också till följd  
att de utnyttjar inte affärssystemet full ut. Vad jag tror är att de använder det mer som 
redovisningssystem och det är någonting helt annat.” (Zetterberg, 2007-10-10)
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DEL V – Analys och diskussion

Del  fem i  uppsatsen  fokuserar  på  analysen  och  diskussionen  av  genomförd 
empirisk studie. 
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9 Analys och diskussion
Kapitel  nio  presenterar  analysen  och  diskussionen  av  det  insamlade  
empiriska materialet. För att kunna driva analysen framåt använder jag 
mig  även av de teoretiska  tankegångarna som presenteras  i  del  tre  i  
uppsatsen. Framställningen inleds med att jag analyserar och diskuterar  
vad som kan förorsaka systembytet  i  två medelstora företag,  vilka är  
verksamma inom två olika branscher. Några av de andra punkter som  
analyseras är vikten av användarmedverkan samt utbildningens roll för  
användarmedverkan.

9.1 Vad gav upphov till systembytet?
Små och medelstora företag har begränsat med resurser med avseende på bland 
annat tid och kapital, se Laukkanen et. al. (2007). Företag av den här storleken 
anses därför vara mer upptagna med att försöka anpassa sig till de förändringar 
som sker  i  deras  omgivning,  än vad de  ägnar  sig  åt  att  försöka förutse  och 
kontrollera  dessa.  Systembytet  i  Byggbeslags  fall  förorsakades  av  en  extern 
förändring. Leverantören Industri-Matematik såldes och de nya ägarna tog det 
beslutet att lägga ner det gamla systemet, ESSHandel. Det var en förändring som 
kom  utanför  själva  Byggbeslag,  vilka  de  inte  hade  någon  kontroll  över. 
ESSHandel skulle stödjas till och med den sista december 2004 där Byggbeslag 
blev tvingad till att, inom en fastställd tidsrymd, anskaffa samt implementera ett 
nytt  affärssystem.  Tore  beskriver  ESSHandel  som  ett  stabilt  system  vilket 
krånglade  aldrig  och  som  ur  funktionalitetssynpunkt  var  riktigt  bra.  Vissa 
justeringar  fick  ändå  göras  för  att  systemet  skulle  kunna  klara  av 
millenniumskiftet.  Efter  det  fortsatte  systemet  att  fungera stabilt.  Byggbeslag 
trodde  dock,  under  en  tid,  att  ESSHandel  skulle  uppgraderas  med  ny 
funktionalitet, men det kom aldrig att ske på grund av ägarbytet. 

Till skillnad från Byggbeslag förorsakades systembytet i Specialfastigheters fall 
av  förändringar  vilka  kom  inifrån  organisationen  själv.  Det  system  som 
Specialfastigheter använde sig av var byggt på gammal teknik, som gjorde att 
det  blev  allt  dyrare  att  underhålla  det,  och  underhållningskostnaderna  steg. 
Specialfastigheter  tog  det  beslutet  att  de  ville  ha  ett  nytt  modernt, 
framtidsorienterat, system vilket det skulle gå att bygga vidare från och utveckla 
ännu  mer.  Specialfastigheter  utgick  ifrån  ”best-in-class”  principen  medan 
Byggbeslag valde att anskaffa ett affärssystem från en enda systemleverantör. 
Det är enligt Bingi et. al. (1999) vanligt att organisationer väljer att anskaffa en 
hel affärssystemlösning från en enda leverantör.

Det som enligt Laukkanen et. al. (2007) bidrar till att medelstora företag vågar ta 
kontakt med systemleverantörerna är deras ökade behov av samt ökad möjlighet 
till  integrering  av  olika  system.  Det  är  något  som  tycks  framkomma  i 
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Specialfastigheters  fall.  Det  finns  idag,  enligt  Kristers  uppfattning,  många 
produkter som gör att det lätt går att integrera gamla system med nya. 

9.2 Ledningens stöd för projektet; vilken planerar förändringen
Ett affärssystemprojekt måste ha ledningens stöd och engagemang för att det ska 
kunna vara framgångsrikt, se Shehab et. al. (2004). Shehab et. al. (2004) likt 
flera andra författare betonar att ledningens stöd för och engagemang i projektet 
är  den  faktorn  som har  störst  påverkan  på  dess  utfall.  Krister  menar  på  att 
ledningen var starkt engagerad i projektet och att det hade ledningens stöd. Ett 
sätt  som  det  går  att  se  att  ledningen  var  engagerad  är  genom  att  de  olika 
funktionsansvariga  var  med i  projektet,  vilka  valde ut  medlemmar som dem 
ansåg  var  bäst  lämpade  att  delta  i  delprojekten.  Ett  exempel  är  att 
funktionsansvarig för ekonomisystemet var redovisningschefen, vilken valde ut 
lämpliga  projektmedlemmar.  I  Byggbeslags  fall  var  ledningen  mycket  starkt 
engagerad  under  hela  projektets  genomförande.  Tore  själv  är  chef  för 
ekonomienheten och har agerat som övergripande projektledare för anskaffning 
och implementering av vald lösning. VD:n för företaget var, enligt Tore, också 
starkt engagerad i  projekt,  i  samband med förstudien,  där man utarbetade en 
målbild  för  det  nya  affärssystemet.  Denne  var  inte  med  i 
implementeringsprojektet  men  var  alltså  med  när  funktions-  och 
behovsanalyserna togs fram, likt  chefen för  industri  samt regionchefen.  Tore 
menar också att även om marknads- och inköpschefen inte var med mycket i 
projektet så var det ändå sju personer från säljenheten som deltog i det. Det visar 
på,  anser  jag,  att  ledningen  var  starkt  engagerad  i  de  båda  fallen  av 
affärssystemimplementeringar  och  att  dem var  med  och  deltog  i  att  planera 
förändringen samt leda den.

Enligt Al-Mashari et. al. (2003) måste ledningen vara engagerad i varje steg i 
projektet  och  ska  också  leda  samt  planera  förändringen.  Införandet  av  ett 
affärssystem utgör ett viktigt strategiskt ställningstagande för organisationen, se 
Bingi et. al. (1999). Ledningen måste fastställa en implementeringsstrategi för 
affärssystemet.  Ska  det  vara  en  teknisktorienterad  implementering  eller  ska 
införandet vara strategiskt betonat där införandet medför mer djupgående och 
större förändringar i organisationen med avseende på förändringar i strukturen 
och  kulturen  i  organisationen,  förutom  förändringar  på  det  tekniska  planet. 
Förändringar i företagets processer medför att mycket förändras av det som dem 
anställda  har  blivit  vana  vid.  Det  medför  förändringar  i  arbetssättet,  i 
arbetsflödet, likt förändringar i organisationskulturen och det är alltid svårt att 
förändra kulturen i en organisation. Att ändra beteende är någonting svårt vilket 
också Tore lyfter fram. Det är också här som avlärning kommer in. För att de 
anställda ska kunna lära in det förändrade arbetssättet måste dem i sin tur kunna 
avlära.  Avlärning  är  enligt  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  en  påfrestande 
process, men en nödvändig sådan, för att de anställda ska kunna lära in det nya. 
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Reengineeringen  kan  medföra  stora  förändringar  i  organisationen  och det  är 
också  därför  som  ingen  av  de  anställda  vill  genomgå  effekterna  av  sådana 
insatser. I organisationen behöver man därför arbeta för att skapa en kultur som 
är öppen samt mottaglig för förändringar, se Nah et. al. (2001). 

Ett  annat  ställningstagande  är  om  affärssystemet  ska  implementeras  i  hela 
organisationen eller enbart i delar av den, se Bingi et. al. (1999). I affärsplanen 
bör  det,  enligt  Nah  et.  al.  (2001),  tydligt  framgå  varför  affärssystemet  ska 
implementeras, vilka fördelar det ska ge upphov till samt vilka resurser som är 
nödvändiga  för  att  få  systemet  implementerat.  I  de  båda fallen av studerade 
affärssystemimplementering måste ledningen ha varit med och tagit beslut om 
sådana frågor.

I  Byggbeslagsfall,  anser  jag,  att  ledningen  valde  att  anamma  en  mer 
teknisktorienterad implementeringsstrategi,  då  man från första  början tog det 
beslutet att inga huvudprocesser skulle förändras, se avsnitt 8.3. Byggbeslag var 
mån om att behålla sina huvudprocesser oförändrade. Tore framför att de fick 
varningen att man inte skulle försöka förändra sina processer samtidigt som man 
skulle implementera affärssystemet. Varningen byggde på tankegången om att 
bytet av ett affärssystem är något stort och om man även ska förändra sitt sätt att 
arbeta då handlar det, enligt Tore, om en beteendeförändring av medarbetarna, 
vilket är svårt att åstadkomma. Beslutet om att inte förändra företagets processer 
innebar att företaget skulle ha större chans att implementera affärssystemet inom 
fastställd tidsram men där de anställda skulle ha möjlighet att  igenkänna sitt 
arbetsflöde. Den linje som Byggbeslag valde att följa var att man först skulle 
implementera affärssystemet för att därefter lära sig hur det fungerar och gradvis 
förändra i flödena. Med tanke på att Byggbeslags implementeringsstrategi var, 
enligt min uppfattning, teknisktorienterad håller jag med Tores uppfattning om 
att  organisationen  bör  eftersträva  att  implementera  sitt  nya  affärssystem  på 
kortas möjliga tid, se avsnitt 8.10. 

Specialfastigheter, till skillnad från Byggbeslag, hade den ambitionen att försöka 
förändra  sina  processer,  se  avsnitt  7.3,  där  ekonomiområdet  sågs  över  i  ett 
försök att förändra och förenkla processerna. I Specialfastigheters fall anser jag 
att deras implementeringsstrategi var mer strategiskt orienterad där man försökte 
förändra en del av sina processer på en ganska kort tid. De båda företagen, anser 
jag,  har  således  haft  olika implementeringsstrategi  vilket  kan  kopplas  till  att 
företagen implementerade sitt affärssystem av olika anledningar. Förändringen 
genererades  utav  olika  förändringskrafter.  I  Byggbeslags  fall  orsakades 
systembytet utav en extern förändring. Det var tvunget att implementera ett nytt 
affärssystem,  eftersom  ESSHandel  skulle  läggas  ner.  Systembytet  i 
Specialfastigheters  fall,  anser  jag,  berodde  på  förändringar  som kom inifrån 
organisationen själv.
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Med tanke på att  ett  affärssystem har en central  roll  i  verksamheten och de 
förändringar som ett affärssystem kan ge upphov till anser jag att det är viktigt 
att ledningen är med och stödjer samt engagerar sig i projektet. Det gäller att 
noga planera förändringen där man behöver definiera varför affärssystemet ska 
implementeras. För att  kunna ha en framgångsrik implementering och för att 
kunna skörda frukterna av det är det viktigt med förberedelse, vilket är också 
något som Krister pekar på. 

9.2.1 Faktorer som påverkar systemvalet
Målbilden som Byggbeslag tog fram för sitt  system tryckte på att  det  skulle 
finnas kvalitet i det. Det nya affärssystemet skulle användas i tio år utan att dem 
skulle  tvingas  till  att  behöva  byta  det.  Byggbeslag  hade  det  kravet  att 
systemleverantören skulle vara ekonomiskt stabil. Den skulle kunna kvarhålla 
sitt system för en lång tid framöver, där leverantören skulle ha resurser för att 
kunna  vidareutveckla  produkten  samt  tillhandahålla  behövd  support.  Frågan 
kring leverantörens stabilitet kan därför, anser jag, sägas vara en mycket viktig 
faktor  som påverkar ett  medelstort  företags val  av affärssystem. Bingi et.  al. 
(1999) betonar exempelvis vikten av att affärssystemleverantören är ekonomiskt 
stabil. För att påvisa vikten av denna fråga kan det lyftas fram hur Byggbeslag 
resonerade när det valde att inte välja Movex. Ryktet på marknaden var enligt 
Tore att någon eller några av de så kallade tre I:na skulle försvinna. En annan 
faktor  som  påverkade  systemvalet  var  frågan  kring  systemets  skalbarhet. 
Byggbeslag ställde det kravet att det nya affärssystemet skulle klara av att växa 
med Byggbeslag både geografiskt och volymmässigt. 

I  det  empiriska  materialet  uppkom  det  också  att  affärssystemleverantörens 
renommé kan påverka ett kundföretags val av affärssystem. Byggbeslag valde 
exempelvis  inte  att  titta  på  några  lösningar  från  affärssystemleverantören 
SAP/Implema,  eftersom  uppfattningen  fanns  att  SAP/Implema  enbart  har 
lösningar som lämpar sig för stora företag. På Byggbeslag fanns uppfattningen 
om att  företaget  måste  ha  över  ett  tusen  anställda  för  att  kunna använda en 
lösning från SAP/Implema. Det var deras kontaktperson från Industri-Matematik 
som gav dem rådet att SAP/Implema har lösningar som också lämpar sig för 
medelstora företag, och att man nästan begår ett tjänstefel om det är så att man 
inte  tittar  på  deras  lösningar.  Utifrån det  anser  jag att  inhyrda  resurser  eller 
externa resurser kan på gott och ont påverka ett företags val av affärssystem. I 
Byggbeslags fall kan det sägas att rådet var positivt för deras del eftersom dem i 
dagsläget  anser  sig  vara  nöjda  med systemvalet  och  dem anställda  gillar  att 
arbeta i Trade Provider. 

Bingi  et.  al.  (1999)  betonar  att  det  är  viktigt  för  kundföretag  att  välja  rätt 
affärssystem. Ett affärssystem som bäst stödjer verksamhetens behov ska enligt 
Somers och Nelson (2001) väljas. Det bör betyda, anser jag, att man måste vara 
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mycket noggrann i sitt systemval. Kundföretaget behöver därför starta med ett 
brett urval av affärssystem samt leverantörer för att sedan gradvis smalna av det. 
Specialfastigheter har använt sig av ett sådant tillvägagångssätt, se avsnitt 7.3. 
Saknas det interna resurser som kan leda detta arbete framåt, anser jag, att det 
kan vara värdefullt att ta hjälp av inhyrda, externa, resurser som har kunskap om 
vilka leverantörer, affärssystem som finns tillgängliga på marknaden; samt vilka 
lämpar sig för de behov som ett medelstort företag kan tänkas ha. Jag uppfattar 
därför att ett företag som behöver anskaffa ett affärssystem behöver vara noga, 
inte enbart i sitt val av affärssystem, utan också av leverantör. Det utan att jag 
tar hänsyn till om företaget ifråga är ett stort eller ett medelstort företag. Vikten 
av detta bör också betraktas utifrån utgångspunkten att medelstora företag antas 
ha  knappa  resurser;  varför  dem  är  mer  känsliga  för  de  eventuella 
missbedömningar som företaget ifråga kan göra, se Laukkanen et. al. (2007). 
Vid ett  felaktigt  val  av ett  affärssystem, som dåligt  uppfyller  verksamhetens 
behov, anser jag att ett medelstort företag, sett till resurssituationen, skulle ha 
sämre förutsättningar för att kunna klara sig ur en sådan situation. 

Jag anser därför  att  den bild som Reuther och Chattopadhyay (2004) ger  av 
faktorer vilka påverkar medelstora företag i deras val av affärssystem i stort sett 
överrensstämmer med det resultat som det empiriska materialet uppvisar. Den 
faktorn som utövar störst påverkan kan därför sägas vara funktionalitetskravet: 
hur väl affärssystemet uppfyller organisationens krav på funktionalitet. Direkta 
kostnader för att få affärssystemet implementerat påverkar också. Tore menar på 
att Byggbeslag ogärna ville bli indraget i en långdragen implementering av valt 
affärssystem. Det kan kanske bero på att dem hade ett pressat tidschema inom 
vilket  det  nya  affärssystemet  skulle  implementeras.  Affärssystem  är  enligt 
Umble et. al. (2003) komplexa system som kräver mycket resurser i form av: tid, 
kapital  och  resurser  att  få  det  implementerat;  som medelstora  företag  enligt 
Laukkanen et. al. (2007) har brist på. Frågan kring affärssystemets skalbarhet 
påverkar också. Jag anser därför att de leverantörsspecifika kriterierna påverkar 
leverantörsvalet lika mycket som de produktspecifika. Min uppfattning på den 
punkten skiljer sig från Everdingens et. al. (2002). Systemvalet tycks också kan 
påverkas  av  de  råd  som  externa  resurser  ger  där  kravet  på  stabilitet  från 
leverantörens sida är något viktigt. 

9.3 Minimal anpassning
Införandet av ett affärssystem medför att organisationen kan komma att förändra 
sina processer efter dem leverantörsspecifika best practices som stöds av valt 
affärssystem, se Nah et. al. (2001). Som redan framfört under avsnitt 9.2 valde 
Byggbeslag att inte ändra några av sina huvudprocesser. Enligt Tore har man 
ändå gjort mindre, så kallade, kosmetiska förändringar till vissa delar av valt 
affärssystem. Beslutet om att inte förändra några av sina processer har enligt 
Tore varit en viktig balansfråga för dem. Deras utgångspunkt var så att säga att 
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försöka undvika att  kopiera  sitt  gamla system och på så sätt  riskera  att  inte 
utnyttja de möjligheter som inryms i det nya affärssystemet. Tore hävdar ändå 
att  rätt  val  gjordes  när  beslut  togs  om  att  inte  förändra  företagets 
huvudprocesser, se avsnitt 8.3. Enligt Bingi et. al. (1999) täcker även de bästa 
affärssystemen omkring 70 procent  av ett  företags  behov.  Det  är  något  som 
enligt min uppfattning tydligt påvisas i Specialfastigheters fall, se avsnitt 7.3.3. 
Axapta  har  enligt  Krister  inte  uppfyllt  verksamhetens  behov  genom  sina 
standardfunktioner i den utsträckning som önskat. Krister pekar också på att det 
är  en  sak  att  titta  på  hur  ett  system  fungerar  när  det  demonstreras  i  ett 
försäljningsläge  mot  senare  när  en  arbetar  med  att  implementera  det.  I 
Specialfastigheters fall har man alltså fått fundera på hur verksamheten skulle 
hantera de resterande 30 procenten. En del anpassningar av affärssystemet har 
därför fått göras. En anpassning har varit att  momsen skulle redovisas på ett 
specifikt sätt, se avsnitt 7.3.3. I Byggbeslags fall har en anpassning gjorts och då 
med  avseende  på  objektsspecifikation  som,  enligt  Tore,  inte  finns  i  någon 
standard.

Enligt de båda respodenterna har antalet anpassningar av affärssystemet försökt 
hållas till ett minimum. Faran med att göra anpassningar är enligt Krister att man 
riskerar att asfaltera kostigarna. Deras strategi har istället varit att försöka ”följa 
motorvägen”, där det inte har funnits lösningar har det inte varit möjligt att följa 
den strategin. I de båda fallen anser man att genomförda anpassningar har varit 
nödvändiga och att lösningen inte har blivit överanpassad. I Byggbeslags fall har 
man gett avkall på några funktionalitetskrav och då gällande en grej kopplat till 
redovisningen,  nämligen  periodisering  av  varukostnad.  I  de  båda  fallen  av 
affärssystemimplementeringar, anser jag, att man har hållit sig till grundregeln 
där man har försökt implementera affärssystemet så mycket som möjligt i sitt 
grundutförande, se Nah et. al. (2001). Genom ett sådant tillvägagångssätt blir det 
enligt Nah et. al (2001) möjligt att hålla sina implementeringskostnader nere likt 
senare också uppgraderings- samt underhållningskostnaderna. 

Genom att organisationen gör rätt från början och väljer ett affärssystem som har 
en stor täckningsgrad mot verksamhetens behov, anser jag, att organisationen 
kan  på  så  sätt  undvika  att  behöva  göra  kostsamma  anpassningar  av  valt 
affärssystem. Valet att göra anpassningar kan bidra till att implementeringen av 
det valda affärssystemet drar ut på tiden, vilket kan fördyra det. Det anser jag är 
inte  särskilt  fördelaktigt  för  ett  medelstort  företag  med  tanke  på  deras 
resurssituation: med avseende på bland annat kapital. De förändringar som görs 
kan vidare inte vara helt nödvändiga där de kan komma att används i mycket låg 
utsträckning  eller  inte  alls.  Det  gäller  därför  att  noga  överväga  fördelarna 
respektive nackdelarna med att anpassa systemet. Har graden av anpassningar 
varit omfattande kan det i sin tur försvåra för organisationen att dra nytta av 
kommande  uppgraderingar  av  programvaran.  Kundföretaget  har  också  den 
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möjligheten att enbart behöva installera de moduler som kunden har ett verkligt 
behov. Det med tanke på hur ett affärssystem är uppbyggt. Jag anser därför att 
kundföretaget behöver arbeta utifrån den ambitionen att  försöka göra rätt  val 
från  början.  Genom sitt  val  av  affärssystem och  i  sin  tur  av  leverantör  kan 
kunden skapa sig en gynnsam utgångsposition för det fortsatta arbetet som följer 
med  implementeringen  av  det  valda  affärssystemet:  med  avseende  på  bland 
annat frågan kring anpassningar. Min utgångspunkt är att antalet förändringar av 
systemet  ska  hållas  på ett  minimum och att  systemet  ska konfigureras inom 
parametrarna. 

9.4 En erfaren projektledare 
Både Tore och Krister  är  vidare erfarna projektledare  som har erfarenhet  av 
projektledarrollen  sedan  tidigare.  Krister  har  exempelvis  varit  anställd  på 
Öhrlings  Pricewaters  Coopers,  varifrån  han  har  skaffat  sig  erfarenheten  att 
arbeta  med upphandling  samt  implementeringar  av  olika  system.  Krister  har 
också fungerat som projektledare för de många projekt som har genomförts på 
företaget. Tore har å sin sida länge arbetet som revisor och fick ofta driva större 
revisionsuppdrag själv. Ett sådant uppdrag är enligt honom själv mycket som ett 
projekt.  Tore har också arbetat som projektledare på ett  mindre dataföretag i 
Stockholm, varifrån han har skaffat sig erfarenheten att arbeta som projektledare 
inom  databranschen.  De  båda  projektledarna  har  alltså  erfarenhet  av 
projektledarrollen sedan tidigare. Med tanke på de många förändringar som ett 
affärssystem kan föra med sig anser jag att det är fördelaktigt om projektledaren 
har  erfarenhet  av projektledarrollen sedan tidigare.  Genom sin erfarenhetsbas 
kan den exempelvis känna sig mer trygg i sin roll av projektledare och samtidigt 
ha  större  chans  att  implementera  vald  affärssystemlösning  på  tid  och  inom 
budget. Den, kan tänkas, kan genomföra en bättre planering av de resurser som 
krävs för att välja samt implementera det nya affärssystemet. Nah et. al. (2001) 
menar på att en individ eller grupp ska ägna sig åt att bedriva en effektiv samt 
framgångsrik projektledning.

I  Byggbeslags  fall  hade  man  också  tagit  hjälp  av  en  erfaren  expert  på 
projektledning vilket säkerligen kan ha bidragit till att en bättre planering och 
styrning av projektet har genomförts. I  Byggbeslags fall  har man exempelvis 
implementerat  det  nya  affärssystemet  på  tid  och  inom  budget.  De  båda 
projektledarna säger sig tycka om att  arbeta som projektledare och säger sig 
trivas  i  denna  roll.  Med  förankring  i  det  empiriska  materialet  anser  jag  att 
projektledarens  inställning  till  själva  uppgiften  och  projektledarrollen  kan 
påverka projektets utfall. De båda projektledarna hade vidare också erfarenheten 
av  affärssystem sedan  tidigare  och  dem visste  vilka  affärssystem som fanns 
tillgängliga på marknaden. Tore blev också varnad för vad projektledarrollen för 
ett sådant här projekt kan innebära. ” Går det bra är det ingen som tackar dig för det;  
därför att det tar man för givet att det ska gå bra. Om det går mindre bra, om det går ett  
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minsta fel, blir de kritiska. Det är många som kommer att tro att det är ungefär som att  
vrida på strömbrytaren från dag ett till dag två. Får de en överraskning, då kan dem bli  
kritiska. Det finns ingen uppsida med att vara projektledare för ett sådant här projekt. Du 
kan bara få kritik, men jag tycker det var jag beredd på. Det var ingen större fara, det var  
det ju inte.” (Zetterberg, 2007-10-10) 

9.5 Projektgruppens sammansättning 
En förutsättning som enligt Nah et. al. (2001) och Strong och Volkoff (2004) 
påverkar framgången vid införandet  av ett  affärssystem är  att  organisationen 
måste låta sin bästa personal, som har den rätta kompetensen, att delta i arbetet 
med att implementera det nya affärssystemet. Jag anser att man i de båda fallen 
av affärssystemimplementeringar har varit noga i sitt val av projektmedlemmar. 
I Specialfastigheters fall var det de funktionsansvariga själva som tog beslutet 
om vilka som skulle låtas ingå i projektet. I sitt val av projektmedlemmar tog 
Byggbeslag fasta på hur projektmedlemmarna är: rent kunskapsmässigt, hur de 
engagerade men också hur man ansåg att de skulle kunna samarbeta. Det som 
gör att det uppstår en bra, spännande grupp är enligt Tore att den består av en 
blandning  av  medlemmar.  I  projektgruppen  bör  det,  enligt  honom,  finnas 
personer  som är  kreativa,  som ifrågasätter  en  hel  del  men också  de  som är 
råjobbare eller förvaltare bör finnas med. Al-Mashari et. al. (2003) pekar också 
på att  affärssystemprojektet  måste ha ledningens stöd.  Utan det  kan de olika 
funktionsavdelningarna,  exempelvis,  avstå  från  att  låta  sin  bästa  personal  att 
delta  i  projektet.  I  de  båda  fallen  av  affärssystemimplementeringar  var 
ledningen, enligt respondenterna, starkt engagerad. Något som också är viktigt 
att ta hänsyn till vid valet av projektmedlemmar är att dem ska kunna företagets 
processer men också att  de ska arbeta för att  driva arbetet i  rätt riktning: att 
projektet uppnår projektdimensionerna tid och kostnad, se Bingi et. al. (1999).

I de båda fallen av affärssystemimplementeringar har projektmedlemmarna fått 
arbeta med projektet  på deltid.  Det  är  något  som skiljer  sig från Strong och 
Volkoff (2004) rekommendation vilka menar på att  medlemmarna bör arbeta 
med  projektet  på  heltid.  I  både  Byggbeslags  och  Specialfastigheters  har 
projektmedlemmarna  fått  kombinera  de  ordinarie  arbetsuppgifterna  med 
projektet.  Det  kan i  perioder säkerligen ha varit  betungande för  dem. Under 
testningen var det enligt Tore lätt för medlemmarna att prioritera det ordinarie 
arbetet framför projektuppgifterna, se avsnitt 8.9. Det anser jag är inte särskilt 
fördelaktigt för ett projekts utfall. Jag menar på att projektet blir lätt lidande om 
det är så att medlemmarna inte gör det dem ska på den tid som har avsatts. Det 
kan bidra till att det uppstår tidsförskjutningar i projektet och att det drar ut på 
tiden med stigande kostnader som följd. Krister lyfte fram, till exempel, att han i 
sin roll av projektledare har fått se till att medlemmarna gjorde det dem skulle på 
den tid som har planerats in. Problemet med att medlemmarna prioriterade det 
ordinarie  arbetet  är  något  som  har  förekommit  i  de  båda  fallen  av 
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affärssystemimplementeringar.  Just  tidsbristen  och  svårigheten  att  kombinera 
det ordinarie arbetet med projektuppgifterna, anser jag, är en faktor som kan 
påverka  projektets  utfall  negativt.  I  Byggbeslags  fall  hanterades 
projektmedlemmarnas  arbetssituation  genom  att  låta  personalen  i 
linjeverksamheten ta över en del av deras ordinarie arbetsuppgifter, så att dem 
skulle ha större möjlighet att koncentrera sig på projektuppgifterna. Under den 
tid då det nya affärssystemet implementerades fick det, enligt Tore, inte pågå 
några andra projekt på företaget, se avsnitt 8.4. Den övergripande projektledaren 
bör  vidare  enligt  Tores  uppfattning  inte  tillåta  sig  att  ha  någon  tung  roll  i 
delprojektet. Det eftersom att vara projektledare för ett sådant här projekt kräver 
fullt engagemang. 

Parr och Shanks (2000) menar på att projektteamet bör innehålla en balanserad 
mix av tekniskt expertis samt kunskaper om hur företagets affärer bedrivs. I sitt 
val  av  konsult  var  Byggbeslag  noga  med  att  välja  ett  konsultföretag  som 
uteslutande  har  koncentrerat  sig  på  lösningar  för  medelstora  företag,  vars 
konsulter har ryktet om sig om att vara duktiga. Det,  anser jag, pekar på att 
Byggbeslag var noga i sitt val av konsult och att man haft strävan att försöka 
knyta till sig duktiga konsulter. Bingi et. al. (1999) menar på att det är ganska 
svårt att hitta kompetenta konsulter att delta i affärssystemprojekt, samtidigt som 
det är svårt att behålla dem projekttiden ut. Bingi et. al. (1999) menar vidare på 
att förutom att konsulterna ska ha tekniska kunskaper ska dem också ha goda 
kunskaper om systemets funktionalitet. Dem ska också vara socialt kompetenta. 
Frågan kring funktionalitet är också något som Tore berör som menar på att 
konsultera inte enbart ska vara funktionsorienterade utan att de ska ha förmåga 
att kunna se helheten, hur de olika delarna samverkar och påverkar, se avsnitt 
8.10. 

Min  uppfattning  är  således  att  man  i  de  båda  fallen  av  affärssystem-
implementeringar har tagit fasta på att det är viktigt att vara noga i sitt val av 
projektmedlemmar samt att de medlemmar som har den rätta kompetensen har 
låtits medverka. För att underlätta användarnas medverkan är det därför viktigt 
att  skapa  avlastning  där  de  i  linjeorganisationen kan låtas  ta  över  en  del  av 
projektmedlemmarnas arbetsuppgifter. 

9.5.1 Samarbete mellan implementeringsparterna
I  Specialfastigheters  fall  arbetade  projektgruppen  i  vanliga  konferenslokaler. 
Enligt Nah et. al. (2001) bör det finnas en lokal avsatt för projektgruppen där 
den kan arbeta: för att på så sätt underlätta samarbetet i den. Hos Implema fanns 
det  enligt  Tore  en  särskild  lokal  avsatt  specifikt  för  projektet  där  hela 
projektgruppen kunde arbeta. I en del av lokalen satt inköp och arbetade, i en 
annan del satt lager, i en del satt de som arbetade med försäljningsmodulen och i 
resten av lokalen satt de som arbetade med ekonomi. Det gjorde att de kunde 
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arbeta  mer  koncentrerat  samt  nära  varandra.  Fördelen  med  sådant 
tillvägagångssätt var enligt Tore särskild påtaglig under integrationen, då olika 
frågor kunde avklaras snabbare,  se  avsnitt  8.7.  Enligt  Tore var det  bättre att 
arbeta  hos  Implema  än  att  vara  på  hemmaplan  och  arbeta  med 
projektuppgifterna.  Risken  fanns,  enligt  Tore,  att  projektmedlemmarna 
prioriterade det  ordinarie  arbetet  framför  projektuppgifterna.  Samarbetet  med 
Implema fungerade bra även om det, enligt Tore, har kunnat vara ännu bättre. 

Nah et. al. (2001) förespråkar att kundföretaget måste se till att skapa ett gott 
samarbete  med  konsultorganisationen  och  konsulterna.  Genom  ett  gott 
samarbete  kan  man  exempelvis  åstadkomma  en  bättre  konfigurering  av 
affärssystemet.  Det  förutsatt  att  kommunikationen  mellan  projektmedlemmar 
och konsulterna fungerar, se under avsnitt 8.4. Följande exempel visar på varför 
samarbetet bör fungera, se avsnitt 8.7. Projektledaren från Implema fick alltså ta 
på sig mera av ledarrollen än vad normalt sett ska göras. I Specialfastigheters 
fall  byttes  ut  en  delprojektledare  på  leverantörssidan  på  grund  av 
samarbetssvårigheter. Det anser jag borde ha medfört störningar i projektet till 
följd av att det var svårt för implementeringsparterna att utveckla en ”vi känsla” 
där  samtliga  eftersträvar  att  implementera  affärssystemet  på  tid  och  inom 
budget. Enligt respodenterna har det inte förekommit några större konflikter i 
projektet. Det anser jag inte stämmer i Specialfastigheters fall med tanke på att 
en delprojektledare på leverantörssidan fick bytas ut. Bingi et. al. (1999) menar 
på  att  hur  samarbetet  mellan  kundföretaget  och  konsultorganisationen  har 
fungerat kommer att återspeglas i projektresultatet. 

Införandet  av  ett  affärssystem  kräver  enligt  Bingi  et.  al.  (1999)  ett  stort 
engagemang  från  projektgruppens  sida  varför  den  bör  hållas  motiverad. 
Medlemmarna i Byggbeslagsfall fick arbeta extra varför deras engagemang för 
att avsluta projektet inom projektramarna, enligt min uppfattning, har varit stort. 
Även  om arbetsbelastningen  på  medlemmarna  var  stor  var  det,  enligt  Tore, 
viktigt att se till att projektmedlemmarna hade det roligt tillsammans. Ett sätt på 
vilket det går att höja motivationen i projektgruppen är genom att projektledaren 
visar sin uppskattning för den, Bingi et. al. (1999). Nah et. al. (2001) pekar på 
att medlemmarna bör ges incitament att vilja implementera affärssystemet inom 
fastställda projektramar. Jag anser därför att även om det är svårt för medelstora 
företag att låta sin bästa personal att arbeta med affärssystemprojektet på heltid 
att  man  ändå  bör  försöka  skapa  sätt  på  vilket  det  går  att  reducera 
arbetsbelastningen  på  projektmedlemmarna.  Ett  sätt  på  vilket  det  går  att 
åstadkomma  är,  som  i  Byggbeslags  fall,  att  överlåta  en  del  av 
projektmedlemmarnas  ordinarie  arbetsuppgifter  på  den  övriga  personalen  i 
linjeverksamheten.  Jag  anser  även  starkt  att  projektmedlemmarna  bör  ges 
incitament att  vilja implementera affärssystemet på tid och inom budget. Det 
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med tanke på att de har en tendens att prioritera det ordinarie arbetet framför 
projektuppgifterna. 

9.6 Användarmedverkan och god kommunikation
För att  kunna skapa acceptans för  det  nya affärssystemet,  menar Nah et.  al. 
(2001), att användarna bör låtas medverka i projektet. De kan till exempel hjälpa 
vid  designen  eller  konfigurationen  av  affärssystemet.  I  den  traditionella 
utvecklingsprocessen  kan användarna  enligt  Ranerup  (1996)  involveras  i  det 
mer  praktiska  utprovningsarbetet  eller  genom  att  fungera  som  en 
informationskälla.  De kan också involveras i  utvecklingsprocessen genom att 
testa  det  planerade  systemet.  Fördelarna  med  användarmedverkan  är  enligt 
Preece et. al. (2002) att kunna: hantera slutanvändarnas förväntningar på det nya 
systemet samt kunna skapa ett ägandeskap för det.

I  Byggbeslags fall  var  samtliga enheter involverade i  projektet:  inköp,  lager, 
ekonomi och på  säljsidan  var  samtliga  försäljningskontoren  representerade.  I 
projektet  fanns  en  representant  från  Stockholm,  en  från  Göteborg,  en  från 
Malmö, en från Sundsvall, två från Karlstad och en ifrån Industri. Med tanke på 
att  det  kan  vara  svårt  att  låta  samtliga  användare  delta  i  projektet  kan 
användarmedverkan  genom  representanter,  vilken  utgör  en  särskild  typ  av 
medverkan,  tillämpas.  I  Specialfastigheters  fall  fanns  representanter  från 
samtliga  regionskontoren  närvarande  i  projektet.  För  att  kunna  säkra 
projektmedlemmarnas medverkan var  det  i  Byggbeslags fall  viktigt  för  varje 
kontor  eller  enhet  att  projektmedlemmarna  fick  avlastning.  De  skulle  ha 
möjlighet  att  lämna  en  del  av  sina  arbetsuppgifter  över  till  andra  inom 
linjeverksamheten. Med tanke på att de båda företagen är geografiskt utspridda 
kan det  tänkas  att  frågan kring avlastning var  viktig  för  dem, eftersom dem 
därigenom försökte möjliggöra användarnas medverkan.
 
Den grupp som arbetade med att implementera det nya affärssystemet var enligt 
Tore i vissa fall kanske för stor. Gruppens storlek förklarar han med säga att 
Byggbeslag ville ha en stor delaktighet. Genom att låta så många som möjligt att 
delta i projektet ville man på så sätt undvika att få dem anställda att känna: nu 
sitter ledningen och bestämmer allting. Därigenom, anser jag, ville man skapa en 
känsla av delaktighet genomgående i organisationen och på så sätt försökte man 
reducera användarmotståndet. I Specialfastigheters fall involverades användarna 
genom  att  ingå  i  de  olika  delprojekten  där  dessa  också  kunde  ingå  i  en 
referensgrupp vars uppgift var att granska lösningen och lämna synpunkter. I 
Byggbeslags fall har också en referensgrupp använts. Krister betonar att det var 
viktigt för organisationen att få de anställda att känna att de deltar i processen 
med valet av systemet samt senare också med implementeringen av det. Genom 
delaktighet  ville  man,  i  de  båda  fallen  av  affärssystemimplementeringar 
undvika, att  få de anställda att  känna att  förändring är enbart någonting som 
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trycks på dem. De skulle känna att de har möjlighet att påverka sin situation. Jag 
anser att de interna superanvändarna, de representanter som tillåts medverka i 
projektet  vilka  senare  kommer  att  bli  superanvändare,  har  kunskaper  om 
företagets processer och hur verksamheten fungerar. Dessa har kunskaper om 
det  egna  arbetet  och  den  egna  organisationen.  Konsulterna  å  sin  sida  har 
kunskaper om systemdesign. Jag anser därför att dessa parter är beroende av 
varandra,  av  varandras  kunskaper,  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  utforma 
lösningen så att de uppfyller organisationens krav på funktionalitet. För att ett 
kunskapsutbyte  ska  kunna  ske  mellan  dessa  parter  är  det  viktigt  med  god 
kommunikation. För att användarna ska kunna medverka i projektet är det i sin 
tur  viktigt  med  utbildning,  se  under  avsnitt  9.6.1.  Genom  utbildning  av 
användarna  möjliggörs  deras  medverkan  i  projektet.  Fungerar  inte 
kommunikationen, förstå inte parterna varandra, så blir det svårt att konfigurera 
affärssystemet på det sätt som motsvarar kundföretagets behov. Information och 
utbildning utgjorde enligt Krister två viktiga sätt på vilka man försökte skapa 
acceptans för det nya totalsystemet.

Kommunikation  är  enligt  Nah et.  al.  (2001)  viktig  i  affärssystemprojekt  där 
förväntningarna på det nya affärssystemet behöver kommuniceras ut från varje 
del  av  organisationen  och  där  användarnas  krav  på  systemet  måste  tas  i 
beaktning. Genom användardeltagarnas deltagande i  utvecklingsprocessen blir 
det  enligt  Ranerup  (1996)  möjligt  för  användarna  att  påverka  systemets 
utformning. Vid jämförelser mellan lyckade och misslyckade implementeringar 
av olika system har det också framkommit att graden av användarkonsultation i 
de framgångsrika fallen har varit hög, Noyes och Barber (1999). Konsultationen 
ska vidare avse, inte enbart frågan om vilket system som ska köpas in, utan även 
avse typ av utbildning som ska erbjudas samt hur den ska tillhandahållas. Innan 
ett affärssystemsprojekt påbörjas ska samtliga i organisationen, enligt Nah et. al. 
(2001), ha blivit informerade om: varför systemet ska införas, omfattningen på 
projektet samt olika aktiviteter i det. Det måste framgå att förändring kommer 
att  ske.  I  de  båda  fallen  har  man  enligt  respodenterna  varit  noga  med  att 
informera  samtliga  anställda  om  varför  systembytet  ska  ske.  I 
Specialfastigheters  fall  blev  de  anställda,  enligt  Krister,  informerade  om 
systembytet och det var ingen som ifrågasatte varför det gamla totalsystemet 
skulle bytas ut.  Organisationen var enligt Krister öppen för förändringen. Ett 
massmail skickades ut i Byggbeslags fall där samtliga tidigt fick information om 
varför  ESSHandel  skulle  bytas  ut.  Under  våren,  se  avsnitt  8.7,  kunde  dem 
anställda läsa om systembytet  i  företagets  interntidning.  Kommunikation och 
information  utgör  enligt  Preece  et.  al.  (2002)  ett  sätt  på  vilket  det  går  att 
möjliggöra användarnas medverkan i projektet. Dessa ska därför kontinuerligt 
hållas  informerade  om  framstegen  i  det:  till  exempel  genom  regelbundna 
nyhetsbrev och andra kommunikationskanaler. Informationen kring framstegen i 
projektet ska enligt Nah et. al. (2001) delges till samtliga i organisationen.
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I de båda fallen av affärssystemimplementeringar har man på olika sätt försökt 
kommunicera  ut  information  kring  projektets  status.  Både  formella-  och 
informella  kommunikationsvägar  har  använts.  Användarna  vilka  deltog  i 
projektet kunde, i Byggbeslags fall, efter en projektgenomgång på informell väg 
informera de övriga om: vilka diskussioner som har varit, vilka problem som 
gjorde sig gällande samt hur dessa hanterads. I augusti fick samtliga anställda 
närvara på en konferens där information gavs om projektets statuts samt vad de 
kunde förvänta sig härnäst, se avsnitt 8.7. Något som också bidrog till att skapa 
acceptans  för  det  nya  affärssystemet  var,  enligt  Tore,  att  de  nyanställda 
propagerade för Trade Provider som ett bättre system än det dem hade på sitt 
förra arbete. På så sätt försökte man hantera användarnas förväntningar på det 
nya affärssystemet samt skapa acceptans för det. 

I  Specialfastigheters  fall  utgjorde  företagets  intranät,  SPISEN,  en  viktig 
kommunikationskanal kring projektets status.  Genom denna kommunikations-
kanal gavs det information om hur arbetet fortlöpte och vad de anställda kunde 
förvänta sig. Krister var, enligt honom själv, noga med att försöka hantera de 
anställdas förväntningar på den nya lösningen. Han var bland annat noga med att 
betona att  många av de anställda säkerligen kommer att  uppleva att  det  nya 
systemet inte kommer att ligga på samma funktionalitetsnivå som det gamla, 
men att man gradvis kommer att nå dit. Vissa skulle uppleva att dem har fått det 
sämre jämfört mot tidigare. Det anser jag tyder på vikten av projektledarrollen 
vilken har i uppgift att marknadsföra projektet utåt i organisationen, se Shehab 
et. al. (2004), där han måste vara noga att inte skapa orealistiska förväntningar 
på systemet. 

Det  som  man  var  mindre  bra  på  i  Specialfastigheters  fall  var  att  hantera 
kommunikationen mellan de användare  som deltog i  projektet  och  resten av 
organisationen.  Enligt  Krister  var  det  inte  säkert  att  representanterna 
kommunicerade med sin respektive region, se avsnitt 7.3.2. Strong och Volkoff 
(2002) menar på att projektgruppen bör etablera en god kontakt med användarna 
för att på så sätt  kunna hantera deras förväntningar på affärssystemet. Skulle 
exempelvis användarna uppleva sig lurade av löften vilka har utlovats men vilka 
inte  infriats  kan  dem försöka  undvika  att  använda  det  nya  systemet  när  det 
introduceras i  verksamheten,  Preece et.  al.  (2002).  Noyes och Barber  (1999) 
menar på att introduktionen av ett nytt system misslyckas på grund av att de 
anställda  är  motvilliga  att  använda  det,  exempelvis  på  grund  av  rädslan  att 
förlora uppgifter eller bristande kunskaper. I Specialfastigheter fall fanns det en 
viss rädsla hos dem anställda för att dem skulle förlora arbetsuppgifter när den 
elektroniska  fakturan  skulle  införas,  se  avsnitt  7.4.3.  Genom konsultation  av 
användare blir det enligt Noyes och Barber (1999) möjligt att minska sådana 
effekter och bidra till skapa ett klimat där förändringar accepteras. 
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9.6.1 Utbildning, en förutsättning för användarmedverkan 
Bristfälliga  utbildningsinsatser  står,  enligt  Al-Mashari  et.  al.  (2003),  bakom 
många  misslyckade  affärssystemprojekt.  Nah  et.  al.  (2001)  betonar  att 
användarna måste tillhandahållas nödvändig träning och utbildning, för att dem 
ska ha en chans att delta i projektet. Det går också hand i hand med Umbles et. 
al. (2003) uppfattning om att utbildningsinsatserna måste sättas in tidigt, helst 
innan  implementeringsfasen  inleds.  Prioriteras  inte  utbildningen  tillräckligt 
tenderar  kostnaden,  enligt  Umble  et.  al.  (2003),  för  att  implementera 
affärssystemet att  stiga. Utbildningen, anser jag, kan därför betraktas som en 
grundförutsättning för användarmedverkan. Den bör därför sättas in i ett tidigt 
skede i projektet eftersom det får användarrepresentanterna att känna sig stärkta 
i sin roll av projektdeltagare. Genom att dem erhåller nödvändig utbildning kan 
de  därför  ha  större  möjlighet  att  kunna  påverka  hur  affärssystemet 
parametersätts.  Utan  nödvändig  utbildning  kan  dem därför  uppleva  sig  vara 
mindre  kvalificerade  att  bidra  med  sina  kommentarer  när  systemet  ska 
parametersättas.

I  samband med upphandlingen av Trade Provider  fick projektgruppen,  enligt 
Tore,  viss  utbildning i  systemet.  Det  för  att  dem skulle  kunna skapa  sig  en 
förståelse  för  hur  systemet  verkade  och om det  kunde uppfylla  Byggbeslags 
behov. Den förenklade testinstallationen som gjordes åt Byggbeslag betraktar 
Tore  som  ett  utbildningsmoment.  Under  den  konceptuella  fasen  fick 
projektmedlemmarna  en  viss  utbildning  i  systemet.  Det  rörde  sig  om  en 
intensivutbildning  vilken  inte  tog  mer  än  tre  till  fyra  dagar  att  genomföra. 
Genom  den  utbildningsinsatsen  fick  användardeltagarna  lära  sig  hur  Trade 
Provider fungerade, hur det tänkte och vad det hade för arkitektur. Under den 
konceptuella  fasen  genomfördes  det  också  en  GAP-analys  där 
användardeltagarna kunde diskutera mer djupgående med konsulterna om hur 
affärssystemet skulle parametersättas. Projektdeltagarna kan därför få utbildning 
i systemet genom diskussion med konsulterna. Tore betraktar testningen som en 
del av utbildningen som projektdeltagarna fick. Den genomfördes i två steg. I 
steg ett testades det att varje modul fungerade som avsett och i steg två testades 
integrationen  mellan  de  olika  modulerna.  När  en  förändring  genomfördes  i 
samband med testningen berodde det, enligt Tore, på att konsulterna inte har 
förstått projektmedlemmarna korrekt eller för att dem själva var otydliga. Detta 
tyder på varför kommunikationen mellan dessa parter måste fungera samt varför 
det är nödvändigt att användardeltagarna erhåller nödvändig utbildning.

9.7 Utbildning av slutanvändare
De  användare  som  deltog  i  projektet  fick  utbilda  den  övriga  personalen  på 
Byggbeslag.  De fick utbilda i  sina  egna  moduler  och  det  finns,  enligt  Tore, 
ingenting som man lär sig så mycket på som när en tvingas till att bli lärare. När 
det  gäller  Axapta,  i  Specialfastigheters  fall,  var  det  Ibitec  som  utbildade 
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expertanvändarna, vilka i sin tur fick utbilda den övriga personalen på företaget. 
Det är alltså konsulterna som utbildar superanvändare vilka i sin tur ansvarar för 
att  genomföra  utbildningen  av  slutanvändarna.  Det  är  därför  viktigt  att 
kommunikationen mellan dessa parter fungerar, för att ett kunskapsutbyte ska 
kunna  ske.  I  Byggbeslags  fall  fick  dessa  expertanvändare  själva  ta  fram 
utbildningsmaterialet. I Specialfastigheters fall fanns det enligt Krister gediget 
med utbildningsmaterial för alla typer av system, som användarna kunde ta del 
av.  Fördelen  med  detta  tillvägagångssätt,  där  superanvändarna  får  agera 
utbildare  samt  själva  ta  fram  utbildningsmaterial,  är  att  de  kan  förmedla 
information om systemet på ett sådant sätt så att slutanvändarna bättre förstår. 
Slutanvändarna kommer i sin tur att sitta jämsides med superanvändarna vilka 
kan hjälpa dem med frågor som uppstår när dem arbetar med systemet. På så 
sätt, anser jag, går det också att reducera eventuellt användarmotstånd. Enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2002) lär vi mest av dem källor som är lättillgängliga 
och vilka vi litar på. 

Ett  normalt  utbildningsupplägg,  menar  Brandt  et.  al.  (1998),  kan  bestå  av: 
översiktsutbildning,  grundutbildning,  fördjupningsutbildning  samt  avancerad 
utbildning. Det gäller enligt Brandt et. al. (1998) att kontinuerligt fastställa vilka 
utbildningsgrupper som finns, deras behov av utbildning samt när i tiden som 
utbildningsinsatserna ska sättas in. Utbildningen av slutanvändarna måste enligt 
min uppfattning ligga nära driftstarten. Det för att förhindra att slutanvändarna 
glömmer det dem har lärt sig när systemet väl har tagits i drift. Utbildningen 
måste  enligt  CS (2005) genomföras vid rätt  tillfälle  för  att  den ska få  störst 
effekt. 

Varje utbildningspass tog i Byggbeslags fall fyra timmar att genomföra och det 
fanns  två  lärare  per  utbildningsgrupp  samt  utbildningstillfälle.  I  en 
utbildningsgrupp  ingick  det  i  huvudsak  mellan  fyra  till  sex  elever  men  på 
centrallagret  utbildades  det  en  elev i  taget.  I  Byggbeslags  fall  kombinerades 
utbildningsinsatserna  med  det  ordinarie  arbetet.  Fördjupningsutbildning  gavs 
också,  men  det  var  först  när  det  var  möjligt  att  se  vilka  som behövde  mer 
repetition  av  gammalt  utbildningsinnehåll  samt  vilka  som  var  redo  för  mer 
fördjupad utbildning med mer analyserande delar. På Specialfastigheter gavs det 
först  en kort  introduktion i  systemet för att  eleverna på så sätt  skulle kunna 
skapa sig en liten referens innan mer fördjupad utbildning gavs, som åtföljdes av 
en repetitionskurs. Inga femdagarskurser gavs och Krister menar på att det är 
svårt att få alla att tycka att dem är nöjda med den utbildning som gavs. Det var 
svårt för eleverna, enligt Krister, att tycka: nu kan jag det här. 
 
Slutprodukten av utbildningen bör enligt Brandt et. al. (1998) vara att det nya 
systemet kan användas på rätt sätt i organisationen. Det är, anser Umble et. al. 
(2003), också felaktigt att tro att användarna direkt efter avslutad utbildning ska 
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kunna  använda  systemet  fullt  ut.  Användarna  lär  sig  snarare  att  använda 
systemet genom sitt dagliga arbete med det, Umble et. al. (2003). Det är också 
något som Tore håller med om, som menar att användarna lär sig bäst när de 
sitter med verkliga fall och fakturor. Målet med utbildningen menar han var inte 
att färdigutbilda användarna. Genom de utbildningsinsatser som sattes in skulle 
dem bli tillräckligt utbildade för att kunna använda systemet när det togs i drift. 
Jag anser att det alltid kan uppstå frågor när ett system tas i drift, varför det bör 
ges kontinuerligt med utbildning.

Bingi et. al. (1999) menar på att användarna måste utbildas i alla aspekter av 
affärssystemet och ska också ges kontinuerligt med utbildning. Tore menar på 
att det enda sätt på vilket det går att få ett system att fungera korrekt är genom 
utbildning, genom att användarna förstår det. Bingi et. al. (1999) menar på att 
utan  lämplig  utbildning  kan så  mycket  som 30 procent  av  de  anställda  inte 
använda systemet på korrekt  sätt:  att  få sina arbetsuppgifter  gjorda.  Det  kan 
medföra, i sin tur, att de anställda kommer på egna processer genom att dem 
enbart utnyttjar de delar av affärssystemet som dem förstår. Det är i sig något 
farligt eftersom det kan medföra negativa konsekvenser för organisationen. Det 
betyder att affärssystemet inte utnyttjas fullt ut, på det sätt som organisationen 
önskar.  Målet  med utbildningen bör därför vara att  utbilda användarna i  alla 
aspekter av affärssystemet. De anställda måste bli så bra utbildade i det för att 
dem ska kan utnyttja systemet fullt ut. Det är något som inte går åstadkomma på 
en gång men genom att kontinuerligt tillhandahålla utbildning bör man på så sätt 
kunna nå det målet. Det är därför viktigt att man tidigt i projektet planerar in: 
typer av utbildningsinsatser som erfordras, vilka användningsgrupper som finns 
samt när i tiden som utbildning ska ges. 

En viktig del i utbildning, anser jag, är också att användarna måste lära sig hur 
deras handlingar i  affärssystemet  påverkar resten av organisationen samt hur 
dem bör agera när felaktig data registreras i det. 

9.8 Hinder
Ingen av organisationerna var särskilt van vid projektarbete. En fara med detta, 
som Tore ser det, är att personalen som inte ingår i projektet är inte tillräckligt 
tolerant mot det medlemmar som gör det. Det anser jag kan försvåra företagets 
möjlighet  att  skapa  avlastning  för  dem  medlemmar  som  deltar  i  projektet. 
Frågan kring avsaknad av förståelse från icke-medlemmarnas sida anser jag kan 
utgöra  en  potentiell  källa  till  problem,  vilken  kan  påverka  projektets  utfall 
negativt.  Att  implementera  ett  affärssystem kräver ett  stort  engagemang från 
projektmedlemmarnas  sida  varför  det  är  viktigt  att  skapa  förståelse  hos  dem 
andra att projektmedlemmarna måste prioritera projektarbetet; om det ska vara 
möjligt  att  ta  systemet i  drift  som planerat.  Tvingas projektmedlemmarna att 
prioritera  både  det  ordinarie  arbetet  samt  projektuppgifterna  finns  risken  att 
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projektet kommer i  andra hand.  Det var tydligt  att  se i  Byggbeslags fall  där 
projektmedlemmarna,  i  samband  med  testningen,  prioriterade  det  ordinarie 
arbetet.  Det  gjorde  att  testningen  blev  lidande.  I  de  båda  fallen  av 
affärssystemimplementeringar  var  just  tidsaspekten  som  utgjorde  ett  stort 
hinder. Krister betonar att det var svårt för de medlemmar som deltog i projektet 
att göra sina delar och verkligen ha tid till det, se avsnitt 7.3.5. Axapta togs i 
drift  på  det  datum  som  planerat  men  systemet  för  den  elektroniska 
fakturahanteringen togs i drift senare än planerat. Projektmedlemmarna anser jag 
bör ges incitament för att  vilja  implementera affärssystemet på tid och inom 
budget; men där projektledaren måste marknadsföra projektet på ett sådant sätt 
att  det uppstår ett  engagemang och intresse i  hela organisationen av att  vilja 
implementera systemet inom projektramarna. Det gäller därför att försöka skapa 
ett klimat i organisationen som är öppen och mottaglig för den förändring som 
komma skall. 

Samarbetssvårigheter  uppkom i  de båda projekten.  I  Byggbeslags fall  bestod 
säljgruppen av representanter från olika regioner vilka enligt Tore inte alltid såg 
sig själva som representanter för hela företaget.  De var mer upptagna med att 
försvara sin egen regions sätt att arbeta. Den personen som hade ansvaret för att 
leda denna grupp tog vidare inte på sig ledarrollen ordentligt och vågade inte 
sätta stopp för diskussioner när det diskuterades huruvida man skulle göra som 
exempelvis:  Malmö  eller  Stockholm.  I  Specialfastigheters  fall  fungerade 
samarbetet  mellan  de  olika  projektgrupperna  olika  bra.  I  en  del  grupper 
fungerade  samarbetet  mindre  bra  där  det  också  fanns  samarbetsproblem.  En 
delprojektledare på leverantörssidan fick till exempel bytas ut. Även om det är 
svårt att veta hur samarbetet mellan projektmedlemmarna kommer att fungera 
bör man ändå vara noga i sitt val av medlemmar. De medlemmar som har den 
rätta kompetensen men vilka också kan tänkas kommer att samarbeta bra bör 
låtas ingå i projektet. När det väl uppstår samarbetssvårigheter bör man ändå se 
till att försöka hantera situationen där man ska undvika att sopa problemen under 
mattan.  Genom  en  god  kommunikation  mellan  medlemmarna  bör  det  vara 
möjligt att förhindra några allvariga konflikter från att få fäste i projektgruppen. 
I den anser jag bör projektledaren arbeta för att försöka skapa en vi-känsla, ett 
riktligt lagarbete, där alla ska eftersträva att driva arbetet i rätt riktning.

Nah  et.  al.  (2001)  betonar  att  det  är  viktigt  med  att  programvaran  testas 
ordentligt för att på så sätt kunna underlätta implementeringsarbetet. I de båda 
fallen av affärssystemimplementeringar har man haft problem på denna punkt. I 
Specialfastigheters  fall  saknades  det  ordentliga  testrutiner  för  hur  testningen 
skulle  genomföras.  En  checklista  togs  fram med  hjälp  av  Ibitec  där  Krister 
menar att  en sådan lista bör finnas som standardhjälpmedel vid testningarna. 
Testningen genomfördes också lite  ad hoc.  Det  är  något  som Krister  är  inte 
särskilt nöjd med. Ett annat hinder i projektet var gränsdragningsproblematiken 
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beträffande vad som utgjorde en leverans och vad som var en tilläggsbeställning, 
se avsnitt 7.3.5. För att undvika onödiga diskussioner med leverantören, vilket 
kan göra att projektet drar ut på tiden, bör man därför i ett tidigt skede i projektet 
ha kommit överens med leverantören om: vad som är en leverans, vad ingår i en 
sådan, hur och när den ska ske. Kunden och leverantören måste på så sätt tala 
”samma” språk; för att undvika eventuella komplikationer i deras relation som 
kan bidra till att påverka projektet negativt. Jag håller med Tore, på den punkten, 
att det alltid uppstår problem under projektets gång, men att man måste vara 
klok  nog  för  att  skapa  beredskap  för  eventuella  problem  samt  oförutsedda 
händelser som kan uppstå.
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Del VI - Resultat

Del  sex  i  uppsatsen  består  av  två  kapitel:  Slutsatser  samt  Avslutande 
reflektioner.  I  kapitlet  Slutsatser  presenterar  jag de resultat  som arbetet  med 
uppsatsen har lett fram till. De slutsatser som presenteras utgör på så sätt svaren 
på de frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen. I kapitlet Avslutande 
reflektioner reflekterar jag kring uppsatsens resultat och ger förslag på vidare 
studier. 
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10 Slutsatser 
I kapitel tio presenterar jag de slutsatser som arbetet med denna uppsats 
har  lett  fram till.  Slutsatserna presenteras  i  anknytning till  respektive 
frågeställning. 

10.1Vilka förutsättningar ökar chansen för ett medelstort företag 
att lyckas med införandet av valt affärssystem?

Även om en  organisation  inte  är  särskilt  van  vid  att  arbeta  i  projekt  är  det 
fördelaktigt  om  projektledaren  har  erfarenhet  av  projektledarrollen  samt 
projektarbete. Den ska också besitta goda kunskaper om organisationen, dess 
behov och behöver veta vilka system som finns tillgängliga på affärssystem-
marknaden.  Som  denna  studie  har  påvisat  är  det  också  fördelaktigt  för 
projektresultatet om projektledaren är positivt inställd till uppgiften som den har 
åtagit sig att genomföra, och ska vidare tycka om att arbeta som projektledare. 
Projektledaren  ska  också  arbeta  för  att  skapa  ett  organisationsklimat  som är 
öppet  och  mottaglig  för  förändring.  En  tydlig  grundförutsättning  för  att 
affärssystemprojektet ska lyckas är att ledningen visar sitt stöd för projektet och 
är  med  och  leder  samt  planerar  förändringen.  Projektledaren  likt 
projektmedlemmarna  ska  arbeta  för  att  marknadsföra  projektet  utåt  i 
organisationen. 

En annan faktor som påverkar framgången är projektgruppens sammansättning. 
Organisationen bör låta sin mest lämpliga personal som har rätt kompetens att 
delta i projektet. Personalen bör ha kunskaper om företagets processer och ska 
veta hur verksamheten fungerar. De som ingår i projektet ska också ha lätt för 
att samarbeta och medlemmarna bör ges incitament för att vilja implementera 
systemet inom budgetramarna. I sitt val av konsulter ska organisationen också se 
till  att  knyta  ”rätt”  konsulter  till  sig;  vilka  förutom  kunskaper  i  systemets 
funktionalitet ska också kunna sätta sig in och förstå hur kundorganisationens 
processer  ser  ut.  Kommunikationen  är  också  viktig  för  projektets  utfall. 
Kommunikationen  är  en  grundförutsättning  för  att  det  ska  vara  möjligt  att 
konfigurera systemet på det sätt  som bäst  uppfyller organisationens krav och 
behov.  Det  är  därför  viktigt  att  kommunikationen  med  konsulterna  och 
konsultorganisationen fungerar. Kommunikationen måste också fungera mellan 
projektgruppen och resten av organisationen.

Inget  affärssystem kan vidare  helt  och hållet  uppfylla  alla  de behov som en 
organisation har.  Som den empiriska studien har påvisat kan ett  affärssystem 
möta omkring 70 procent av en organisations behov. Beträffande de resterande 
procenten  måste  verksamheten  ta  ställning  till  om  den  ska  anpassas  efter 
affärssystemet eller tvärtom. Ställning bör tas  om inte organisationen kan ge 
avkall på några av sina funktionalitetskrav. Den linje som är mest lämplig för en 
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organisation att följa är att anpassa systemet inom parametrarna samt försöka 
undvika att genomföra några hårdkodade förändringar i det.

10.1.1Hur hanterar medelstora företag frågan kring utbildning?
Utbildning bör betraktas som en grundförutsättning för användarmedverkan och 
är en viktig informationskälla. Genom utbildning är det möjligt att kommunicera 
ut  information  om  systemet  och  på  så  sätt  går  det  att  reducera  eventuellt 
användarmotstånd. De användare som ges möjligheten att delta i arbetet med att 
anskaffa  samt  implementera  ett  affärssystem  bör  ges  tidigt  nödvändig 
utbildning,  för  att  kunna  delta  i  detta  arbete.  Genom  utbildning  stärks 
användardeltagarna i sin roll av projektdeltagare. Genom förvärvade kunskaper i 
systemet  erhåller  de  större  möjlighet  att  kunna påverka  systemvalet  samt att 
systemet konfigureras på det sätt som bäst motsvarar organisationens behov. För 
att  kunna  åstadkomma detta  är  det  nödvändigt  att  kommunikationen  mellan 
superanvändare  och  konsulter  fungerar.  Grundförutsättningen  för  att 
kommunikationen ska fungera är att dessa parter förstår varandra; varför det är 
viktigt  att  de  superanvändare  vilka  deltar  i  projektet  tidigt  får  nödvändig 
utbildning  i  systemet.  Superanvändarna  och  konsulter  har  olika  kunskaper. 
Superanvändarna kan processerna i  organisationen och vet  hur verksamheten 
fungerar medan konsulterna har kunskaper om systemdesign. De båda parterna 
är  beroende  av  varandras  kunskaper.  Konsulterna  får  vanligtvis  i  uppgift  att 
utbilda  superanvändarna  vilka  i  sin  tur  ansvarar  för  att  utbilda  den  övriga 
personalen på företaget. En fördel som följer av detta tillvägagångssätt är: att när 
superanvändare själva tar fram utbildningsmaterialet och bedriver utbildningen 
av den övriga personalen, kan de förmedla informationen om systemet på ett 
sådant sätt så att slutanvändarna bättre förstår. 
 
Målet med utbildningen bör vidare vara att få användarna att förstå hur systemet 
fungerar och hur dem ska använda det för att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. 
Det bli nästan aldrig på det sättet att man kan använda systemet full ut efter en 
genomgången utbildningsinsats. Utbildning bör tillhandahållas kontinuerligt för 
de olika användargrupperna, eftersom det alltid uppstår nya frågor när systemet 
tas  i  drift.  Utbildning av  slutanvändare  behöver  i  sin  tur  vara  placerad  nära 
driftstarten  för  att  förhindra  att  dessa  glömmer  bort  sina  nyinförskaffade 
kunskaper om systemet innan det ens har tagits i drift.

10.1.2Hur arbetar de för att skapa acceptans för affärssystemet?
I de båda fallen av affärssystemimplementeringar försökte man skapa acceptans 
för det nya affärssystemet genom att involvera så många som möjligt i arbetet 
med att implementera det. Användarmedverkan pekas ut som ett centralt sätt på 
vilket  medelstora  företag  försöker  få  användarna  att  acceptera  det  nya 
affärssystemet. Innan projektet inleds är det nödvändigt att informera samtliga 
medarbetare i organisationen om: varför det nya systemet ska implementeras, 
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omfattningen  på  det  planerade  projektet  samt  aktiviteterna  i  det.  Genom 
superanvändarnas  deltagande  i  projektet  samt  genom  användning  av  både 
informella  och  formella  kommunikationskanaler  mellan  projektgruppen  och 
resten av organisationen är det möjlighet att skapa en känsla av delaktighet samt 
reducera eventuellt användarmotstånd. Genom användarnas medverkan vill man 
alltså  förhindra  att  de  anställda  upplever  att  förändring  är  enbart  något  som 
trycks på dem, utan att de har någon möjlighet att påverka sin situation.

Fördelen med att skapa användarmedverkan är dels att det blir möjligt att skapa 
ett  ägandeskap hos användarna för  det nya systemet samtidigt som man kan 
hantera  deras  förväntningar.  Förutom  att  projektmedlemmarna  kan 
kommunicera  information  om  projektet  och  systemet  på  informell  väg  kan 
formella informationskanaler som exempelvis brev och mailutskick användas. 
Det för att delge information om systemet samt projektets status till resten av 
organisationen. Som det empiriska materialet har påvisat ska de anställda inte 
endast känna att dem deltar i processen med att anskaffa affärssystemet utan ska 
också  involveras  i  implementeringsarbetet.  Testningen  utgör  ett  tillfälle  för 
användarmedverkan likt utbildningen. Genom att användarna tillåts medverka i 
projektet blir dem på så sätt mer mottagliga för det nya affärssystemet när det 
levereras. 

10.2Vad kan sägas vara de största hindren som medelstora 
företag erfar i samband med införandet av sitt system?

För att  möjliggöra användarnas deltagande i projektet är det viktigt att skapa 
avlastning.  De  användardeltagare  som  ingår  i  projektet  arbetar  sällan  med 
projektet  på  heltid,  utan  får  kombinera  sitt  ordinarie  arbete  med 
projektuppgifterna. Det kan därför vara svårt för medlemmarna att kombinera de 
båda delarna och arbetsbelastningen kan i perioder vara mycket hög. En del av 
deras ordinarie arbetsuppgifter bör därför låtas övergå på den övriga personalen 
i  linjeverksamheten.  Dessa  måste  i  sin  tur  vara  mer  förstående  för  att 
projektmedlemmarna måste  prioritera  projektuppgifterna:  för  att  det  ska  vara 
möjligt  att  ta  systemet  i  drift  som planerat.  Projektmedlemmarna  bör  vidare 
motiveras  till  att  vilja  implementera  affärssystemet  inom  fastställda 
projektramar.  Tidsaspekten  utgör  ett  hinder  för  medelstora  företag.  Tvingas 
projektmedlemmarna  prioritera  både  det  ordinarie  arbetet  samt  projekt-
uppgifterna finns risken att projektet kommer i andra hand. Gör medlemmarna 
inte det de ska på den tid som har avsatts finns risken att projektet kan komma 
att försenas. Testningen kan också komma att utgöra ett hinder om det är så att 
testarbetet  underprioriteras  eller  inte  utförs  ordentligt,  på ett  strukturerat  sätt. 
När anpassningar av systemet görs kan kundföretaget hamna i den situationen 
att  det  blir  otydligt  vad  kunden  anser  är  en  standardleverans  respektive  en 
tilläggsbeställning  jämfört  med  leverantören.  För  att  undvika  denna 
gränsdragningsproblematik bör  kunden och leverantören  på  ett  tidigt  skede  i 
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projektet  fastställa:  vad som ska avses med en leverans,  vad som ingår i  en 
sådan, hur och när den ska ske. Kunden och leverantören måste på så sätt tala 
”samma” språk. 

Sammantaget kan det sägas att det finns en del faktorer vilka kan återfinnas i 
nästan alla affärssystemprojekt medan en del är kännetecknande eller specifika 
för  just  det  aktuella  fallet.  Genom att  kunden har  en  medvetenhet  om vilka 
faktorer som traditionellt sett anses påverkar framgången vid införandet av ett 
affärssystem; bör man därigenom vara mer trolig att kunna skapa förutsättningar 
som kan bidra till att projektet slutar i framgång dvs. uppfyller projektramarna. 
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11 Avslutande reflektioner 
I detta kapitel tar jag fasta på de frågor och funderingar som har dykt  
upp i samband med genomförandet av uppsatsen. Jag reflekterar över 
uppsatsens resultat och ger förslag på frågor som kan vara intressanta  
för andra studenter att fördjupa sig i. 

11.1Reflektioner kring uppsatsen och dess resultat
Uppsatsen  bygger  på  bekvämlighetsurval  varför  resultatet  inte  är  statistiskt 
generaliserbart.  Det  är  en  kvalitativ  undersökning  jag  har  genomfört  och 
slutsatserna visar på exempel hur implementeringen av ett affärssystem har gått 
till i  två medelstora företag, vilka är verksamma inom olika branscher. Deras 
erfarenhet av detta arbete visar på hur det kan se ut när ett medelstort företag 
implementerar sitt system: vilka hinder dem stöter på och vilka förutsättningar 
måste  tillgodoses för  att  systemet ska kunna implementeras på tid och inom 
budget.  Denna  uppsats  fokuserar  på  två  fall  av  framgångsrika 
affärssystemimplementeringar. Detta anser jag hör ihop med att jag har använt 
mig av bekvämlighetsurval. Ett av mina krav som jag hade när jag valde företag 
var att de skulle vara verksamma inom olika branscher och i det avseendet har 
de valda företagen uppfyllt det kravet. En orsak av att jag har använt mig av 
bekvämlighetsurval  är  att  jag  har  studerat  två  fall  av  affärssystem-
implementeringar  vilka  gick  lättast  att  få  tag  på.  Det  har  medfört  att  jag  i 
uppsatsen  har  studerat  hur  ett  statligt  företag  samt  ett  privatägt  företag  har 
arbetat  för  att  införa  sitt  affärssystem. Av den anledningen är  det  viktigt  att 
reflektera  över  hur  jämförbara  resultaten  från  den  empiriska  studien  är. 
Specialfastigheter  är  ett  statligtägt  företag  vars  verksamhet  är  inriktad  på  att 
tillhandahålla ändamålslokaler tillsammans med kvalificerade tjänster för olika 
statliga hyresgäster: som till exempel Rättsmedicinalverket. Staten har därför ett 
direkt  intresse  av  att  verksamheten  i  Specialfastigheters  fall  fungerar 
tillfredsställande.  Det  eftersom det  finns  företag  inom den offentliga sektorn 
som är beroende av att verksamheten i Specialfastigheter fungerar som den ska, 
för att dem ska kunna utöva sin verksamhet. Specialfastigheter agerar utifrån 
andra förutsättningar än jämförelsevis Byggbeslag. Specialfastigheter kan också 
räkna med att staten skjuter till extra resurser om det skulle vara på det sättet att 
införandet  av  det  nya  affärssystemet  inte  går  som  planerat  med 
projektfördyrningar som följd. Byggbeslag kan å sin sida inte förvänta sig att 
staten går in och skjuter till extra resurser eftersom det är ett privatägt företag. 
Att  jag  ändå  valde  att  studera  affärssysteminförandet  i  Byggbeslag  samt 
Specialfastigheter beror just på bekvämlighetsurval. 

Det var svårt för mig att hitta medelstora företag som ville delta i uppsatsen och 
vilka har implementerat sitt affärssystem för max fyra år sedan. Jag har också 
fått  erfara  att  återförsäljarna/leverantörerna  inte  alltid  är  speciellt  villiga  att 
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lämna ut information om sina kunder till  helt  okända studenter.  I  en del fall 
möttes jag av stor misstänksamhet från företagens sida. Enbart i fåtal fall kom 
jag i kontakt med leverantörer som ville lämna ut kontaktinformation om sina 
kunder, som jag kunde studera i uppsatsen. 

En stor del av de tips på kundföretag som jag fick uppfyllde inte min kravlista 
då dem antigen var små eller stora företag. Jag har även den uppfattningen att 
leverantörer är mindre benägna att lämna ut namn på de kunder där samarbetet 
med dessa har fungerat mindre bra. Det förvånar mig därför inte att en stor del 
av  de  ”tips”  på  referensföretag  som  de  lämnar  ut  och  som  finns  på  deras 
webbplats i själva verket är exempel på framgångssagor. Jag vet därför inte hur 
man kan gå tillväga för att studera affärssystemprojekt där projektresultatet har 
varit mindre lyckat. De mindre framgångsrika fallen utgör enligt mig ett viktigt 
tillfälle  för  lärande:  vad  avser  avsaknad  av  nödvändiga  faktorer  för  ett 
framgångsrikt införande. I uppsatsen har jag dessutom inte berört frågan om det 
kan riktas någon kritik mot affärssystem eller om det finns något som talar emot 
dessa. Jag har i avsnitt 2.2 framfört att jag är positivt inställd till affärssystem 
och tycket att affärssystem är bra. Denna aspekt är viktigt att ha i åtanke när man 
läser denna uppsats. Den kritik som vanligtvis riktas mot affärssystem, som är 
möjligt  att  läsa  i  litteraturen  om  affärssystem,  är  frågan  kring  flexibilitet. 
Affärssystem uppfattas inte vara tillräckligt flexibla och det kan vara svårt för 
organisationer att hitta ett affärssystem som verkligen uppfyller alla de behov 
som  den  specifika  organisationen  har.  Det  kan  vara  på  det  sättet  att 
organisationen  tvingas  till  att  utföra  sitt  arbete  på  ett  visst  sätt  som 
organisationen egentligen inte tycker om, bara för att affärssystemet kräver det. 
Den önskade funktionalitet finns kanske inte. Affärssystem uppfattas också ha 
en cementerande verkan på organisationen där  det  är  enkelt  att  förändra  sitt 
arbetssätt i början men när systemet väl har implementerats i verksamheten är 
det svårt att återgå till sitt tidigare arbetssätt eller förändra det. 

11.2Vidare forskning 
En frågeställning som kan vara intressant för andra att följa upp är frågan kring 
användarmedverkan.  Genom  denna  uppsats  har  jag  kunnat  påvisa  att 
användarnas medverkan i affärssystemprojektet är en viktig förutsättning för ett 
framgångsrikt införande av valt affärssystem. Användarmedverkan bidrar till att 
kunna  hantera  användarnas  förväntningar  på  systemet  samt  kunna  skapa  ett 
ägandeskap hos användarna. Användarnas medverkan i projektet kan vidare ske 
på  olika  sätt.  Jag undrar  därför  om det  inte  skulle  vara  intressant  att  forska 
vidare  kring frågan hur eller  snarare  genom vilka aktiviteter  som det  går  att 
skapa användarmedverkan vid införandeprojekt av affärssystem. I uppsatsen har 
jag fokuserat på kundernas bild av användarmedverkan. Jag undrar om det inte 
skulle vara värdefullt att försöka få fram konsulternas/leverantörernas bild av 
vad  de  anser  är  användarmedverkan  i  ”deras”  projekt,  och  genom  vilka 
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aktiviteter dem har försökt skapa respektive förhindra användarnas medverkan i 
projektet. Dessa har större erfarenhet av affärssystemprojekt än exempelvis ett 
kundföretag  vars  erfarenhet  antagligen  baserar  sig  på  ett  enda  införande. 
Tänkbara frågeställningar skulle därför vara:
 

 Vad  innebär  användarmedverkan  i  samband  med  införandet  av  ett 
affärssystem?

 Var i affärssystemprojektet och genom vilka aktiviteter går det att skapa 
användarmedverkan? 

 Finns det några dåliga eller positiva effekter med användarmedverkan vid 
införandet av ett affärssystem?

Användarnas  medverkan  pekas  ut  som  en  viktig  faktor  vid  traditionell 
systemutveckling  och  i  de  artiklar  som  fokuserar  på  framgångsfaktorer  i 
affärssystemprojekt står det sällan: hur eller genom vilka aktiviteter det går att 
skapa användarmedverkan i det. 
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– Bilaga A –

Intervjuguide
Bakgrundsinformation 
1. Berätta lite om företaget och dess historia? 
2. Hur många anställda har ni?
3. Vad har du för utbildningsbakgrund?
4. Vad har du för position i företaget? 
5. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Kan du beskriva det lite?
6. Hur länge har du varit anställd på företaget?
7. Har du arbetat som projektledare någon gång tidigare? 

a) Vad var det för typ av projekt?
b) Är det en roll som du trivs i? d.v.s. projektledarrollen

8. Vad hade du för befattning innan det här projektet? 
9. Hur van är organisationen vid att arbeta i projekt?
10.Vad tyckte du om affärssystem innan projektet och efter det att projektet har 

genomförts? (fördelar, nackdelar, nyttan med affärssystem)
11.Vad hade du för ansvar i projektet? Kan du beskriva din roll i projektet?

Projektets bakgrund
1. Hade projektet något namn?
2. Vad hade ni för system innan? 
3. Varför har ni valt att anskaffa ett affärssystem? Vilka argument fanns?
4.  När påbörjades och avslutades projektet?

a) Vilka avdelningar i företaget omfattades av projektet och hur?
5. Vilka faser hade projektet och vad var innehållet i dessa? 

a) Hur länge arbetade ni med respektive fas (förstudie, val, anpassning 
och införande)?

6. Vilka deltog i projektet? 
a) Hur valdes dessa ut?
b) Arbetade projektmedlemmarna med projektet på heltid?
c) Fanns det en särskild lokal där projektgruppen kunde arbeta?
d) Hur fungerade samarbetet i projektgruppen?
e) Hur fungerade samarbetet med leverantören? (Vem är leverantören?)
f) Hur fungerade kommunikationen mellan projektgruppen och resten av 

organisationen/linjeverksamheten?
g) Hur såg informationsspridningen om projektet till användarna ut?

i. Vilken information kommunicerades ut och vilka 
kommunikationskanaler användes?

7. Uppstod det några konflikter i projektgruppen?
a) Hur löste man dessa?

8. Har leverantörens renommé eller position på marknaden påverkat ert valt av 
affärssystem?

a) Gjordes det några studiebesök hos referensföretag?
9. Vilket affärssystem valde ni? 
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a) Vilka moduler installerades? 
10.Varför valde ni just detta system? (Vilka faktorer avgjorde ert val?)

a) Mellan vilka affärssystem valde ni? 
11.Hur många användare har affärssystemet? Vilka är användargrupperna?
12.Vilka fördelar ville ni komma åt med det nya affärssystemet?
13.I vilken utsträckning har systemet uppfyllt era krav genom sina 

standardfunktioner? (Hur stor var träffytan mot verksamhetens behov?)
14.Vilka typer av anpassningar behövde ni göra i systemet?

a) Vem gjorde anpassningen ni eller leverantören?
b) Har de anpassningar ni har valt att göra varit nödvändiga?
c) Hur argumenteras det vid valet av att göra anpassningar?
d) Försökte ni hålla anpassningar i systemet till ett minimum?
e) Har ni gett avkall på några funktionalitetskrav?
f) Tycker du att systemet har blivit överanpassat?

15.Upplevde du att ni fick anpassa er efter affärssystemet eller var det tvärtom? 
16.Hur gick ni tillväga när ni testade affärssystemet? 

a. Vem ansvarade för testningen?
17.Avslutades projektet i tid och inom budget?

b) Uppstod det några problem när systemet togs i drift?
18.Hur såg ledningens engagemang ut i projektet? 

a. Stöddes projektet av ledningen tiden ut?
19.Hur tycker du att du har fungerat i din roll som projektledare?

BPR/processförändring
1. Har ni designat om era processer innan ni valde ert affärssystem?
2. Vilka processer har ni designat/arbetat om? 

a. Vad förändrades och hur gick förändringen till?

Svårigheter/hinder
1. Vilka svårigheter (hinder) uppkom under projektets gång?
2. Vad utgjorde det största hindret eller svårigheten i projektet?
3. Hur överkom ni dessa hinder?

Acceptans
1. Hur har ni arbetat på företaget för att skapa acceptans (bredast stöd) för 

affärssystemet/förändringen?
a. Gavs det någon information om varför förändringen var nödvändig?

2. Uppfattade du att organisationen var öppen för förändringar? 
3. Hur har användarna involverats i projektet? Hur såg deras medverkan ut?
4. Mötte projektet på något motstånd? (rykten, kritik etc.)
5. Hur har de anställda reagerat på förändringen ifråga? (positivt eller negativt 

inställda)
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Utbildning
1. Hur såg utbildningsupplägget i projektet ut? (Typer av utbildning?)
2. Vem höll i utbildningen? (ni eller leverantören?)

a. Vad hade utbildaren för kompetens (kvalifikation)?
3. Vilka fick utbildning i systemet? Alla eller enbart nyckelanvändare)
4. Vilken typ av utbildningsmaterial hade användarna tillgång till? (manualer, 

lathund?)
5. När påbörjades/avslutades utbildningen i projektet?
6. Var utbildningen en prioriterad fråga?
7. Vad tyckte användarna om utbildningen? 

Annat
Vilka lärdomar kan dras från projektet?
Hur nöjda er ni med det nya affärssystemet?
Om du fick möjlighet att göra om projektet vad skulle du vilja göra annorlunda?
Har du något mer att tillägga som inte har tagits upp under intervjun?
Kan jag återkomma med kompletterande frågor via mail?

Tack för din medverkan!
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