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Sammanfattning 
 
Att byta affärssystem är en komplex process då man som företag måste ta hänsyn till 
många omkringliggande faktorer. Denna process blir inte enklare när det rör sig om 
större  företag  med  många  personer  inblandade.  Enheterna  Saab 
Aerostructures/Aerosystems  som  ingår  i  Saab  AB  har  bytt  ut  59  egenutvecklade 
system till ett affärssystem. Detta projekt är ett av det största i Europa i sitt slag och 
pågick under en tre års period där cirka 5000 personer har berörts. Det här projektet 
är något som vi funnit  intressant med tanke på antalet system som bytts ut mot ett 
affärssystem men även vårt intresse för detta. 
 
Studien  syfte  är  att  ge  verksamheten  en  utvärdering  om  hur  kommunikation, 
information,  utbildning  bedrivits,  samt  hur  nyckelanvändare  och  slutanvändares 
delaktighet har  varit. Drygt  19  intervjuer  samt  tryckt  empiriskt material  ligger  till 
grund för besvarandet av studiens problemformuleringar. Dessa ska i sin tur besvara 
vår huvudfråga  som är, hur genomfördes övergången  från  egenutvecklade  system 
till affärssystem och hur såg aktörerna på genomförandet? 
 
Vår studie visar att införandet av affärssystemet har i sin helhet gått bra men det har 
gett vissa effekter i verksamheten. Vi har upptäckt att det ligger ett antal faktorer till 
grund för dessa effekter. Dessa faktorer är kommunikationsbrist mellan projektet och 
vissa  chefer  tillika  informationsspridningen  till  dessa.  Andra  faktorer  är  att 
arbetssätten  inte  var  klara  när  utbildningen  gavs  till  slutanvändarna  och  att 
datorerfarenheten  underskattats  hos  dessa.  Vi  ser  även  att  det  har  brustit  i 
delaktigheten men samtidigt förstår vi svårigheten med att få med så många berörda 
som det handlade om. 





Förord 
 
Denna kandidatuppsats är ett  resultat av 3 års  studier på det  systemvetenskapliga 
programmet  vid  Linköpings  Universitet.  Implementeringar  av  affärssystem  i 
verksamheter har intresserat oss, inte minst när det gäller lyckade projekt, men även 
projekt som misslyckats. Vår förhoppning är att resultatet av denna kandidatuppsats 
kan bidra  till vidareutveckling  inom området. Vi har  även  en  förhoppning om  att 
uppsatsen kan komma att användas  i utbildningssyfte  samt  för verksamheter  som 
har funderingar på att byta system. 
 
Kandidatuppsatsen har möjliggjorts  tack vare  flera personers  stöd och  tips. Vi vill 
framförallt  tacka  vår  handledare  Tommy Wedlund  för  värdefulla  synpunkter  och 
hans kritiska granskning av uppsatsen. 
 
Vi  vill  också  rikta  ett  stort  tack  till  våra  kontaktpersoner på  Saab, Göran  Styf  och 
Sofia Thorn, som ställt upp med tid och resurser. 
 
Ett  stort  tack också  till  alla medarbetare på  Saab  som  avsatt  tid  för  intervjuer och 
personligt guidande  inom verksamheten. Utan er hade denna kandidatuppsats  inte 
kommit till! 
 
 
 
 
 
Linköping, december 2007 
 
Henrik Bohlin 
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1 Inledning 
 
I  inledningen behandlar vi rapportens bakgrund, syfte, målgrupp  frågeställning och 
avgränsning. Vi  kommer  även  att  redovisa  för den undersökning vi vill göra  samt 
varför den görs. 

1.1 Bakgrund 
 
Med  tanke  på  den  hårda  konkurrensen  mellan  olika  verksamheter  i  vår 
komplicerade värld är det viktigt att  informationssystemen är utformade på 
rätt  sätt. Med detta menas att  informationssystemen  ska ge verksamheterna 
fördelar  i  konkurrensen.1  Många  företag  börjar  alltmer  övergå  från 
egenutvecklade system till affärssystem. En anledning till det är enligt Linda 
Askenäs  att  affärssystem  till  skillnad  från  egenutvecklade  system  ger 
företagen snabb tillgång till ny teknik och nya sätt att bedriva sin verksamhet 
på.2  Det  traditionella  sättet  att  leda  verksamheterna  har  börjat  förändras. 
Detta styrks av Olof Rentzhog som säger att det funktionella och hierarkiska 
sättet  att  leda  organisationer  gör  det  svårt  att  få  alla  fokuserade  på 
huvuduppgiften. Därmed menar han att processorientering framstår som ett 
viktigt  sätt  att  förbättra  detta.3  Införandet  av  affärssystem  är  väldigt 
omfattande och krävande  som kan underskattas av  företagen  som väljer att 
köpa dessa. 
 
Ofta handlar det om stora projekt som har en  förutbestämd  tidsplan och en 
stram budget. Det har visat sig att företag misslyckat med systembytet och att 
både  tidsplanen  och  budgeten  överskridits.  Hans  Jangeby  som  är  vd  på 
konsultförtaget  affärssystemsspecialisterna  säger  att  ca  85  procent  av  alla 
affärssystems installationer misslyckas. Enligt Jangeby kan det bero på att tid 
och  budget  inte  hålls.4  Vari  ligger  svårigheten  och  hur  kan  man  öka 
chanserna att få ett lyckat systembyte? 

                                                

 
Vi har valt att studera projekt som arbetsform i samband med införande av ett 
affärssystem. Vi vill med hjälp  av vår kandidatuppsats visa på vad  företag 
kan tänka på vid just införande av ett affärssystem. 

 
1 Andersen, E.S, Systemutveckling, 1994, s 25 
2 Askenäs, L, Affärssystemet, 2000, s 5 ff 
3 Rentzhog, O, Processorientering, 1998, s 7 
4 Computer Sweden, Åtta steg för att införa nya affärssystem, 2005, s 12 
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1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att ge Saab en utvärdering över hur projektet 
har  gått.  Detta  utifrån  olika  aktörers  perspektiv.  Vi  anser  att  parternas 
delaktighet är en viktig del och därför har vi även tittat på detta. Vi vill även 
fördjupa  våra  egna  kunskaper  vad  det  gäller  genomförandet  av  ett 
systembyte.  Slutligen  hoppas  vi  på  att  kunna  ge  flera  studenter  inblick  i 
problem och lösningar att tänka på vid systembyte. Givetvis är detta ett stort 
område som det finns möjligheter att både bredda och fördjupa studier om. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Det kan finnas många orsaker och förklaringar till varför ett systembyte inte 
går som förväntat. Konsulten Jonas Andersson på Forum Affärssystem säger 
att orsakerna kan vara allt från att det berörda företaget valt fel affärssystem 
till  sina  processer  till  att  personal  snabbt  måste  frigöras  till  projektet. 
Kunderna förstår inte vilket engagemang de själva måste bidra med och ofta 
saknar de projektledarerfarenhet.5 Projektstyrning kan ses som en central del 
vid  inföandet  av  ett  affärssystem  i  en  organisation. Detta  eftersom många 
personer är  inblandade vid ett systembyte och att det kräver någon form av 
projektledning.  Vid  vår  studie  på  Saab  har  vi  därför  studerat  vilka 
projektgrupper som bildades och varför? Vilka var deras mål i projektet? 
 
Det är också viktigt att involvera slutanvändarna så tidigt som möjligt. Detta 
för  att  öka  acceptansen  av  systemet  hos  användarna.6 Kommunikation  och 
information är en stor del i projekt och det finns många olika kanaler för att 
kommunicera och sprida information. 
Hur  fungerade  kommunikationen  mellan  de  olika  projektgrupper  och 
delprojektgrupper som bildades, samt slutanvändare i projektet? 
Hur  såg  informationsspridningen  ut  under  projektets  gång  mellan 
projektgrupper och delprojektgrupper som bildades, samt slutanvändare? 
 
Vi anser att även utbildning är en viktig del  för att  få nyckelanvändare och 
slutanvändare att bli delaktiga och ta till sig ett nytt system. Vi vet också att 
det har stor betydelse när utbildning ges hur pass mottaglig man är. Därför 
intresserade vi oss    för  just dessa områden när vi  ställde  frågorna; Hur  såg 
utbildningsplanen  ut  för  nyckelanvändare  samt  slutanvändare?  Vilken 
delaktighet hade slutanvändarna under projektet? 
 
                                                 
5 Computer Sweden, Åtta steg för att införa nya affärssystem, 2005, s 12 
6 Magnusson, J & Olsson, B, Affärssystem, 2005, s 110 
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Genom dessa delfrågor,  ställda  till  aktörer  som projektägare, projektledare, 
delprojektledare, nyckelanvändare samt slutanvändare, hoppas vi få svar på 
vår huvudfråga som är: 
 
Hur  genomfördes  övergången  från  egenutvecklade  system  till  ett 
affärssystem och hur såg aktörerna på genomförandet? 

1.4 Frågeställning 
 

• Vilka  projektgrupper  bildades  och  varför?  Vilka  var  deras  mål  i 
projektet? 

• Hur fungerade kommunikationen mellan de olika projektgrupper och 
delprojektgrupper som bildades, samt slutanvändare i projektet? 

• Hur  såg  informationsspridningen  ut  under  projektets  gång  mellan 
projektgrupper  och  delprojektgrupper  som  bildades,  samt 
slutanvändare? 

• Hur  såg  utbildningsplanen  ut  för  nyckelanvändare  samt 
slutanvändare?  Vilken  delaktighet  hade  slutanvändarna  under 
projektet? 

 
Genom dessa ovanstående delfrågor hoppas vi få svar på vår huvudfråga; 
 

• Hur  genomfördes  övergången  från  egenutvecklade  system  till  ett 
affärssystem och hur såg aktörerna på genomförandet? 

 

1.5 Avgränsning 
 
Undersökning  kommer  att  avgränsas  inom  två  affärsenheter  i  Saab, 
Aerostructures  och  Aerosystems.  Vår  studie  tittar  på  kommunikation, 
information och utbildning. Utifrån dessa  faktorer vill vi visa på eventuella 
effekter som kan ha uppstått i verksamheten i samband med ett affärssystems 
införande.  Vi  kommer  inte  att  titta  på  affärssystemet  eller  några  tekniska 
aspekter  som  t.ex.  anpassningar  av  systemet  kontra  verksamheten. 
Undersökningen  behandlar  inte  heller  några  ekonomiska  aspekter  som 
exempelvis ifall projektet har hållits inom budget eller tidsramar. 
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Figur 1.1. Illustration avgränsning, egen figur 
 
Då studien är ganska omfattande har vi på grund av  tidskäl valt att  titta på 
bredden och inte på djupet. Detta innebär att vi inte går in i detalj på hur t.ex. 
utbildningsmaterial  för  en utbildning bör konstrueras.  I och med  att vi har 
tittat på bredden och inte djupet så blir resultatet av vår studie ett förslag på 
förbättring. Studien visar inte på en komplett strategi för hur projektet skulle 
ha genomförts. 

1.6 Målgrupp 
 
Den  målgrupp  som  vi  vänder  oss  till  är  de  som  är  intresserade  av 
projektstyrning vid  införande av affärssystem. Det kan vara företag som vill 
byta  från  sitt/sina  egenutvecklade  system  till  affärssystem,  studenter med 
intresse  för projektstyrning  i samband med affärssystem, berörda personer  i 
projektledningen på Saab samt övriga intressenter. Rapporten kan även vara 
av  intresse  för  de  som  finner  projektstyrning  intressant,  och  inte  minst 
Linköpings Universitet som beställare av denna rapport. 
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1.7 Definitionslista 
 
Projekt 
 
Begreppet projekt kan beskrivas  i vardagligt  tal som en arbetsuppgift, dessa 
arbetsuppgifter  kan  delas  in  i  små‐  och  stora  uppgifter.  Exempel  på  små 
arbetsuppgifter  kan  vara  att  städa  sitt  rum  och  tvätta  bilen,  stora 
arbetsuppgifter  brukar  mer  jämföras  med  byggnadsprojekt,  tunnelbyggen 
och  brobyggen.  Projekt  har  i  ett  historiskt  perspektiv  varit  en  normal 
arbetsform, en grundform för hantverk.7 
 
Standardsystem 
 
Standardsystem kan  ses  som  en  färdig programvara men  som  efter  en viss 
anpassning kan tillämpas direkt i företaget.8 
 
Affärssystem 
 
Affärssystem är en delmängd av standardsystem och har på senare tid blivit 
ett dominerande stöd i organisationsövergripande processer. Ett annat ord för 
affärssystem är också ERP‐system (Enterprice Resource Planning).9 
 
Egenutvecklade system 
 
Egenutvecklade  system  är  system  som  byggs  från  grunden  och  är  inte  en 
färdig programvara till skillnad från affärssystem.10 

                                                 
7 Packendorff, J,  Projektorganisation och projektorganisering, 1993, s 3 
8 Melin, U. Koordination och informationssystem i företag och närverk, 2002, s 127 
9 A a s 127 
10 A a s 127 
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1.8 Disposition 
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2 Metod 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera de mest kända  forskningsperspektiven  för 
läsaren  som  råder  idag.  Vidare  kommer  vi  även  att  beskriva  metoder  för 
datainsamling  och  dataanalys.  Eftersom  vi  valt  en  kvalitativ  ansats  i  vår 
undersökning, kommer tonvikten mestadels att ligga på detta tillvägagångssätt. 

2.1 Förförståelse 
 
Inom hermeneutiken är förförståelse ett centralt begrepp. Det är näst intill en 
omöjlighet att förhålla sig helt neutral till en studie. Troligtvis har man valt att 
studera ett problem som man känner intresse och engagemang för och redan 
där har man antagligen en viss synvinkel. Även om detta är ofrånkomligt kan 
man minska skadan genom att vara medveten om de värderingar man har.11 
 
I  vårt  fall  har  vi  säkert  tagit  intryck  av  vår  utbildning  där  vi  har  studerat 
socialpsykologi,  organisationsteori,  IT  processer  och  koordination, 
affärssystem och vi har även själva  jobbat mycket  i projektform. Vi hade en 
teori om hur viktigt det är att få alla parter delaktiga och känna sig viktiga vid 
systembyte när vi började  studien. Mer eller mindre medvetet har vi  säkert 
letat efter indikationer på just ett sådant samband. 
 

2.2 Ansats 
 
Det  finns  olika  synsätt  som  kan  användas  vid  en  undersökning  och  här  nedan 
presenteras två stycken s.k. hermeneutik och positivism. 

2.2.1 Positivism 
 
Positivismen  som  har  sitt  ursprung  inom  naturvetenskapen  står  för  en 
kunskapsteoretisk  ståndpunkt.  Den  förespråkar  användning  av 
naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla 
dess aspekter.12 De flesta forskare är enligt Bryman överens om att positivism 
innebär följande fem principer:13 

• Bara  företeelser  eller  fenomen  som kan bekräftas via våra  sinnen 
kan betraktas som kunskap (fenomenalism). 

• Teorins syfte är att ge hypoteser som kan prövas (deduktivism). 

                                                 
11 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 53 ff 
12 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 24  Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s14 
13 A a s 24 
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• Uppnår  kunskap  genom  att  samla  in  fakta  som  ger  grund  för 
regelbundenheter (induktivism). 

• Vetenskapen ska vara objektiv. 

• Det  finns  en  tydlig  skillnad mellan  vetenskapliga  och  normativa 
påståenden. 

Positivismen är utgångspunkt  för en kvantitativ metodteori  som är  inriktad 
på  frågan  hur  man  mäter  olika  företeelser  och  sambandet  mellan  dem14. 
Positivismen  har  ett  mer  avskalat  förhållningssätt  än  hermeneutiken. 
Studierna  handlar  till  stor  del  om  att  kvantifiera  data.  Hos  kvantitativa 
forskare ligger intresset mer på att besvara frågan varför, genom att ställa upp 
s.k. hypoteser, och inte hur saker och ting är.15  

Som positivist vill man gärna  tro på absolut kunskap, men  som  forskare är 
man väl medveten om problemen att uppnå säker kunskap. För att komma 
fram  till  den  absoluta  sanningen  är  lösningen  enligt  positivismen  att man 
rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får 
man kvar en kärna av säker kunskap, s.k. “hårda fakta”. Som positivist  litar 
man  inte  till  traditioner eller auktoriteter, vi  ska heller  inte ägna oss åt  lösa 
spekulationer. Det vi iakttar med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår 
logik anses som säkra källor  till kunskap. De  fakta som  framkommer ska vi 
kritiskt undersöka för att säkerställa sannolikheten.16 

2.2.2 Hermeneutik 
 
Naturvetenskapen  har  kritiserats  för  att  de  inte  är  behöriga  att  studera 
mänskliga  fenomen  som  känslor,  inlevelseförmåga, motivation  och mental 
atmosfär. Detta för att naturvetenskapens positivister har en vilja att försöka 
förklara vad som sker. Däremot vill humanvetenskapen förstå och sätta sig in 
i händelseförloppet genom att sätta in det i ett större livssammanhang. Denna 
kunskapsteori s.k. hermeneutik (tolkningslära) fick sitt namn från de grekiska 
gudarnas budbärare Hermes. Hermes viktiga uppgift var att uttolka gudarnas 
vilja för människorna.17 
 
Inom  hermeneutiken  vill man  försöka  förstå  eller  tolka  allt  ifrån  texter  till 
mänskligt  liv.  För  att  kunna  göra  detta  används  kvalitativa  analyser  som 
anses  vara  det  rätta  sättet  att  få  en  beskrivande  bild  av  helheten.  I 
hermeneutiken  sker  ett  samspel mellan  del  och  helhet  som  kallas  för  den 

                                                 
14 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 44 
15 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002; Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer, 1999 
16 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 14 ff 
17 Maltén, A, Pedagogiska frågeställningar – en introduktion till pedagogiken, 1997, s18 
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hermeneutiska cirkeln18. Vad innebär då den hermeneutiska cirkeln? Alla har 
vi förförståelse som byggs utifrån det vi ser, hör, upplever, tänker och tycker. 
Vi har  lärt  oss detta  i det  samhälle vi har växt upp  i. Med hjälp  av denna 
förförståelse kan vi tolka saker19. 
 
Det  är  genom  vår  förförståelse  som  vi  når  kunskap men  denna  kunskap 
revideras kontinuerligt så fort vi tolkar och får nya erfarenheter. Det är detta 
som  är  det  ständiga  växelspelet  mellan  del  och  helhet.  Hur  ser  då 
forskarrollen  ut?  Forskarrollen  är  väldigt  öppen  inom  hermeneutiken 
eftersom man vill få en närmare relation till det undersökta. Det gäller att få 
en närhet,  tillit och  förståelse  för att sätta sig  in  i den undersöktes situation 
och  se  världen  från  dennes  ögon.  Det  är  viktigt  att  forskaren  utifrån  sin 
intervju,  observation  eller  enkät  dokumenterar  en  sann  återgivning  av  vad 
man  kommit  fram  till.  Detta  kan  göras  t.ex.  genom  att  man  citerar  vad 
undersökningspersonerna sagt.20 

2.3 Metodteori 
 
Det finns två i grunden olika vetenskapsteoretiska plattformar inom kunskapsteorin, 
dessa två är positivism och hermenutik, vilket vi beskrivit ovan. Dessa synsätt utgör 
utgångspunkter  för  kvalitativ  och  kvantitativ metodteori  inom vetenskapsteorin. Vi 
kommer närmare att beskriva dessa metodteorier här nedan. 

2.3.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden går i grunden ut på att mäta och det som mäts kan 
användas för att beskriva eller förklara. Om tyngden ligger på att beskriva så 
gäller det att mäta och kvantitativt beskriva ett visst fenomen som t.ex.  
 

• Hur stor är den svarta sektorn i svenskt arbetsliv? 
 
Skulle tyngden istället vara att förklara så inriktas undersökning på att mäta 
sambandet mellan olika egenskaper t.ex.21 
 

• Finns  det  något  samband  mellan  den  svarta  sektorns  storlek  och 
skattetrycket? 

 
Undersökningar  som  syftar  till  att  förklara  handlar  främst  om  att  testa 
hypoteser.  Kvantitativa  undersökningar  kan  delas  in  i  tre  faser  och  fyra 
undersökningssteg.  Den  första  fasen  är  planeringsfasen  där  hypoteser 
                                                 
18 A a s 229 
19 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 58 ff 
20 Maltén, A, Pedagogiska frågeställningar – en introduktion till pedagogiken, 1997, s 230 
21 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 94 
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formuleras  och  undersökningen  planeras.  Därefter  kommer 
datainsamlingsfasen  som  innebär  att  samla  in  data  på  precis  det  sätt  som 
bestämts  i  planeringsfasen.    Sista  fasen  är  analysfasen  som  delas  in  i  ett 
beskrivande  och  ett  analyserande  moment.  Här  tittar  man  på  ifall  det 
empiriska materialet stöder de uppställda hypoteserna.22 
 
 

Hypotes-
formulering

Undersöknings-
planering Datainsamling

Bearbetning 
och analys av 

data

Planeringsfasen Datainsamlingsfasen Analysfasen

 
Figur 2.1: Processen i kvantitativa undersökningar (Lundahl, U, Skärvad, P‐H, s 95) 

iguren  ovan  visar  de  fyra  undersökningsstegen  och  de  tre  faserna  i 

2.3.2 Kvalitativ metod 

n kvalitativ undersökning  innebär studier som avser att skapa resultat och 

  i
k

e a Det

ndersökaren  ska  försöka  förstå  hur människor  upplever  sin  tillvaro,  sin 

• Arbetsorganisation 

 

                                                

 
 
F
forskningsprocessen vid kvantitativa undersökningar. 23 

 
E
slutsatser  med  hjälp  av  kvalitativ  data  och  kvalitativa  analyser. 
Studieobjekten  i de  kvalitativa  undersökningarna  består  av  ndivider, 
grupper  av  individer  och  deras  livsvärld.  Det  viktiga  i  valitativa 
undersökningar är att  förstå beteend t hos andr  människor.   kan göras 
genom  att  analysera  och  beskriva  antingen  enskilda  eller  grupper  av 
människor. 24 
 
U
omgivning, sig själva och överhuvudtaget det sammanhang i vilket de ingår. 
Hur världen är  intresserar  inte  forskaren utan det som är av  intresse är hur 
världen uppfattas vara. Med andra ord hur den  tolkas ur ett hermeneutiskt 
språkbruk. Denna typ av undersökning lämpar sig därför för frågeställningar 
som syftar till att förstå hur grupper och personer upplever eller förhåller sig 
till olika fenomen t.ex.25 
 

• Lönesystem 
• Sjukdom 
• Framgång

 
 

22 A a s 94 ff 
23 A a s 95 
24 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 101 
25 A a s 101 
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Kunskapen  om  individers  livsvärld  nås  genom  att  tolka  olika  handlingar, 

2.4 Deduktion och induktion 

essa  två  teorier  representerar  uppfattningen  om  förhållandet  mellan  teori  och 

2.4.1 Deduktion 

om  samhällsvetenskapen  är  deduktiv  teori  den  vanligaste  uppfattningen 

Hypoteserna testas mot resultatet och bekräftas eller förkastas vilket leder till 

t

Enligt  Thurén  innebär  deduktion  att man  betraktar  en  logisk  slutsats  som 

Precis som deduktion kan visa på drag av induktion, kan induktiv forskning 

                                                

beteenden och val. Hermeneutiska teorier hjälper oss att förstå och med hjälp 
av den förståelsen kan vi förklara varför individer eller grupper av individer 
handlar som de gör. Det är även möjligt att med hjälp av teorierna förutsäga 
hur  individer  eller  grupper  av  individer  kommer  att  handla  i  olika 
situationer.26 

 
D
praktik när det gäller samhällsvetenskap. Vi beskriver dessa två teorier mer noggrant 
här nedan. 

 
In
mellan  teori  och  praktik.  Utifrån  det man  vet  inom  ett  visst  område  och 
teoretiska överväganden “deducerar” forskaren en hypotes som ska granskas 
genom  en  empirisk  undersökning.  Vid  deduktion  utgår  forskaren  från  en 
teori och sätter upp hypoteser, vilka styr datainsamlingen.  

ev. omformulering av teorin. Det sista steget innebär även induktion eftersom 
forskaren  återkopplar  till  teorin  och  resultatet.  Den  deduktiva  processen 
verkar vara linjär, så behöver det inte vara. Det är bättre att uppfatta den som 
en generell bild av kopplingen mellan teori och praxis. Här menar Bryman att 
kopplingen  vid  deduktion  är:  “teori    observationer/resultat”.  Den 
deduktiva strategin förknippas ofta med et  kvantitativt angreppssätt.27 

giltig om den är logiskt sammanhängande, däremot behöver den inte stämma 
överens med verkligheten.28 

visa  på  deduktion.  När  forskaren  har  samlat  in  data  kan  man  behöva 
ytterligare  information för att testa en teori. En sådan generell strategi kallas 
för iterativ (upprepande). Detta är speciellt tydligt i “grounded theory”.29 

 
26 A a s 102 
27 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 22 
28 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 23 
29 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 22 
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2.4.2 Induktion 
 
Motsatsen  till  deduktion  är  induktion.  Induktion  innebär  att  man  utifrån 
empiriska  fakta  drar  allmänna  och  generella  slutsatser30.  Enligt  Bryman 
föredrar vissa forskare att uppfatta sambandet mellan teori och forskning som 
något  induktivt.  Bryman menar  på  att med  detta  induktiva  angreppsätt  är 
teorin  resultatet  av  en  forskningsinsats.  Processen  innebär  att  man  fattar 
generaliserbara slutsatser utifrån observationerna. 

Grovt  uttryckt  menar  Bryman  att  kopplingen  vid  induktion  är: 
“observationer/resultat    teori”.  Induktiv  strategi  förknippas  ofta med  ett 
kvalitativt synsätt.31 

Med  induktion kan man komma  fram  till  större eller mindre  sannolikheter, 
men man kan aldrig säga att det är hundraprocentigt säkert.  
Man  kan  alltså  inte  med  ett  stort  antal  observationer  dra  några  säkra 
slutsatser.  Induktiva  slutledningar  grundade på  enorma material  kan  alltså 
visa sig vara falska.32 

2.4.3 Triangulering 
 
Enligt  sociologen  Fredrik  Engelstad  förutsätter  kvalitativa  och  kvantitativa 
metoder  varandra.  När  samma  fenomen  studeras  med  t.ex.  både 
observationer  och  en  kvantitativ  intervjuundersökning  kallas  metoden  för 
triangulering  . Kombinera olika metoder ger ett bredare underlag och bättre 
grund  för  tolkning.  Däremot  får  man  se  upp  så  inte  datamängden  blir 
ohanterligt stor. Utsätter man samma aktörer för olika metoder kan de också 
bli “forskningströtta”.33 

En kvalitativ undersökning som förberedelse kan förbättra frågeställningarna 
inför  en  kvantitativ  studie.  Man  kan  också  tänka  sig  den  motsatta 
ordningsföljden  genom  att  ta  reda  på  en  del  upplysningar  genom  en 
surveyundersökning först för att sedan gå över till kvalitativa intervjuer. Ofta 
används  redan  befintliga  kvantitativa  studier  eller  annan  statistisk 
information som bakgrund. Däremot kan kvantitativa studier ge ett svar på 
hur representativa de undersökta fallen vid en kvalitativ studie är.34 

                                                 
30 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 19 
31 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 22 
32 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 21 
33 Repstad, P, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 1999, s 21 
34 A a s 21 ff 
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Triangulering  används  i  allt  större utsträckning  för  att dubbelkolla  resultat 
från både kvantitativa och kvalitativa undersökningar.35 Triangulering går ut 
på  att  genom  olika  datainsamlingsmetoder  höja  undersökningens 
tillförlitlighet  för att undvika metodfel.36 Nedanstående  figur  illustrerar den 
datainsamlingsmetod vi använts oss av. 
 

 
Figur 2.2: Vår datainsamlingsmetod (egen figur) 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet, replikation och validitet är tre av de viktigaste kriterierna för bedömning 
av  samhällsvetenskapliga  undersökningar.  Vi  kommer  att  beskriva  reliabilitet  och 
validitet närmare. 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Något  man  bör  tänka  på  vid  kvantitativa,  induktiva,  undersökningar  är 
reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, alltså att mätningarna i en undersökning är 
korrekt  gjorda. Görs  en  opinionsundersökning  så måste man  se  till  att  de 
bygger  på  ett  representativt  urval  så  att  inga  tillfälligheter  kan  påverka 
resultatet.37 
 
Om undersökningen görs  rätt genom  att  flera personer med  samma metod 
kommer  fram  till samma  resultat så har undersökningen hög  reliabilitet. En 
viktig  princip  i  positivistisk  forskning  är  att  samma  metod  ska  kunna 
tillämpas på samma material av olika personer.  
Kommer  personerna  fram  till  samma  resultat  är  resultatet  intersubjektivt 
testbara.  Detta  innebär  att  man  kan  bortse  från  olikheter  och  öka 
undersökningens reliabilitet.38 

                                                 
35 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 260 
36 Saunders, m fl. Research methods for business students, 2002, s 99, s 228 
37 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, 1991, s 22 
38 A a s 22 
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2.5.2 Validitet 
 
Ordet  validitet  innebär  att man  undersöker  det  man  ville  undersöka  och 
ingenting annat. Det går att skilja mellan inre och yttre validitet. Inre validitet 
innebär att t.ex. frågeformuläret i en undersökning mäter det som ska mätas. 
Det  är  svårt  att  få  till  en  hundra  procentig  inre  validitet  då  olika 
mätinstrument mäter för mycket, för litet eller för snett. 39 
 
Yttre  validitet  innebär  att man  verkligen  får  rätt  svar  på  sina  frågor  i  en 
undersökning  så  att  det  stämmer  överens  med  verkligheten.  Den  yttre 
validiteten kan påverkas genom  att  folk  i undersökningen  ljuger, minns  fel 
eller inte alltid vet vad de tänker göra osv.40 

2.6 Metod för datainsamling 
 
Här nedan beskrivs en metod som vi kommer att användas oss av när vi ska samla in 
data för vår undersökning. 

2.6.1 Intervju 
 
Det finns olika metoder för datainsamling och intervju är en av dessa. Genom 
att intervjuaren ställer frågor eller går in i dialog med intervjupersonen även 
s.k. respondent, kan information inhämtas.  Denna form av datainsamling har 
visat  sig  vara  nödvändig  i  vissa  utredningssammanhang  och  förekommer 
t.ex.  vid  fallstudier,  surveyundersökningar,  deltagande  observation,  vid 
experiment och rekrytering av personal.41 
 
Då  intervjuer sker  i många olika syften och med flera olika metoder kan det 
vara  bra  att  i  den  undersökning  som  skall  göras  klargöra  vilken  typ  av 
intervju som ska genomföras.  Ett sätt att urskilja olika typer av intervjuer är 
att utgå från graden av standardisering. 
Intervjuer som har hög grad av standardisering har  i  förhand bestämt såväl 
frågeformuleringen som ordningsföljden.42 
 
Vid ostandardiserade intervjuer går det att välja både frågeformuleringen och 
ordningsföljden  mer  fritt.  Sedan  finns  ett  tredje  alternativ  s.k. 
semistandardiserade intervjuer som innebär att man på förhand bestämt vissa 
frågor  som  ges  till  respondenter.  Svaren  som  ges  från  respondenterna  följs 

                                                 
39 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 150 
40 A a s 150 
41 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s 115 
42 A a s 116 
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upp  med  hjälp  av  uppföljningsfrågor  som  t.ex.  kan  du  utveckla  det? 
Standardiserade  intervjuer  är  enligt  kvantitativ  metodteori  lämplig  vid 
hypotes och teoriprövande studier. Ostandardiserade intervjuer passar in vid 
explorativa och teoriutvecklande undersökningar.43 
 
För  att  få  hård  data  t.ex.  försäljningsvolymer,  frånvarostatistik  etc.  är 
standardiserade  frågor  mest  lämpliga.  Ostandardiserade  frågor  är  mer 
lämpliga  för  att  samla  in mjuka data  om mer  kvalitativa  förhållanden. Vid 
kvalitativa undersökningar är ostandardiserade intervjuer vanligast.44 
 
Intervjuer kan även delas in i strukturerade och fria intervjuer. Hur de delas 
in görs med utgångspunkt från det svarsutrymme som ges åt respondenterna. 
Är  intervjuerna  strukturerade  innebär  det  att  respondenterna  har 
svarsalternativ att välja emellan. Om intervjun är ostrukturerad så formulerar 
respondenten  själv  sina  svar.  Vid  kvalitativa  undersökningar  används  fria 
intervjuer  medan  kvantitativa  undersökningar  består  av  strukturerade 
intervjuer.45 

2.7 Val av metod 
 
I nedanstående avsnitt kommer vi att behandla vårt val av ansats, metod, deduktion, 
induktion, reliabilitet, validitet och datainsamling. 

2.7.1 Val av ansats 
 
Vi  har  valt  att  använda  oss  av  det  hermeneutiska  synsättet  för  att  vi  vill 
kunna  tolka  och  förstå  hur  projektet  från  egenutvecklade  system  till  ett 
affärssystem har gått. Det hermeneutiska perspektivet ger oss möjligheter att 
med hjälp av vår förförståelse kunna förstå de personer som varit delaktiga i 
projektet och på så sätt analysera och tolka de empiriska data som samlas in. 
Vi ser det väldigt svårt att komma fram till en absolut sanning då vi intagit ett 
hermeneutisk synsätt.  

2.7.2 Val av metod 
 
Eftersom vi har valt en hermeneutisk ansats så är den mest lämpliga metoden 
för denna undersökning av kvalitativ karaktär. Vi vill kunna tolka och förstå 
beteenden  och  handlingar  som  skett  i  samband  med  projekteringen  vid 
systembytet. Ett kvantitativt metodval är  inte av  intresse  i vår undersökning 
då vi  inte är  intresserade av att mäta och kvantifiera data. Vi  förlitar oss  till 

                                                 
43 A a s 116 
44 A a s 116 
45 A a s 116 ff 
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subjektiva och kvalitativa beskrivningar då vi vet att både vi själva och våra 
studieobjekt har en viss förförståelse. 

2.7.3 Deduktion och induktion 
 
Det  finns  två  begrepp  för  slutledning,  induktion  och  deduktion. Dessa  är 
enligt  Alvesson  &  Sköldberg  två  skilda  vägar  i  vetenskapligt 
forskningsarbete, där deduktion  är bevisets väg och  induktion upptäcktens 
väg.  Deduktionen  innebär  att  man  utifrån  teorin  gör  antaganden,  s.k. 
hypoteser som härleds utifrån  teorier.  Induktion, som har sin utgångspunkt 
från  empirin,  innebär  att  teorier  genereras  utifrån  praktiken.  En  induktiv 
ansats är oftast  inte  lika styrd av de metodregler som  finns vid en deduktiv 
ansats.46 
 
Vi  har  i  vår  studie  valt  en  induktiv  ansats. Vi  såg  detta  synsätt  som mest 
lämpligt eftersom vi vill beskriva de eventuella effekter som framgått av det 
resultat vi kommit fram till. Det resultatet vi fått kommer senare att kopplas 
tillbaka  till  den  teori  som  hör  till  det  berörda  studieområdet. Med  detta 
angreppssätt är alltså teorin resultatet. 

2.7.4 Reliabilitet och validitet 
 
Både reliabilitet och validitet är viktiga punkter för oss i denna studie. Därför 
ser vi att det är en självklarhet att  försöka göra en så korrekt undersökning 
som möjligt och att det som vi vill undersöka undersöks. Vi strävar efter att få 
en hög reliabilitet och validitet i denna rapport. 

2.7.5 Val av datainsamling 
 
I vår undersökning kommer datainsamlingen  att bestå  av  intervjuer. Dessa 
intervjuer  kommer  att  vara  semistandardiserade  vilket  innebär  att 
respondenterna får frågor i förhand som redan är bestämda och där vi följer 
upp med uppföljningsfrågor. 
 
Intervjuerna  kommer  inte  att  ge  respondenterna  några  svarsalternativ  att 
välja emellan utan de kommer att vara fria och ge respondenterna möjlighet 
att  formulera svaren själva. De data som  inhämtas via  intervjuerna kommer 
att transkriberas och sammanställas för att vi ska få en inblick i hur projektet 
vid systembytet har gått. 

                                                 
46 Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994, s 41 ff 
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2.8 Genomförande 
 
Efter  en  första  kontakt med  Saab  där  de  var  positiva  till  att  vi  gjorde  en 
uppföljning  på  deras  implementering  av  nytt  system  blev  vi  tilldelade  två 
kontaktpersoner. Vid den första träffen redogjorde de för hur projektet hade 
genomförts och vi fick chans att presentera våra frågeställningar. Vi bestämde 
en  andra  träff  där  vi  skulle  få  tillgå  empiriskt material  för  att  kunna  utse 
lämpliga intervjuobjekt samt få en överblick över projektet. 

2.8.1 Urval 
 
En  av  kontaktpersonerna,  tillika  delprojektledare,  hjälpte  oss  med  att 
kontakta de intervjupersoner som var aktuella för vår del. Personerna valdes 
ut med  syfte  att  få  en  bra  spridning  när  det  gällde  hur  projektet  bedrevs 
under implementeringen. Totalt genomfördes 19 intervjuer med 1‐2 personer. 
I  undersökningen  finns  representanter  från  de  olika  projektgrupperna  som 
ingick i projektet samt projektägare, nyckelanvändare och slutanvändare. 

2.8.2 Intervjuerna 
 
Intervjuerna  genomfördes  i  maj‐juni  2007  på  Saab  i  Linköping.  Ett 
sammanställt  dokument  med  frågor  skickades  till  vår  kontaktperson  som 
vidarebefordra  det  till  respektive  intervjuperson.  Väl  vid  intervjun 
presenterade  vi  oss  och  varför  vi  var  där  och  vad  syftet  är  med  vår 
undersökning. Den muntliga presentationen löd: 
 

Vi  är  två  studenter  som  läser  3:e  året  på  systemvetenskapliga  programmet  vid 
Linköpings Universitet.  Just nu  skriver vi på vår C‐uppsats där vi vill utvärdera  ett 
projekt vid bytet av ett ERP‐system.  
 
Vi kommer att intervjua aktörer från olika projektgrupper samt delprojektgrupper för 
att få en helhetsbild av hur olika personer har uppfattat projektet. Vissa frågor är tänkt 
att ställas till alla de personer som vi intervjuar medan andra frågor är specifika för just 
den tillfrågade personens arbetsområde.  
 
Vi har genom en kontakt på företaget fått ditt namn som förslag för intervju. Ditt namn 
kommer  inte  finnas med  i  rapporten.  Intervjun  kommer  att  ta  ca  1  tim. När  vi  har 
transkriberat  intervjun  får  du  möjlighet  att  läsa  igenom  sammanställningen.  Vi 
kommer  att analysera  resultaten och det kommer  att  återfinnas  i  rapporten,  som du 
också kommer att få ta del av. 
Hoppas det går bra att kontakta dig igen om något är oklart. 
 
Vi tackar för visat intresse och gott samarbete! 
 

 21



Vi  var  två  stycken  som  intervjuade  och  våra  frågor  var  semistrukturerade. 
Den avsatta tiden var satt till ca: 1 timme. Vid intervjuerna använde vi oss av 
bandspelare, vilket vi också frågade innan om det gick bra. 

2.8.3 Praktiskt genomförande 
 
Som  vi  tidigare  nämnde under punkt  2.8  och  2.8.1  så  bestod det praktiska 
genomförandet av intervjuer. Här hade vi åsikter om vilka roller i projektet vi 
ville  intervjua  utifrån  det  empiriskt  tryckta material  vi  vart  tilldelade.  De 
flesta av de roller som vi föreslog att intervjua fick vi igenom men en del blev 
vi mer styrda av våra kontaktpersoner. Roller som vi inte hade någon större 
påverkan på var nyckelanvändare och slutanvändare.  
 
Ett avtal skrevs med Saab där det bland annat  framgick att de hade  rätt att 
påverka  vårt  empiriska  underlag.  Detta  innebar  att  vi  fick  skicka  in  vårt 
material  ett  antal  gånger  till  vår  kontaktperson  som  korrekturläste  och 
återkom med  förslag,  omformuleringar  och  förbättringar  på  det  empiriska 
kapitlet. 

2.9 Metodkritik 
 
Kritik som förekommer gällande den kvantitativa forskningen är att man kan 
ifrågasätta om de  tillfrågade har den kunskap  som krävs  för att besvara en 
viss  fråga. Det  finns  även utrymme  för  egna  tolkningar  av  termer vid  t.ex. 
enkäter.47 
 
Kvalitativa  studier  som  genomförs  med  hjälp  av  t.ex.  intervjuer  eller 
observationer är oftast svåra att generalisera  till andra miljöer och  forskaren 
har  ett  större  utrymme  för  egna  tolkningar  som  kan  ha  påverkats  av  vad 
denne  anser  är  viktigt.  Även  det  personliga  förhållandet  till 
undersökningspersonen kan påverka resultatet.48 

2.9.1 Intervjuer 
 
Intervjumetoden  har  kritiserats  för  att  den  fokuserar  väldigt  mycket  på 
enskilda  människors  åsikter.  Den  försummar  sociala  och  materiella 
strukturer. Detta  är  ingen  invändning mot  intervjuer  utan  kan  snarare  ses 
som en påminnelse när materialet ska analyseras och tolkas. 49 

                                                 
47 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 94 ff 
48 A a, s 269 ff 
49 Repstad, P, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 1999, s 62 
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3 Teoretisk referensram 
 
Denna  del  kommer  att  behandla  teori  rörande  projekt,  projektgrupper, 
nyckelanvändare, kommunikation, utbildning, förändringsarbete och arbetssätt. 

3.1 Projekt  
 
Här  följer  en  beskrivning  av  vad  ett  projekt  är,  hur  ett  projekt  startas  och  olika 
anledningar till varför ett projekt startas. Vi tar även upp varför man sätter upp mål i 
ett projekt. 

3.1.1 Projektbegreppet 
 
Att definiera projektbegreppet kan vara bra  för att veta när det handlar om 
projekt och vad  som  skiljer projekt  ifrån annan verksamhet. Om man  följer 
projektteorin  så är varken  stoleken eller  längden på ett uppdrag  som avgör 
ifall det är ett projekt eller inte. Utan det som avgör om det är ett projekt är att 
det är tydligt avgränsat i tiden.50 
 
Projekt  är  helt  enkelt  en  arbetsform  eller  uppdragsform  som  har  en  stark 
målfokus. Det ska genomföras på utsatt tid och med  lånade resurser. Därför 
är det viktigt att målet är avgränsat och att en budget finns till projektledarens 
förfogande. Definitionen av projekt punktas upp här nedan:51 
 

• Avgränsat mål – unik uppgift 
• En bestämd tidsperiod – tidsatt 
• Bestämda resurser – den har en egen budget 
• Speciella arbetsformer – temporär organisation 

 
Den sista punkten innebär att de som deltar i ett projekt bara gör det så länge 
som  projektet  pågår  samt  att  den  starka  målfokuseringen  tillåter  andra 
arbetsformer som gör att vanliga rutiner kan  frångås. Är dessa ovanstående 
kriterier uppfyllda så kan uppdraget betraktas som ett projekt. När ett projekt 
startas brukar inte alla dessa kriterier vara uppfyllda utan dessa blir utförda i 
samband med initieringen av projektet.52 

3.1.2 Initiera projekt 
 
Det finns många olika anledningar till varför projekt startas. Några av dessa 
anledningar kan t.ex. vara att man har ett problem som man gärna vill ha löst, 
                                                 
50 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 17 
51 A a s 17 
52 A a s 18 
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hjälp med  att  effektivisera  organisationen  eller  hjälp med utveckling  av  en 
vara eller tjänst. Det kan in stort sätt vara vad som helst som behöver utföras 
inom en viss angiven tid. Vad som är gemensamt för dessa projekt är att de 
ska  tillfredställa  ett  behov  hos  någon  samt  att  det  ska  vara  lämpligt  att 
genomföra i projektform.53 
 
Hur  ett projekt  startas  kan  variera. Projektets mål  och  riktlinjer  formuleras 
under  det  förberedande  arbetets  gång. Oftast  har  organisationer med  stor 
erfarenhet av projekt någon form av rutiner för detta vilka kan vara styrt av 
en projektmodell. Grunden  för projektet  läggs under  initieringen och det är 
här som projektet granskas för att se om det finns förutsättningar att starta.54 

3.1.3 Målet med projekt 
 
Ett projekt har oftast ett mål som ska levereras. Det finns olika benämningar 
för  mål  i  samband  med  projekt  som  t.ex.  resultat,  projektmål,  produkt, 
produktmål,  leveransmål osv.  Idéer måste  formuleras  för att projektledaren 
ska  kunna  förstå  och  därför  är  målformulering  av  stor  betydelse. 
Målformuleringen  innefattar vad som ska göras och  ligger  till grund  för om 
projektet ska startas.55 
 
Målformuleringen är även viktig för att uppdragsgivarens och intressenternas 
förväntningar  ska hamna på  rätt nivå. Det  är viktigt  att projektledaren har 
samma bild av syfte och mål som kunden, användarna och beställaren. Alla 
eventuella  meningsskiljaktigheter  rörande  vad  projektet  ska  leverera  och 
vilka effekter som ska uppnås bör redas ut innan arbetet börjar.56 

3.2 Projektgrupper 
 
Här  presenterar  vi  några  olika  grupper  (projektgrupper)  som  normalt  ingår  i  ett 
projekt. Det  finns  fler projektgrupper, men vi har valt att presentera de vanligaste. 
Ofta beror det på vilken projektmodell man använder. 

3.2.1 Beställare/Projektägare 
 
Beställarrollen är  lite av en ny roll som dykt upp på senare  tid. Beställarens 
uppgift är att kunna  ställa krav och kritiskt bedöma  resultatet. Man  strävar 
efter  att  ha  bättre  och  kompetentare  beställare  då  detta  ökar  kvalitén  i 
produkten  samt minskar kostnaderna  för projektet.    Som beställare  är man 

                                                 
53 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 20 ff 
54 A a s 20 
55 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 26 
56 A a s 27 
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projektets  ägare  och  har  det  övergripande  ansvaret  trots  att  ansvar  har 
delegerats till projektledaren.57 
 
Beställaren  bestämmer  även  hur  de  interna  resurserna  ska  användas,  dvs. 
vilka  projekt  som  ska  genomföras.  Stoleken  på  projekten  påverkar  även 
beställarrollen.  Ju  större  och mer  komplext  ett  projekt  är  desto  högre  krav 
ställs på kompetens från beställarrollen. I större projekt kan det finnas något 
som  heter  beställarkedja. Det  innebär  att  det  finns  flera  beställare  på  olika 
nivåer som är sammankopplade.58 

3.2.2 Projektledare 
 
Huvuduppgiften för en projektledare är att leverera ett resultat till beställaren 
genom  att  leda  projektgruppen. Därmed  kan  projektledaren  betraktas  som 
projektets vd.59 Projektledaren skall däremot inte fungera som en expert utan 
dess roll är mer att utse personer som besitter rätt kunskap och kompetens för 
projektet. Det är även viktigt att projektledaren besitter bred kompetens  för 
att kunna stimulera dialogen  inom projekten och även mellan olika delar av 
projekten  genom  att  driva  diskussioner  med  frågor  som  stimulerar  och 
utmanar. Projektledarens roll är också att  leda projektets självreflektion. Det 
är  därför  viktigt  att  projektledaren måste  upplevas  ha  stor  insikt  i  andras 
kompetenser och förstå deras svårigheter och möjligheter.60 

3.2.3 Projektgrupp 
 
I projektgruppen är huvuduppgiften att utföra de aktiviteter som leder fram 
till det beställda projektmålet. Medlemmarna har till uppgift att sätta sig in i 
vad projektet  ska  leverera  och  är  något  oklart  så måste de  ta  kontakt med 
projektledaren. Projektgruppen ska bestå av endast de personer som behövs 
och  urvalet  ska  ske  utifrån  kompetens  och  samarbetsförmåga.  Med 
kompetens menas kombinationen av kunskap och  förmåga att  tillämpa den. 
Kompetensen är något som utvecklas i takt med ens erfarenhet.61 

3.2.4 Styrgrupp 
 
Projektets  beslutande  organ  kallas  för  styrgrupp  och  har  ett  ansvar  för  de 
viktigaste  beslutspunkterna mellan  projektets  olika  faser.  Styrgruppen  bör 
bestå av personer med nödvändig kompetens och erfarenhet som kan hjälpa 

                                                 
57 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 76 
58 A a s 76 
59 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 77 
60 Berggren, C. & Lindkvist, L. Projekt - Organisation för målorientering och lärande, 2001, s 165 
61 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 77 
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och  göra  rimliga  bedömningar  av  projektet.  Beställaren  kan  ingå  i 
styrgruppen och brukar då vara gruppens ordförande. 
 
Projektledaren  behöver  inte  ingå  i  styrgruppen  utan  är  föredragande  vid 
styrgruppens möten. Det  är  viktigt  att det  finns  balans  i  styrguppen  så  att 
ingen  part  blir mer  dominerad  än  någon  annan. Om  det  går  så  ska man 
försöka att undvika att endast ha med personer från ledningen i styrgruppen. 
Detta  eftersom  möjligheten  att  agera  fritt  påverkas  av 
beroendeförhållandena.62 

3.3 Nyckelanvändare 

Nyckelanvändare  är  en  särskild  roll  som  återfinns  just  vid  implementering 
vid affärssystem. Det är en  typisk mellannivåanvändare, som både kan vara 
en anställd eller någon från ledningen. Deras roll under implementeringen är 
att  räkna  ut  hur  systemet  kommer  att  påverka  just  deras  del  av 
organisationen, rekommendera systemförändringar och designdetaljer, agera 
som  typiska  användare  under  test  av  systemet  och  utbilda  andra  som  har 
liknande arbetsuppgifter. Med så stort ansvar bör nyckelanvändare verkligen 
vara duktiga  inom deras område. De kommer  troligtvis bli de mest kritiska 
användarna,  men  kan  också  hjälpa  till  att  sälja  in  systemet  hos 
medarbetarna.63 

Det finns inga direkta riktlinjer för hur många som behövs vid ett projekt. Det 
är  mer  beroende  av  hur  många  affärsfunktioner  och  organisationer  som 
påverkas  av  systemet. Om  någon  del  inte  är  representerad  finns  det  stora 
risker  att  något  går  fel.  Nyckelanvändare  behövs  även  efter 
implementeringen, eftersom det är en  fortgående process, med  förbättringar 
och optimeringar. Det kan vara svårt  för en nyckelanvändare att gå  tillbaka 
till sitt tidigare jobb för att de nu har en större kunskap om företaget och blivit 
tilldelade  ett  stort ansvar. För  företaget gäller det nu att behålla denna nya 
kompetens och ge dessa medarbetare nya karriärmöjligheter  för  att  få dem 
motiverade att stanna kvar inom företaget.64 

3.4 Kommunikation 
 
I  detta  avsnitt  behandlar  vi  vad  kommunikation  innebär  och  vilka  olika 
kommunikationskanaler som är de mest vanliga  i projekt. Fortsättningsvis  förklarar 
vi  vad  information  och  dess  betydelse.  Vi  beskriver  även  kommunikationsmediet 
intranät. 

                                                 
62 Tonnquist, Bo. Projektledning, 2004, s 78 
63 Davenport, T.H. Mission Critical – Realizing The Promise Of Enterprise Systems, 2000, s 186 ff 
64 A a s 186 ff 
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3.4.1 Kommunikation i projekt 
 
I  projekt  samarbetar  människor,  detta  samarbete  förutsätter  ett  bra  och 
ömsesidigt  utbyte  av  information.  Informationen  kan  vara  allt  ifrån  tankar 
och  idéer  till  dokumentation  och  rapporter.  I  och  med  detta  uppstår  en 
kommunikation mellan  de  olika  projektdeltagarna, men  också med  sådana 
personer utanför projektet. För att uppnå ett lyckat projektarbete krävs en bra 
kommunikation.65 
Kommunikation  är  alltså  en  överföring  av  information,  informationen  kan 
vara  allt  från  vetenskapliga  rapporter  till  synpunkter  och  tankar  olika 
människor  har.  Överföringen  kan  ske  på  olika  sätt  så  som  skrifter  i 
massmedia eller ett vanligt samtal mellan två personer. Men för att det ska få 
kallas kommunikation måste följande punkter finnas:66 
 

• En sändare (den som vill förmedla något) 

• Ett meddelande (informationsmängd), det sändaren vill överföra till en 
eller flera personer 

• En  överföringsmöjlighet  (medium  eller  kommunikationskanal)  som 
gör det möjligt att överföra informationen eller meddelandet 

• En  eller  flera  mottagare  (den  som  ska  tolka  informationen  eller 
meddelandet) 

Både  sändaren  och  mottagaren  har  en  referensram  som  består  av 
vederbörande persons kunskaper, erfarenheter och attityder. Referensramen 
består också av hans eller hennes uppfattningar om vad som är viktigt i den 
aktuella situationen personen befinner sig i samt förväntningarna i den.  Det 
är viktigt som sändare att man tänker igenom vad man vill förmedla. 
Det  finns  både  verbal‐  och  icke  verbal  kommunikation.  Verbala  budskap 
förmedlas med ord, i huvudsak fakta. Icke‐verbal kommunikation står för alla 
budskap som inte sägs med ord t.ex. känslor, relationer, kroppsspråk mm. En 
del hävdar att endast 10 % av ett budskap består av verbal kommunikation. 
Det  här  betyder  att  olika  kommunikationskanaler  ger  olika  rika  budskap. 
Ansikte mot ansikte är den rikaste kommunikationen, via telefon kan vi höra 
men  inte  se  varandra. Kommunikation  via  brev  och  e‐post  ger  oss  få  icke‐
verbala signaler.67 
 
I  varje  projektarbete  förekommer  mycket  muntlig  kommunikation,  och 
diskussioner mellan  projektdeltagare men  även med  handledare. Där  finns 
                                                 
65 Andersen, E.S. Schwencke, E. Projektarbete – en vägledning för studenter, 1998, s 34 
66 A a s 35 
67 Hägerfors, A. Att samlära i systemdesign, 1995, s 186 ff 
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det gärna inslag av socialt prat också vilket är en nödvändighet för att förstå 
varandra  och  varandras  referensramar  bättre.  Det  sociala  inslaget  får  inte 
förstöra kommunikationen  i  fackfrågor. Då gäller det att man har klara mål 
med vad man ska uppnå med ett möte. Man bör även skriva ett referat av vad 
som sagt vid möten för att säkra kvaliteten i en personlig kontakt.68 
Inom  projekt  talar  man  om  två  olika  logiker  för  att  förklara  och  förstå 
handlingar.  Om  projektet  domineras  av  en  ”kontrollogik”  är  tydliga 
kunskaps‐ och ansvarsområden avgörande för projektledarens roll.  
 
Däremot om projektet domineras av en ”lärandelogik” är det avgörande att 
projektledaren  skapar  goda  förutsättningar  för  kommunikation  och 
informationsutbyte.  Insikter  behövs  om  båda  logikerna  och  framförallt  om 
problemet att tillämpa båda inom ett och samma projekt.69 
Projektledning  är  i  första  hand  en  fråga  om  att  styra  och  samordna  olika 
aktörers handlingar. Det främsta medlet en projektledare har för att påverka 
och  inhämta  information  om  sin  omgivning  således  är  genom  att 
kommunicera med olika aktörer, eller att  skapa kanaler  för kommunikation 
mellan de olika aktörerna i projektet.70 

3.4.2 Information 
 
Författarna Bosrup och Holmberg skriver  för att ett systeminförande ska bli 
lyckat så måste personalen vara ordentligt informerade och involverade från 
början. Undviker man att ge  information helt och hållet eller bara delvis  så 
kan  motstånd  mot  införandet  av  ett  nytt  system  komma  att  öka. 
Informationen är alltså viktigt och den bör utformas på ett lättförståeligt sätt. 
Författarna säger att det är bättre att informera för mycket än för lite.71 
 
Enligt  Brandlinger  m  fl.  ska  informationen  som  går  ut  till  de  anställda 
innehålla vilka konsekvenser  som ett  systeminförande  får  för verksamheten 
och  för de anställda. Att motivera varför ett nytt system  införs och vilka  för 
respektive nackdelar det har gentemot de gamla  systemen bör också göras.  
Detta  gör  att  chansen  för  att  användarna  ska  acceptera  det  nya  systemet 
ökar.72 
 
Fortsättningsvis skriver Brandlinger m fl. att information bör spridas på olika 
sätt. Verksamheten kan  t.ex. ge  informationen muntligt under några  timmar 
eller genom  en  artikelserie  i personaltidningen. Möten har  sina  fördelar då 
användarna  kan  ställa  direkta  frågor  till  de  ansvariga.  Den  skriftliga 
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informationen är lätt att sprida men den kan avskräcka användarna från att ta 
upp en dialog. En nackdel med information som sprids i flera steg är att den 
kan bli förvrängd när den slutligen når användarna som är sist i kedjan.73 

3.4.3 Intranät 
 
Gonzalez  (1998:59) har delat upp  tre olika men kompletterande aspekter av 
intranät. Dessa  är: Det  fysiska mediet;  hårdvaran  som  datorer,  servrar  och 
kablar. Webbstandarder och protokoll vilket handlar om överföringsprocesser 
och kommunikation mellan datorer.74 
 
En  virtuell  plats  som  innebär  nya  sätt  att  organisera  verksamheter,  arbeta, 
kommunicera,  informera,  styra  och  leda  organisationer.  Till  skillnad  från 
internet,  som  det  bara  finns  ett  av,  finns  det  mängder  av  intranät.  Det 
vanligaste verktyget i ett intranät är webbsidor. Det finns också funktioner för 
dialog  via  intranät,  t.ex.  e‐post,  diskussionsgrupper  och  elektroniska 
anslagstavlor. Tekniken som intranät bygger på är öppen (tekniken är lätt att 
ändra och det  finns möjlighet att  lägga  in andra medier som  ljud, video och 
bild),  enkel  och  billig  att  ta  i  drift.  Detta  har  gjort  att  intranät  har 
implementerats så fort i många organisationer.75 
 
Intranätet  har  blivit  en  alltmer  viktig  informations‐  och 
kommunikationskanal.  Man  får  ändå  inte  glömma  att  avdelningsmöten, 
informell kommunikation med kollegor, anslagstavlor och personaltidningar 
också är viktiga delar av  informationen och kommunikationen. Det är alltså 
viktigt att ha målgrupperna och kanalernas möjligheter klart för sig om man 
har ett kommunikationsansvar.76 
 
Vad det gäller  lärande genom  intranät kan man konstatera att det  fungerar 
bäst  för  explicit  kunskap dvs.  specifikationer,  regler  och  instruktioner. Tyst 
kunskap som däremot består av erfarenheter, värderingar etc. är svårare att 
uttrycka bara  i ord. Tyst kunskap kan  inte avskiljas  från dess  sammanhang 
och  tar  betydligt  längre  tid  att  dokumentera.  Den  informella 
kunskapsspridningen  inom  ett  företag  sker  ständigt  vid  kaffeautomaten, 
korridoren  eller  vid  lunchen. Det  är  därför  viktigt  av  ledningen  att  skapa 
dessa  kommunikationsytor. Davenport  och  Prusak  (1998)  talar  om  att man 
kan  ordna  en kunskapskarta,  en databas  som  fungerar  som  ”gula  sidorna” 
där  man  kan  hitta  vem  som  har  en  viss  kunskap.  Intranätet  skapar  nya 
virtuella  kommunikationsytor  där  det  kan  uppstå  nya  kopplingar  mellan 
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medarbetare med samma intressen.77 

3.5 Utbildning 
 
För  att  ett  datorprogram  skall  kunna  utnyttjas  så  krävs  det  att  man  har  den 
nödvändiga  kompetensen  att  göra  det. Användarna måste  få  en  god utbildning  på 
programmet för att säkerställa detta.78 

3.5.1 Viktiga Egenskaper hos användarna 
 
Innan vi kommer  in på viktiga egenskaper hos användarna bör det nämnas 
att  det  finns  fyra  komponenter  som  är  viktiga  i  en  utbildning.  Dessa  är 
användarna  som  ska  utbildas,  datorprogrammet  som  användarna  ska 
utbildas på, informationstexter i utbildningssituationen i form av exempelvis 
instruktionsmanualer och slutligen det sätt som utbildningen bedrivs på.79 
 
En  viktig  egenskap  är  att  utbildningen  måste  läggas  upp  så  att  den  är 
anpassad  till  användargruppens  kompetensnivå.  Därför  bör  den  som 
planerar  utbildningen  tidigt  i  utvecklingsprocessen  informera  sig  om 
användarnas  egenskaper.  Detta  går  t.ex.  att  göra  via  enkät  eller 
intervjuteknik. En  annan  viktig  punkt  är  att  ta  reda  på  vilka  förkunskaper 
användarna  har.  Det  går  att  göra  genom  att  ta  reda  på  användarnas 
utbildningsnivå,  intressen, arbets – och datorerfarenhet. Andra saker som är 
av  intresse  är  användarnas motivation  och  vissa  personlighetsegenskaper. 
Slutligen bör man ta reda på hur stora skillnaderna är mellan olika användare 
i den grupp som ska utbildas.80 

3.5.2 Motivation och självförtroende 
 
Två egenskaper som inte diskuteras så mycket hos användarna är motivation 
inför utbildning och  självkänsla. Att dessa har betydelse  för  framgång  finns 
det  dock  anledning  att  tro.  Inför  en  datorutbildning  kan motivationen  hos 
användarna  antas  påverka  deras  villighet  att  anstränga  sig  i 
utbildningssituationen.  Motivationen  påverkar  alltså  användarnas 
uppmärksamhet, villighet att försöka själva, villighet att försöka igen efter ett 
misslyckande och att försöka ta sig ut ur problemsituationer.81 
 
Forskning  har  visat  att  dålig  motivation  inverkar  skadligt  på 
inlärningsresultatet. De  kom  fram  till  att  nybörjare med  positiv  attityd  till 
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datorer löste datoruppgifterna snabbare och gjorde mindre fel jämfört med en 
grupp som hade negativa attityder. Det är av stor vikt att användarna har en 
positiv motivation inför utbildningen.82 
 
Det  finns  flera  faktorer  som  kan  påverka  motivationen  hos  användarna. 
Generellt  finns det  en  skillnad mellan människor  i vilken utsträckning  som 
det  orkar  anpassa  sig  känslomässigt  till  datormiljöer.  Användarnas  låga 
motivation kan även bero på att de känner sig hotad av datoriseringen dvs. 
att han/hon oroar sig  för att hans/hennes anställning eller arbetsuppgifter är 
hotade.83 
 
Det  går  att  höja  användarnas  motivation  genom  att  arbeta  med 
acceptansfrågan.84  Med  användaracceptans  menas  att  användarna  är  väl 
inställda  till programmet och har en hög motivation att använda det. Enligt 
vissa  forskare  är  detta  den  viktigaste  delen  av  användbarhet.  Om 
motivationen  och  välviljan  till  programmet  saknas  så  finns  det  en  risk  att 
användarna inte lär sig att använda det. Det finns även andra risker som t.ex. 
att även om användarna vet hur programmet  fungerar  så används det  inte 
eller så används det på ett slarvigt och oengagerat sätt.85 
 
Arbetet med acceptansfrågan bör ske i det utvecklingsprojekt som utbildning 
ingår. Om det inte genomförs något arbete med användaracceptans så är det 
viktigt  att göra  en utvärdering  av motivationen hos  användarna. På  så  sätt 
kan man ta reda på om motivationen behöver höjas som en förberedelse inför 
utbildningen.  Förutom motivationen  så  är  självförtroendet  hos  användarna 
även något som påverkar utbildningens effektivitet.86 
 
Positiv  och  negativ  självvärdering  är  något  som  hänger  ihop  med  goda 
uppgiftsprestationer. En individ som har en positiv självvärdering har större 
mod att ge sig på en svår uppgift tillskillnad från en med låg självvärdering. 
Individer med låg självvärdering ger oftast upp ganska fort eller så angriper 
de inte uppgiften på ett målmedvetet sätt. Självförtroendet hos en person kan 
vara lågt överlag men det kan också vara lågt inom ett specifikt område som 
t.ex. teknik.87 
 
Det går att undvika lågt självförtroende hos användarna. Detta genom att se 
till  att  användarna  får  en  känsla  av  att  de  har  förutsättningarna  att  klara 
utbildningen vid utbildningens början. Personer med  lågt själförtroende kan 
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anses vara  i mer behov av strukturerad undervisning än personer med högt 
självförtroende.  Forskning  har  visat  att  äldre  personer  med  lägre 
utbildningsnivå behöver med strukturerad undervisning  jämfört med yngre 
personer med  längre utbildning. Under utbildningens gång är det viktigt att 
lärarna stöttar individer som upplever svårigheter så att de inte börjar tro att 
de inte kan lära sig att hantera programmet.88 

3.5.3 Tre steg i användarens inlärningsprocess 
 
Utbildningsfasen är det första steget och kan ske på olika sätt. Några vanliga 
sätt  är  t.ex.  att  användaren  går  igenom  en  instruktionsmanual  eller  går  på 
kurs. Användaren får instruktioner antingen från läraren eller från manualen 
som  beskriver  programmets  olika  funktioner.  Sedan  utför  användaren 
detaljerade övningar på datorn. Instruktionerna för dessa övningar talar exakt 
om vad som ska göras och hur det ska göras. På detta vis tränas kopplingen 
mellan programfunktioner och specifika knapptryckningar.89 
 
I det  andra  steget  s.k.  användningsfasen  ska  användaren på  sin  arbetsplats 
utföra  större  eller  mindre  uppgifter  med  hjälp  av  datorn.  Här  måste 
användaren  veta  vilka  arbetsuppgifter  programmet  passar  respektive  inte 
passar  för.  Användaren  ska  vid  användandet  av  programmet  veta  vilka 
funktioner som är relevanta för den aktuella uppgiften. Förutom detta måste 
användaren påminna sig själv om vilka knapptryckningar som utför en viss 
programfunktion, t.ex. genom en manual.90 
 
Den  sista  fasen,  fulländningsfasen,  ökar  användarens  effektivitet  i 
användandet  av programmet. Detta  sker  genom  ökad  snabbhet  i planering 
och  exekvering  av  kommandon  men  även  genom  bättre  utnyttjande  av 
programmets möjligheter. Det man  kan  säga  här  är  att  användaren  börjar 
utnyttja mer av programmets funktioner.91 

3.5.4 Kritik mot de olika inlärningsstegen 
 
Forskning har visat att den valigaste  formen av datorutbildningen  i Sverige 
tyvärr  är  utbildning  av  intensiv  korvstoppningskaraktär.  Detta  är  inte  en 
effektiv  utbildningsform  då  inlärningspsykologisk  kunskap  har  visat  att 
inlärning  som är  spridd över olika  tillfällen ger bättre minnesbehållning än 
inlärning  som  sker  vid  ett  tillfälle. Det  är  alltså  bättre  om  inlärningen  sker 
över längre tid än om den packas ihop precis innan systemstarten.92 

                                                 
88 A a s 94 
89 Allwood, C.M. Människa – datorinteraktion ett psykologiskt perspektiv, 1998, s 103 
90 A a s 104 
91 A a s 104 
92 Allwood, C.M. Människa – datorinteraktion ett psykologiskt perspektiv, 1998, s 104 ff 
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Davenport,  T.H  nämner  att  utbildning  oftast  börjar  för  sent men  den  kan 
också  börja  för  tidigt.  Han  menar  att  utbildningen  måste  ges  först  när 
systemet  har  implementerats  så  att  användarna  kan  dra  nytta  av  det. 
Utbildning som ges innan systemet är tillgängligt brukar oftast glömmas bort. 
Han skriver vidare att en testmiljö kan vara värt att antingen köpa eller bygga 
för att användarna ska ha något att träna i.93 
 
Föreläsning  är  en  vanlig  utbildningsform  där  lärare  föreläser  och  där 
användarna  med  jämna  mellanrum  utför  övningar.  Här  har  användarna 
möjlighet  att  fråga  läraren  om  saker  som  de  upplever  svårt.    I  denna 
inlärningssituation  har  det  visat  sig  vara  svårt  att  ge  eleverna  den 
uppmärksamhet  och  hjälp  som  de  behöver.  Detta  på  grund  av  den  stora 
variationen  av  användarnas  prestationer.  Därför  är  det  lämpligast  att 
datorundervisningen  sker  i  små  grupper.  Det  går  att  öka  gruppstorleken 
genom att sortera användarna i homogena grupper dvs. grupper med ungefär 
samma framgång att lära sig programmet.94 
 
I  användningsfasen  är  det  nödvändigt  att  användarna  har  tillgång  till 
dokumentation  (manualer)  eller  att  de  kan  vända  sig  till  någon  person  att 
fråga.95  Fördelen  med  manualer  är  att  det  blir  en  mindre  kostnad  men 
nackdelen  är  att  det  inte  leder  till  någon  effektiv  utbildning96.  Studier  har 
visat  att  nybörjare  inte  vill  läsa manualer.  Detta  kan  troligen  bero  på  att 
nybörjare  har  svårt  att  hitta  en  önskade  informatione   pga. bristande 
dokumentationsträning,  svårskrivna  manualer  och  svårigheter  att  förstå 
manualens text.

d n  

                                                

97 
 
I  fulländningsfasen har  forskning visat att användarna ofta  stannar av  i  sin 
inlärningsprocess och därmed lär de sig inte programmets alla kommandon. 
Olika sätt att hjälpa användarna att bättre utnyttja programmets möjligheter 
är genom uppföljning och vidareutbildning.98 

3.6 Förändringsarbete 
 
Om  det  anställda  är  negativa  eller  gör  motstånd  mot  organisations‐
förändringar  så  kan  det  bero  på  att  de  flesta  organisationsförändringar  är 
toppstyrda.  De  anställda  blir  presenterade  färdigpaketerade  förändrings‐
åtgärder som det inte har några möjligheter att påverka.99 Att det anställda är 

 
93 Davenport, T.H. Mission Critical – Realizing The Promise Of Enterprise Systems, 2000, s 131 
94 Allwood, C.M. Människa – datorinteraktion ett psykologiskt perspektiv, 1998, s 98 
95 A a s 105 
96 A a s 96 
97 A a s 105 ff 
98 A a s 106 
99 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 19 
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negativa eller gör motstånd kan bero på olika skäl som t.ex. förändringsvilja, 
delaktighet, information m.m.100 

3.6.1 Förändringsvilja 
 
Förändringsvilja  eller  motivation  är  en  mycket  central  faktor  i 
förändringsarbetet. Det är viktigt att de anställda känner sig motiverade och 
har  en  förändringsberedskap.  Faktorer  som  sammanhänger  med 
förändringsvilja  är  delaktighet,  trygghet,  tilltro,  självförtroende  och 
information  som  utgör  en  plattform  för  förändringsarbetet. 
Förändringsarbetet underlättas också om de anställda  inser nödvändigheten 
och behovet av en förändring.101 

3.6.2 Delaktighet 
 
Vid förändringsarbete är det viktigt att så många anställda som möjligt inom 
en  organisation  är  delaktiga  redan  från  början102.  Ifall  den  anställde  som 
direkt  berörs  av  förändringen  inte  får  någon  möjlighet  att  vara  med  i 
utformningen och genomförandet så leder det vanligtvis till motstånd. Detta 
eftersom individer inte tycker om när beslut fattas över huvudet på dem eller 
att de beordras att genomföra  förändringar som de har svårt att  inse nyttan 
av. Organisationsledningen har inte någon adekvat kunskap om de anställdas 
arbetssituation nere på golvet. För att undvika motstånd är det därför bra om 
de anställdas kunskaper och erfarenheter efterfrågas.103 

3.6.3 Information 
 
Människor vill gärna ha direkt information om väntande förändringar104. Brist 
på  information  leder  till  att  rykten  sprids105.  Att  få  höra  om  förändringar 
genom rykten kan lättare leda till att motstånd skapas. Därmed är det viktigt 
med riklig och direkt information om förändringen för att individen ska få en 
bättre förståelse och på så sätt öka ett positivt mottagande.106 

                                                 
100 A a s 24 ff 
101 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 87 ff 
102 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 93 
103 A a s 24 
104 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 25 
105 A a s112 
106 A a s 25 
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3.6.4 Förändringsstrategier 
 
Toppstyrd förändringsstrategi 
 
Toppstyrd  förändringsstrategi  innebär  att  få  aktörer  tillsammans  ska  så 
snabbt  som  möjligt  försöka  finna  en  lösning  på  något  problem  i 
organisationen. Organisationsledningen  sätter  igång  förändringsarbetet  och 
definierar problemet som de sedan ber konsulter forma en lösning för. Denna 
förändringsstrategi  utgår  ifrån  att  organisationsledningen  har  de  bästa 
lösningarna och att få involveras för att åstadkomma en snabb förändring.107 
 
Denna form av strategi möter ofta på motstånd eftersom de anställda inte fått 
vara  delaktiga  i  diskussionerna  om  problemen  och  att  utforma 
handlingsprogrammet. Därför är viljan  till  förändringar ganska  låg hos dem 
anställda.108 
 
Representativ förändringsstrategi 
 
Representativ  förändringsstrategi  handlar  om  att  företrädare  för  direkt 
berörda  grupper  bildar  en  projektgrupp  som  är  med  projektets  idéfas, 
planeringsfas och genomförandefas. Information skickas kontinuerligt till de 
anställda om hur det går  för projektet. Problemet  i denna  strategi är  att de 
anställda  inte  är  direkt  berörda  i  förändringsarbetet.  Förändringsstrategin 
resulterar i att antingen så accepterar de anställda de åtgärder som föreslagits 
eller så rinner det hela ut i sanden.109 
 
Den delaktiga förändringsstrategin 
 
Denna  strategi går ut på att  samtliga personer  som är berörda medverkar  i 
förändringsarbetet. Förändringar ska planeras, genomföras och följas upp av 
de personer som berörs av detta vilket innebär att en hel del blir inblandade i 
förändringsarbetet.  Den  här  formen  av  förändringsstrategi  är  väldigt 
tidskrävande  men  det  skapar  förändringsvilja  och  engagemang  hos  de 
berörda.110 

3.6.5 Användarmedverkan 
 
Användarmedverkan  inom  systemutveckling  blir  alltmer  aktuellt  vartefter 
klyftan mellan utvecklare och användare växer. Det är viktigt att användare 

                                                 
107 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 93 
108 A a s 94 
109 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 94 ff 
110 Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet, 1991, s 96 
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finns med från och med starten av designfasen för att ställa de rätta frågorna 
och komma med upplysningar om användarnas önskemål. Det finns dock en 
del som är motvilliga  till att  ta med anställda  i beslutsprocesser eftersom de 
anser det tar tid och minskar ledningens ”makt”. Ett av de vanligaste hindren 
för  användarmedverkan  är brist på  resurser. För  att  användarna  ska känna 
engagemang behöver deras ordinarie arbetsbörda minskas, vilket kräver att 
vissa  av  deras  arbetsuppgifter måste  utföras  av  någon  annan. Användarna 
bör medverka  vid  flera  tillfällen  under  processen  t.ex.  vid  utformning  av 
utbildningsmaterial och information.111 
 
Lauer & Rajagopalan anser inte att acceptens och motstånd alltid är motsatser 
till  varandra.  Kortsiktig  succé  kan  leda  till  långsiktigt  misslyckande  och 
tidigare motstånd kan  leda  till en  lyckad  implementation. Personer som gör 
motstånd  till  förändring motsätter sig egentligen att  få  förändring påtvingat 
sig.  Chanserna  till  acceptens  ökar  ifall  de  är  involverade  vid 
förändringsprocessen.112 

3.7 Arbetssätt 
 
Enligt  Davenport  måste  arbetssätten  i  en  organisation  ändras  när  ett 
affärssystem  införs.   Han skriver vidare att organisationens struktur, kultur, 
arbetssättet  för  de  anställda  och  affärsstrategin  måste  omstruktureras. 
Författarna  Jarrar, Al‐Mudimigh och Zair håller med Davenport och menar 
att personalen i stor utsträckning måste ändra sitt arbetssätt.113 
 
Melin skriver att förändringar i informationssystem påverkar alltid kontexten 
i  en  verksamhet. Det  finns  en  del modeller  som  beskriver  den  ömsesidiga 
påverkan mellan  teknik och arbetsuppgifter. Författaren väljer att  lyfta  fram 
Leavitts diamant som ett exempel på detta.114 
 

 
Figur 3.1: Leavitts diamant (Melin 1998, s 52) 

 

                                                 
111 Hedlund, S. & Ohlsson, K., Hur säkerställs kvalitet och acceptans i ett tidspressat projekt?, 2000, s 61 ff 
112 Bergström, E., Motstånd mot förändring av affärssystem ur lednings- och användarperspektiv, 2006, s 44 
113 Quirin, F, Ohlsson, J, Mofrad, S. Affärssystem – En studie om tiden efter införandet, 2007, s 13 
114 Melin, U. Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling, 
1998, s 51 ff 

 36



Leavitts diamant visar hur förändringar  i en av variablerna har en påverkan 
på  de  övriga.  Med  kunskapen  om  att  variablerna  ömsesidigt  påverkar 
varandra så är det viktigt att ta hänsyn till och parallellt utveckla människor, 
arbetsuppgifter och struktur.115 Enligt Magnusson och Olsson är förändringar 
i infrastrukturen en mycket svår uppgift och det finns en rad talande exempel 
med misslyckade försök.116 

4 Empiri 
 
I  empirikapitlet  kommer  vi  presentera  en  sammanställning  av  resultatet  från  våra 
intervjuer. Vi kommer även ge bakgrundsinformation om  företaget Saab och  två av 
dess enheter Aerostructures och Aerosystems. Materialet i detta kapitel består av både 
tryckt  empiriskt material  samt  intervjuer. Det  tryckta  empiriska materialet  sträcker 
sig  från punkt 4.1  till  och med 4.3.2. Dessutom har våra  frågor delvis  formulerats 
utifrån det  tryckta  empiriska materialet men  även utifrån våra  egna  tankar  och de 
berörda rollerna i projektet. 
 

4.1 Bakgrundsinformation om Saab 
 
Saab AB i Linköping är ett svenskt högteknologiskt företag med huvudsaklig 
inriktning på försvar, flyg och rymd. Företaget grundades 1937 som Svenska 
Aeroplane Aktiebolaget AB och hade då sitt huvudkontor i Trollhättan. Saab 
AB  bildades  för  att  säkra  tillverkning  av  svenska  stridsflygplan.  År  1939 
köptes konkurrenten ASJA upp och huvudkontoret flyttades till Linköping. I 
Saab AB  ingår bland annat Saab Aerostructures, Saab Aerosystems och Saab 
Support. Saab Aerostructures och Saab Aerosystems var i behov av ett nyare 
och  effektivare  IT  –  stöd  i  ett  nytt  affärssystem  där  material  och 
produktionsstyrning utgör den större delen. De befintliga systemen var i flera 
fall 15  till 20 år gamla och har under årens  lopp anpassats  till Saabs behov. 
Dessa  system hade  svårt  att  kommunicera med  varandra då de hade  olika 
driftsmiljöer och genererade därför höga kostnader  i  förvaltning. Nu har de 
olika systemen i Aerosystems och Aerostructures ersatts av ett ERP – system. 

4.1.1 Aerosystems 
 
Saab Aerosystems  (T) erbjuder avancerade  flygsystem,  relaterade delsystem 
och  tjänster  under  hela  produktens  livscykel,  till  försvarskunder  och 
flygindustrier på världsmarknaden. Försvarsindustrins fasta grund har under 
ett antal år helt förändrats. Det gamla försvaret skulle avskräcka från invasion 

                                                 
115 A a s 52 
116 Magnusson, J & Olsson, B, Affärssystem, 2005, s 20 
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medan  det  nya  försvaret  ska  formas  så  att  det  kan  användas  för  t.ex. 
internationella insatser. 
 
Saab  Aerosystems  har  levt  i  en  statisk marknad med  en  enda  kund men 
framtiden ser annorlunda ut. Saab Aerosystems ska försöka finna former för 
ett  internationellt samarbete och detta parallellt med att de slåss om samma 
beställningar med stora europiska försvarsindustrier. 
 
Eftermarknaden är en väldigt betydelsefull marknad som växer  i  framtiden. 
Detta är väldigt viktigt  för Saab då de har omfattande eftermarknadsaffärer 
genom att de har  tagit ökat ansvar  för systemens hela  livscykel. Saab köper 
även  stor  del  av  utvecklingsuppdragen  och  det  finns  ett  stort  behov  av 
transparens i leverantörskedjan. För att Saab Aerosystems ska kunna behålla 
sin  position  som  utvecklingspartner  till  andra  flyplanstillverkare måste  en 
god förmåga till integration mot olika kunders och leverantörers IS/IT – stöd 
finnas. 

4.1.2 Aerostructures 
 
Saab Aerostructures  (D)  är  leverantörer  till  andra  flyplanstillverkare. Deras 
affärsidé  är  att  utveckla  och  tillverka  komplexa  aluminium  och 
kompositstrukturer  som  sammanbyggs  till  delstrukturer  ingående  i  hela 
flygplan. De ska även kunna ge kundstöd. 
 
Kostnadseffektivitet  och  en  god  förmåga  att  hantera  flera  kunder  är  något 
som framtida ordervinnare kännetecknas av. Förutom detta så ska det finnas 
en  förmåga  att  kunna  industrialisera  och  hantera  sina  egna,  inklusive 
partners,  försörjningskedjor.  Saab  Aerostructures  produktion  kommer  att 
koncentreras till kärnkompetenser och andelen köpt material kommer att öka. 
I framtiden kommer den kvarvarande detaljtillverkningen att koncentrera sin 
verksamhet till en kostnadseffektiv tillverkning och resterande delar köpas av 
underleverantörer. För att kunna behålla sin position som utvecklingspartner 
måste även Saab Aerostructures ha en god förmåga till integration mot olika 
kunders och leverantörers IS/IT – system. 

4.2 Företagets mål för ERP projektet 
 
Företaget  ser  med  jämna  mellanrum  över  sina  kostnader  för  att  kunna 
bibehålla och öka konkurrenskraften på den internationella marknaden. 2004 
gjordes en större översyn av kostnaderna för IS/IT. Bland flera olika initiativ 
startades  ett  projekt  för  att  införa  ett  nytt  ERP  –  system  inom  Saab 
Aerostructures och Saab Aerosystems. 
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Företagets mål var att på  tid  (3 år) ersätta ett antal system, 59 gamla system 
mot ett affärssystem  (ERP – system). Kostnadsfokus var en viktig  faktor  för 
Saab under projektets gång. Det kostade helt  enkelt  alldeles  för mycket  att 
hålla  igång  59  system  som  tillsammans bildade  ett  affärssystem. Många  av 
systemen var  egenutvecklade  system  från  80  –  talet, vissa  som var  inköpta 
moduler osv. Här nedan visas  en bild på de  egenutvecklade  systemen  som 
fanns i verksamheten. 
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Figur 4.1: 59 system på sex olika plattformar i verksamheten (ODIN, ERP – projekt förstudie) 

 
Bilden  visar  en  komplex  struktur med  en  blandning  av  olika  system  och 
dessutom på sex olika plattformar. Förutom att alla dessa system bidrog  till 
höga driftskostnader  så  skapade  systemen även mycket manuell överföring 
av data som ledde till onödigt dubbelarbete. Saabs mål presenteras här nedan 
i punktform; 
 
IS/IT – projekt 
 

• Ersätta 59 system på sex olika plattformar 
• Minska drift och förvaltningskostnad 
• Eliminera manuell dataöverföring av data mellan systemen 

 
Fördelarna för Saab att genomföra detta är; 
 

• Koll på läget 
o Helhetsbild i ett system 
o Genomlysning via projektet 

• Konkurrensfördelar 
o Flexibilitet 
o Externa gränssnitt 

• Förändrat/förbättrat arbetssätt 
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4.3 Projektgrupper 
 
Inför  införandet  och  genomförandet  av  projektet  så  skapades  en  del 
projektgrupper  som  tillsammans  skulle  styra  Saab  mot  de  övergripande 
målen. Varje grupp hade  egna definierade delmål  som  sattes upp  och  som 
följdes. Grupperna bestod av personal från Saab och IFS som är leverantören 
till affärssystemet. I de tekniska delprojekten deltog även WM‐data och CSC 
(de förvaltar och ansvara för drift av IS respektive IT). Ett hundratal personer 
från Saab, IFS, WM‐data och CSC som deltog i projektet. 
 
Ett  organisationsschema  bildades  för  projektets  styrning  och  ser  ut  på 
följande sätt; 
 

 
Figur 4.2: Organisationsschema (Huvudprojektspecifikation projekt ERP, 2006‐05‐08) 

4.3.1 Projektets omfattning 
 
Införandet  av  affärssystemet  har  berört  många  enheter  inom  Saab.  De 
juridiska enheter som berörts är följande: (D = Saab Aerostructures, T = Saab 
Aerosystems, S = Supportenheten, Kom & Gå = tidsredovisningssystemet) 
 

• Saab AB (D, T, S. Staber) 
• Saab Aircraft AB (Kom & Gå) 
• Gripen International (Kom & Gå) 
• Lansen Försäkrings AB (Kom & Gå) 
• Saab Transpondertech AB (Kom & GÅ) 
• Xperientia (Kom & Gå) 
• 2000 Aircraft Credit AB (Kom & Gå) 
• Industrikompetens AB (kom & Gå) 

 
Vi har valt att titta på enheterna D och T som använder hela ERP ‐ systemet. 
De  övriga  juridiska  enheterna  har  vi  inte  tittat  på då de  inte  berörts  i den 
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omfattningen som D och T har gjorts av ett nytt affärssystem. Varför vi har 
valt att titta på D och T är på grund av studiens omfattning. 

4.3.2 Projektets styrning och projektorganisation 
 
Projektet bemannades med följande grupper: 
 

• Projektägare 
• Makrogrupp 
• Styrgrupp 
• Granskningsgrupp 
• Lösningsgrupp 
• Delprojektgrupper 

- Kundorder, Leverans och Projektstyrning 
- Inköp, Anskaffning, Förråd 
- Integration/migrering 
- Huvudplanera, Materialstyra, Kvalitet, Tillverkningsorder, Uh 
- Konfigurationsstyrning/PDM/Beredning, Produktionsekonomi 
- Teknisk Plattform/Avveckla Gamla system 
- Integration mot SAP/R3 
- Kom och Gå 
- Utbildning 
- Support/Helpdesk 

 
I projektet skapades en hel del roller (befattningar) men vi presenterar endast 
de  roller  som  varit  av  intresse  för  oss  i  studien.  Dessa  är  projektägare, 
representant  för  makrogrupp,  projektledare,  representant  för  styrgrupp, 
representant  för granskningsgrupp, samordning/test, avveckling/migrerings‐
grupp,  PDM/Beredning,  utbildning,  informatör,  nyckelanvändare  och  slut‐
användare  från  inköp/förråd/produktion  på  de  båda  enheterna 
Aerostructures och Aerosystems. 
 
De  olika  grupper  som  bildades  har  som  tidigare  nämnts  i  rapporten  egna 
delmål som  följdes. Projektägarens uppgift var att ansvara  för att projektets 
mål  (se  punkt  4.3)  uppfylls  enligt  avtalet. Han  jobbade  som  ordförande  i 
styrgruppen och hade beslutsrätt avseende resurser, tidplan och lösningsval. 
Makrogruppen  användes  för  att  titta  på  processer  på  en  hög  nivå.  Deras 
uppgift  var  att  bevaka  helheten  (makroperspektivet)  så  att det  blev  största 
möjliga affärsnytta av systemet. Detta genom att makrogruppen agerade som 
kravställare och godkände framtagna lösningar. 
 
Styrgruppen  fungerade  som  ett  beslutsorgan  för  projektets  omfattning. 
Besluten  kunde  röra  sig  om  t.ex.  förändringar,  avgränsningar,  definierade 

 41



milstolpar och olika projektfaser. Granskningsgruppens uppgift var att kunna 
ge  styrgruppen  och  projektledningen  förslag  om  förbättringsmöjligheter. 
Detta  skedde  genom  att de  granskade  riskanalyser,  beslutsgången, projekt‐
organisationen,  projektledningen,  informationsspridningen,  utbildningen  av 
användare och personal. 
 
Lösningsgruppen var  en expertgrupp  som användes  för att  fatta beslut och 
vara ett stöd för projektledaren. De koordinerade också frågor som kom från 
underliggande  delprojekt. Vid  designfasen  så  hade  de  till  uppgift  att  hålla 
tillbaka anpassningar då det kom en del anpassningsönskemål. 
 
Delprojektledarnas  huvuduppgifter  var  att  ta  fram  en  lösning  för  hur 
respektive verksamhetsprocess skulle användas  i systemet. Övriga uppgifter 
som  delprojekten  hade  var  att  ta  fram  utbildningsmaterial,  att  utbilda,  att 
ansvara  för  regelbunden  status  och  riskrapportering  till  projektledningen. 
Övergripande kan det sammanfattas som att de ansvarar  för att  rapportera, 
informera och dokumentera om problem till projektledaren som kan påverka 
projektets omfattning. 
 
Delprojekt  utbildning  hade  som  mål  att  få  till  en  utbildning  som  var 
kostnadseffektiv och väl genomförd för slutanvändarna. För att kunna nå det 
övergipande  målet  så  sattes  även  delmål  upp  som  t.ex.  kursmaterial  för 
lärarledd utbildning,  interaktiva utbildningar,  lathundar, utbildningslokaler, 
förvaltning och support för utbildning. 
 
Informatören  hade  som  uppgift  att  med  kommunikationen  skapa  en 
förståelse  för  det  nya  affärssystemet  och  dess  påverkan  på  verksamheten. 
Genom  kommunikationen  skulle  ett  positivt mottagande  och  engagemang 
skapas. 

4.4 Sammanställning av intervjuer 
 
Vi  har  använt  oss  av  semistandardiserade  intervjuer,  vilket  har  gjort  att 
frågorna  sett  något  olika  ut  beroende  på  vem  vi  intervjuat.  Vi  har  därför 
sammanställt  svaren  under  bredare  frågeställningar  som  har  kunnat 
inbegripa  de  berörda  frågorna.  Dessa  frågor  är  indelade  i  områden  som 
arbetsgrupp,  kommunikation,  information/utbildning  och  förväntningar/‐
effekter. Intervjuerna har vänt sig till personer med olika positioner och olika 
arbetsuppgifter  därför  har  inte  alla  frågor  besvarats  av  alla.  Detta  är  en 
sammanställning vilket medför att vi har gjort  en bedömning av vilka  svar 
som vi anser är relevanta för studien. 
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4.4.1 Intervju med projektägaren och makrogruppen 
 
Projektägaren och respondenten i makrogruppen talar fritt. 
 
Respondenten  i makrogruppen  tycker  att  de  inte  lyckades med  att  få med 
användarna  i  den  utsträckning  som  de  hade  räknat  med.  Hon  jämförde 
projekten utifrån en 80 till 20 regel. De fick med 80 procent av det viktigaste 
och de återstående 20 procenten var  individer  i verksamheten  som av olika 
anledningar inte var med. 
Projektägaren  håller  med  om  detta  och  tycker  att  de  vore  bra  om  de 
återstående 20 procenten hade fångats upp men det är svårt och troligtvis för 
kostsamt. 
 
Representanten  i  makrogruppen  säger  att  under  maj  månad  fick  de  en 
varningsflagga  av granskningsgruppen på utbildningen. Åtgärder vidtogs  i 
projektet men hon känner fortfarande att det finns ett stort utbildningsbehov.  
De har  informerat vid många tillfällen på management  info om att det finns 
utbildningar för folk att gå på då det kostar för mycket  i det dagliga arbetet 
om inte kunskapen i systemet är tillräckligt bra. 
 
Hon  berättar  att  hennes  vision  var  att  de  skulle  passa  på  att  utbilda  i 
processerna  samtidigt  som  utbildningen  skedde  i  systemet.  Processerna 
skulle varit klara i samband med driftstart och utbildningen men av tidsskäl 
prioriterades dessa ned. Då hade folk fått utbildning  i såväl processerna och 
arbetssättet  som  systemet. Enligt projektägaren  så hade de kunnat använda 
processerna som den röda tråden i utbildningen. 
 
Vissa har ju fått 4 dagars utbildning medan vissa operatörer har fått 3 tim? 
 
Personen  i makrogruppen  berättar  att  deras  princip  var  att  utbilda  några 
superusers som skulle ha mer utbildning  för att sedan vara ett stöd  för sina 
operatörer. Sedan beror det ganska mycket på om nyckelanvändarna  tyckte 
att det hela var jobbigt eller intressant. 
 
Projektägare säger att 3 tim kanske låter lite, men att det inte var för lite för en 
användare som inte jobbade i systemet. Han menar att det är en stor skillnad 
på  inköpare  och  verkstadspersonal.  Hade  de  krävt  mer  än  3  tim  så  ser 
projektägaren det som ett misslyckande. Respondenten i makrogruppen säger 
att de  inte  riktigt gick ut  till alla  tänkbara områden som systemet stötte. De 
hade inte riktigt jobbat igenom exakt hur folk jobbade på dessa områden. 
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Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Projektägaren  tycker att kommunikationen har  fungerat bra men  långt  ifrån 
perfekt. Han  är  väldigt  nöjd med  projetkledaren  då  hans  egenskaper  som 
människa passade väldigt bra. 
 
Respondenten  i  makrogruppen  berättar  att  de  har  något  som  heter 
management  info  där  alla  chefer  inom Aerostructures  får  information. Där 
informerades  cheferna  om  läget  i  projektet  och  vad  som  skulle  hända 
framöver. 
Hon  berättar  att  hon  tror  de  hade  kommunikationsbrist  i  chefsledet. Detta 
eftersom cheferna  inte var tillräckligt engagerade för att börja fråga ner sig  i 
sin egen struktur. Hon berättar vidare att verksamheten behövde sätta sig in i 
och  förstå vad ERP  innebar. Folk hörde ERP, men vad det praktiskt  innebar 
och vilka konsekvenser det kunde få var det ingen som riktigt hade förstått. 
 
Projektägaren  säger  att  med  tanke  på  omfattningen  av  projektet  och 
arbetsbelastningen  så  har  det  fungerat  ”jäkligt  bra”.  Representanten  i 
makrogruppen  berättar  att  de  lärdomar  som  de  dragit  är  att  de  skulle  ha 
jobbat mer med arbetssätten. De  skulle ha  tagit  fram och  förmedlat de nya 
arbetssätten  parallellt. Då  hade  folk  insett  hur  de  skulle  jobba  och  hur  de 
skulle börja jobba i det nya systemet. 
 
Det är lite konstigt med tanke på att ni säger att utbildningen var tillräcklig 
och när ni väl skulle gå i drift så var det folk som ändå inte kunde något, 
man frågade nyckelanvändarna hela tiden? 
 
Respondenten  i makrogruppen  säger  att  vi  är  olika  som människor. Vissa 
personer tog åt sig saker bättre och gick in för att testa. Hon berättar att även 
fast det hade utbildning 6 veckor  innan så  fanns det en  testdatabas där  folk 
kunde gå in och pröva. Med det hade folk tydligen inte tid för och de sade för 
sig själva att det skulle ordna sig ändå. 

4.4.2 Intervju med projektledaren 
 
Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
Projektledaren berättar att ett av målen var att på tid ersätta 59 gamla system 
till  ett  affärssystem.  IS/IT  kostnaderna  var  allt  för  höga  då  många  av  de 
egenutvecklade systemen var från 80 – talet. Han berättar att de hade en del 
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mål  i  lösningsgruppen med och att alla de målen uppfylldes men olika bra. 
(Dessa mål finns att läsa under punkt 4.3) 
 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Det hade projektledningsmöten varje vecka där alla delprojektledare var med 
och  vid  viktiga  tollgates  passager  så  kallades  hela  projektet  in  och 
informerades. Så inom projektet tycker han att det hade bra koll på läget. De 
hade en informatör knuten till projektet som gjorde en informationsplan. Han 
berättar att varje projektledare minst skulle skriva en artikel om vad de gjorde 
och hur  långt de hade kommit  i arbetet. Så varje månad fanns det en artikel 
att ta del av på intranätet. 
 
De hade även speciella management möten där alla chefer fick reda på vilka 
förebredelser som gällde inför bytet. Han säger att ”information är jävligt svårt 
och underskattat” men han  tror  fortfarande  att alla på Saab visste om att  ett 
ERP – system skulle införas. Deras slogans var ”standard” och ”best practise”. 
De  kunde  lära  sig  av  vad  andra  gjorde  istället  för  att  behöva  skräddarsy 
systemen. 
 
Men var informationen tillräcklig? 
 
Enligt  respondenten  var  informationen  tillräcklig.  Det  var  ingen  som  inte 
visste om att ett nytt system var på väg och att det var baserat på standard. 
Men han tror inte att folk hade tagit till sig det mentalt för att när de väl stod 
inför fakta så började folk yttra sig om att ”det här fungerar ju inte” osv. Att 
folk visste vad som skulle komma det var en självklarhet. 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Projektledaren  tycker  inte  att  utbildningen  har  fått  tillräcklig  stor  del  i 
projektet utan de borde ha satsat mer på utbildning. Ändå hade man satsat 
runt omkring 9 miljoner kronor. Han säger att det var väldigt svårt att göra 
utbildning. De  körde  omkring  120  stycken utbildningspass  som varade  allt 
ifrån en halv dag till fem dagar beroende på vad användarna skulle lära sig. 
Han  berättar  vidare  att  lärarna  på  utbildningen  skulle  vara  personer  från 
Saab. Detta därför att de har sett andra projekt där  lärare har köpts  in men 
inte gett lika hög effekt. 
 
Men han tycker att man fortfarande kunde ha utbildat mer och att alla skulle 
ha utbildats  en dag  före driftstart. Tyvärr  så  gick  inte det pga.  begränsade 
lektionssalar plus att de personer som utbildades drogs ju från sina ordinarie 
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arbetsuppgifter. Därför blev de tvungna att inte ta allt för mycket användare 
från  ordinarie  verksamhet.  För  att  rätta  till  detta  så  kördes  utbildningar  i 
efterhand med. 
 
Det var några utbildningar som det  inte kom så många  till? När gick de? 
Vad var anledningen till att folk inte anmälde sig? 
 
Utbildningarna gick på dagtid. En anledning kan vara att folk inte kände att 
de hade tid pga. att de hade saker de skulle göra. De kunde exempelvis vara 
att  ta  hand  om  leverantörerna,  ta  fram  konstruktionsunderlag  osv.  Han 
förklarar  att  utbildningen  var  lågt  prioriterad  i  verksamheten  och  det  blev 
inte  lättare att  sätta  folk på utbildning när de var  stressade. Andra  faktorer 
som kunde  ligga till grund till varför folk  inte gick på utbildningen var t.ex. 
lärarna, chefer som  inte anmäler  folk  till utbildning eller att personerna  inte 
hade någon vetskap om att det gick utbildningar i efterhand. 
 
Kände du att utbildningen gav de resultat ni väntat er? 
 
Respondenten svarar nej. Han säger att det var utbildningar som inte var bra 
som de fick återmatning på. Utbildning kan alltid bli bättre och det fanns en 
utbildningsdatabas att öva i där det fanns olika övningscase. Men sådant var 
väldigt  svårt att göra då det krävde mycket  förberedelser. Det går alltid att 
förbättra saker och ting men han tycker fortfarande att det var de bästa som 
gjorts på Saab. 
 
Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet? 
 
Projektledaren  säger  att  enligt  den  återmatning  som  de  har  fått  så  anses 
projektet som  lyckat. De har  leverat samtidigt som de någorlunda har hållit 
tidsplanen.  Han  berättar  att  folk  fick  komma  till  tals  och  framföra  sina 
synpunkter men att det inte alltid fick igenom dem. Det var helt enkelt en bra 
stämning  i  projektet. Negativt  var  att  de  var  väldigt  hårda  på  tidsplanen 
vilket vissa upplevde som mindre bra. 
 
Hade man koll på datormognaden innan man införde ERP? 
 
Respondenten svarar ja och menar på att det inte var en organisation som inte 
har  någon  datorvana  då  de  har  59  egenutvecklade  system. Han  är  väldigt 
övertygad om att det måste finnas en datormognad eftersom någon måste ha 
arbetat i några av de tidigare systemen. 

 46



4.4.3 Intervju med styrgruppen 
 
Var du väl medveten om projektets omfattning? Kan du utveckla? 
 
Respondenten berättar  att man var väl medveten om projektets omfattning 
men  att  sådana  här  projekt  ändå  underskattas  vilket  han  tycker  var 
uppenbart. Han säger att de har en vana att driva stora projekt men däremot 
inte IS/IT projekt. Omfattningen var de medvetna om då det handlade om ett 
långt projekt med mycket pengar och människor iblandade. Det handlade om 
ungefär 4000 människor som skulle utbildas och tränas vilket var den riktigt 
stora utmaningen för Saab.  
 
Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
Han  förklarar  att  de  arbetar  efter  något  som  heter  PSM  vilket  är  en 
projektstyrningsmodell. Enligt den modellen sätter man upp mål s.k. tollgates 
som ska vara uppnådda  inom vissa angivna  tidpunkter. Fast det skedde en 
hel del omplaneringar av dessa  tidpunkter under projektets gång. Men han 
tycker att det var  tydliga mål  i projektet och att hela uppstyrningen sköttes 
mycket bra av projektledaren. Den grundambition som de hade var att  inte 
ändra så mycket i systemet utan hålla fast vid en lösning. Han nämner att det 
fick  en  mängd  problem  då  de  underskattade  förmågan  att  ändra  på 
arbetssätten. 
 
Men ett av era mål var ju att få igenom utbildningen och så i projektet? 
 
Respondenten  svarar att det var ett av deras mål men att de hade  ställt  sig 
frågan hur mycket de skulle utbilda användarna egentligen. Han berättar att 
de  hade  problem med  grundkompetensen  hos  personalen. De  klarade  inte 
ens  av deras  80  –  tals  system  som de hade  innan  så hur  skulle personalen 
klara av ett affärssystem. Enligt respondenten så har de helt enkelt  inte den 
vanan och mognaden så det spelar ingen större roll hur mycket man utbildar 
dem. 
 
Han berättar vidare att det andra som de inte hade utbildat i utan som skulle 
ha  skett  i  linje  var  att  förändra  arbetssätten.  Saab  har  flöden  som  sitter  i 
väggarna ända  sen många år  tillbaks. Han menar att man har underskattat 
detta och borde ha tagit tag i det tidigare innan det ens blev ett problem. 
 
Hur  tycker  du  att  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och 
medarbetare samt mellan de olika projektgrupperna? 
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Personen  i styrgruppen har  inte haft någon större kontakt med medarbetare 
förutom de delprojektledare som han var i kontakt med inför de olika beslut 
som  togs. Däremot har dialogen mellan projektgrupperna  fungerat  jätte bra. 
Kommunikationen gick  i huvudsak  till genom möten och  e  – post och han 
uppfattade den kommunikationen som dubbelriktad. 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Informationen till de anställda har varit bra men han tycker att man alltid kan 
informera mera.  Information är  farligt  så  länge det  inte  finns en dialog och 
kommunicerar man inte så kan det bli svårt att bli förstådd. De har ändå varit 
tydliga med att informera på linjevägen, projektvägen och via Saabs intranät 
om vad som kommer att hända framöver. 
 
I och med att det nya systemet kommer  in  i verksamheten så sker en del 
förändringar i arbetssättet, hur hanterade ni detta? 
 
Grundtanken var att i huvudsak ändra arbetssätten och inte ändra i systemet. 
Det  var  en  del  av  projektlösningen  att  ändra  arbetssätt  och  att  ändra 
processer. Enligt respondenten så hanterades detta dåligt i början eftersom de 
inte  hade  sett  alla  konsekvenserna  än.  Än  en  gång  nämner  han  att  de 
underskattade ”…komptensen och effekten av att ändra arbetssätt”. 
 
Tycker du att utbildningen har fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Respondenten  tycker  att  de  kunde  ha  utbildat  mer  än  vad  som  gjordes. 
Problemet  var  att  det  kostade  väldigt mycket  att minska  i  produktion  och 
timmar  för  att  sätta  folk  i  utbildning. Att  få  produktionsbortfall  var  inget 
oundvikligt men det gjordes ändå en del  insatser  för att hantera det hela på 
ett bra sätt. Han berättar att en chef på förråden hos dem utbildade användare 
i flera omgångar i ren datormognad. Hon testade och tränade användare men 
det räckte ändå inte. 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Respondenten hade höga förväntningar på projektet men kände ändå en oro 
för storleken och tiden. Han säger att de hade ju oddsen emot dem då ungefär 
9 av 10 projekt misslyckas enligt gammal statistik. Men  samtidigt  så har de 
vanan att driva stora projekt så därför hade de höga ambitioner att det skulle 
gå bra vilket respondenten tycker att det också har gjort. 
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Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet? 
 
Projektet  har  fungerat  jätte  bra  under  hela  processen  och  respondenten  är 
imponerad av projektledarens sätt att ha styrt det hela. Han förklarar att det 
fanns en bra  lyhördhet  för att hitta nya  lösningar  för att komma  framåt och 
inte släppa målet. Samtidigt tycker han  inte om de effekter som de har fått  i 
verksamheten men det kunde ha varit värre om en annan lösning hade valts. 
De  fick  inkörningseffekter  som  gav  problem  i  logistikkedjan  pga. 
kompetensbrist, svårigheter att ändra arbetssätt och processer. 

4.4.4 Intervju med granskningsgruppen 
 
Kände du att det var för lite tid? 
 
Respondenten svarar nej, han menar att de satte upp ramar så att de vet på 
vilket  sätt  de  skulle  verka  i  granskningsgruppen  och  ganska  så  snart  så 
hittades de  formerna. Han  tycker  att det var  en bra  och vettig nivå  att det 
fungerade  väldigt  bra  i  granskningsgruppen. Detta  gäller  även  samarbetet 
med  styrgruppen  och  med  projektledningen.  Enligt  respondenten  var 
granskningsgruppen  ett  framgångrikt  koncept  som  han  tycker  borde 
användas till alla deras projekt och även affärsprojekt inom Saab. 
 
Hade  ni  några  synpunkter  om  sammansättningen  av 
projektorganisationen? 
 
Nej inte specifikt sammansättningen av grupperna men däremot så valde de 
vid  olika  granskningstillfällen  vilka  grupper  de  skulle  titta  på.  Så  att  just 
sammansättningen på projektstrukturen menar han att man  inte haft någon 
synpunkt  på.  Men  kommunikationen  mellan  samt  inom  grupperna, 
delgrupperna  och  projektledningen  har  granskats.  Han  berättar  att  detta 
gjorde man men hjälp av frågor och intervjuer samt att man lyssnade på hur 
det fungerade inom grupperna. 
  
Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
Respondenten  förklarar  att  granskningsgruppens  mål  och  uppgifter 
specificerades  i  en uppdragsspecifikation  som de hade  fått.  (Dessa mål och 
uppgifter presenteras i kap 4.3) 
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Hur såg arbetssättet ut  från styrgruppens och projektledningens sida mot 
användarna? 
 
Respondenten berättar att arbetssättet var man inne och tittade på till någon 
grad  eftersom  man  i  samband  med  utbildningen  kom  i  kontakt  med 
gränssnitt mot användarna. Då ställdes frågor till chefer och ledare för att se 
ifall de hade fått information och utbildning innan alla medarbetare skulle gå 
på utbildning. Han menar att om de anställda går på utbildning och efteråt 
har  frågor  och  synpunkter  så måste  chefen  ligga  steget  före  för  att  kunna 
möta de anställdas frågor. 
 
Han  berättar  vidare  att  generellt  sätt  så  fördes  det  ganska  mycket 
diskussioner och dialog med projektledningen samt delprojektledarna kring 
hur  linjechefer  ute  i  verksamheterna  och  deras  anställda  påverkas  av 
projektet. 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Respondenten förklarar att de var jämt aktiva men med fokus på tollgatesen, 
alltså milstolparna. Han berättar  att det  använde  sig utav  en metodik  inför 
varje granskning. Granskningarna gjordes ett par veckor innan varje tollgates 
för att på så sätt säkra mognadsgraden  inför kommande tollgate. Metodiken 
gick  ut  på  att  använda  sig  av  något  som  kallas  för  frågebatterier. 
Frågebatterier var  en massa olika  standardfrågor  som hade  tagits  fram och 
som användes under intervjuer för att ta reda på ifall de rådde en någorlunda 
samstämmighet kring frågorna. 
 
Han säger att fokus var ju att hjälpa och stödja projektledningen och han tror 
att  de  uppfattades  på  det  sättet.  Projektledningen  såg  granskningsgruppen 
som  en  ”driver”  i  projektet,  att  någon  kommer  in  och  hjälper  till  så  att 
projektledaren  får drivkrafter ut mot sina delprojekt.  Inför varje  tollgates så 
vidare utvecklade man sin metodik och de frågebatterier man hade. Som det 
nämndes tidigare så fanns det ett antal standardfrågor i frågebatterierna men 
sedan var man tvungen att anpassa övriga frågor efter vart projektet befanns 
sig. 
 
Efter varje granskning så rapporterade man genom en granskningsrapport till 
projektägaren.  Granskningsrapporten  innehöll  rekommendationer  och 
åtgärder på det som granskningsgruppen ansåg vara viktigt. 
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Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Respondenten  tycker  att  kommunikationen har  fungerat mycket  bra  åt  alla 
håll. Initialt så kunde man känna att det fanns en viss spänning eller oro när 
granskningsgruppen  kom  och  skulle  intervjua. Den  oron  försvann  sen  när 
folk  hade  insett  att  granskningsgruppen  inte  var  farliga utan  att de  kunde 
tillföra projektets arbete med positiva saker. 
 
Hur  uppfattade  du  kommunikationen,  var  den  enkelriktad  eller 
dubbelriktad? 
 
Respondenten  säger  att  den  var  dubbelriktad  eftersom  de  lade  upp 
intervjuerna på så sätt att det inte blev ja och nej svar. De gick runt för att ge 
möjlighet till att få deras syn, uppfattning och hur det kändes. Det viktiga var 
att föra en dialog än att kontrollfrågor ställdes. 
  
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Hans  egen  bedömning  är  att  informationen  var  bra  och  att  det  gjordes  så 
mycket man kunde. Om man jämför med andra projekt på Saab så lade man 
ner extra energi på kommunikationen med de anställda. Men så finns det  ju 
alltid personal som kan tycka att det borde ha varit mer information. 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Respondenten  berättar  att  de  kraftfullaste  synpunkterna  från 
granskningsgruppen var på just utbildning, delprojekt utbildning. Det var en 
av de stora varningsflaggorna man viftade för. Detta på grund av att man inte 
riktigt hade gjort det som skulle göras för att gå igång med utbildningen. Det 
handlar om planeringen,  innehållet och hela  strukturen  runt omkring. Han 
berättar att det handlar om väldigt många människor som ska utbildas. 
 
Det  hela  kräver  väldigt  mycket  jobb  och  det  var  något  som 
granskningsgruppen  insåg  tidigt  när  de  gjorde  en  granskning.  De  kom 
underfund med  att  här  är  det  en  jätte  stor  risk  och  detta  flaggade  de  för 
styrgruppen.  Då  vidtogs  kraftfulla  åtgärder  vilket  granskningsgruppen 
tittade på. Man gjorde ytterligare en till två granskningar för att försäkra sig 
om att de åtgärder som hade vidtagits hade förbättrat situationen. 
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Fick ni någon feedback på att det blev så? 
 
Han berättar att de  fick en  feedback på att  situationen blev bättre men han 
både känner och hör nu ett år efter att man inte riktigt hade sett hela behovet 
av utbildningen. Det var  först när användarna  fick  jobba  i  systemet  i några 
månader  som man  insåg att det  fanns ytterligare ett nytt utbildningsbehov. 
Detta var något som man inte hade förstått i början efter att ha haft det första 
utbildningstillfället. 
 
Flaggade ni för tiden? 
 
Respondenten svarar nej. Han säger att det var många faktorer, dels var det 
tiden  och  dels  mognadsgraden  i  projektet  som  inte  var  bra.  Att  planera 
utbildning är ett stort pussel då det handlar om resurser,  lokaler, utskick till 
alla berörda och att säkra upp att de kan gå när man planerar  in dem. Han 
berättar  att  det  var  ett  jätte  tight  schema  som  egentligen  inte  var  riktigt 
hållbart. Det var helt enkelt för tunt. 
 
Granskningsgruppen  kunde  ställa  detaljfrågor  som  t.ex.  ska  den  där 
utbildningen  för  produktionsteknikern  vara  två  till  tre  dagar?  Räcker  den 
utbildningen och det  innehållet? Sedan var granskningsgruppen  själva med 
och  deltog  i  några  utbildningar.  Det  var  då  man  upptäckte  att 
mognadsgraden  var  sådär  när  lärarna  inte  kunde  svara  på  frågor  från 
användarna. 
 
Vid genomförande av utbildningar till ett nytt komplext system så borde man 
tänka i steg eller vågor. Det blir aldrig en helt färdig utbildning i första vågen 
utan man bör planera för en våg nummer två, två månader senare.  
 
Men det blev ingen utbildningsvåg två? 
 
Respondenten  svarar att han  inte vet  i detalj men han vet att man har haft 
påbyggnadskurser  fast  det  var  inget  som  fanns  med  i  huvudtänket  i 
huvudplanen från delprojekt utbildning. 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen 
och att alla har känt sig delaktiga? 
 
Han svarar ja, den har haft genomslagskraft på hela organisationen och nej på 
att alla har känt  sig delaktiga. Han  tror  inte man kan  få  tusen personer att 
känna  sig  delaktiga  i  ett  ERP  –  projekt.  Det man  kan  jobba  på  istället  är 
informationen, kommunikationen och att  få med cheferna så de pratar med 
sina anställda om vad som händer osv. 
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Respondenten  berättar  att  det  är  svårt  att  nå  ut  till  alla  berörda. Många 
förändringar är tyvärr så att du kan informera, träna och utbilda hur mycket 
som helst. Men man når  inte alla  förrän den dagen de  sitter där och måste 
använda systemet, då finns det en risk att saker och ting upplevs som dåligt.  
 
Vi tänkte på informationsspridningen, tror du att ifall man kunde ha gått ut 
med  lite  mer  information  om  hur  ERP  påverkar  ens  arbetssätt  att 
användarna hade tagit till sig det bättre? 
 
Respondenten förklarar att när man skapat stommen för hur t.ex. en inköpare 
måste agera utifrån systemet så borde man få en större delaktighet från första 
linjens chefer. Detta på grund av att rollerna i arbetssättet förändras och första 
linjens chefer är ansvariga för de anställda som ska inta dessa nya roller. Han 
berättar att cheferna borde resonera kring det nya arbetssättet och reflektera 
med  personalen  för  att  förstå  vad  det  nya  arbetssättet  innebär.  Detta  är 
väldigt  viktigt  att  göra men  samtidigt  väldigt  svårt  pga.  omfattningen  av 
människor. 

4.4.5 Intervju med lösningsgruppen 
 
Hur bildades din arbetsgrupp? Hur blev du delaktig i projektet? Krav eller 
eget önskemål? 
 
Hon  berättar  att  den  bildades  för  att  det  fanns  ett  behov  av  en  s.k. 
expertgrupp som skulle fatta beslut och vara ett stöd för projektledaren. 
 
Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
Respondenten berättar att deras mål var hela projektets mål. De fattade bland 
annat  beslut  och  koordinerade  frågor  som  kom  från  underliggande 
delprojekt.  Vid  designfasen  så  hade  de  till  uppgift  att  hålla  tillbaka 
anpassningar då det  kom  en del  anpassningsönskemål. När de  skulle  testa 
igenom  hela  flödet  så  var  hon  med  och  höll  ihop  acceptanstester  och 
systemtester. 
 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Kommunikationen  fungerade  bra  under  designfasen  då  lösningsgruppen 
hade  täta  uppföljningar  och  avstämningar  med  delprojekten.  Efter 
designfasen  hade  lösningsgruppen mindre  kontakt men  arbetet  fungerade 
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fortfarande  bra.  Hon  berättar  att  projektledaren  hade  möten  en  eller  två 
gånger i veckan där de informerades om läget. 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Respondenten berättar att de försökte gå ut med så mycket information som 
möjligt under genomförandefasen. De  lades också ut en notis åtminstone en 
gång  i månaden  på  intranätet  så  att  folk  kunde  läsa  och  se  vart  projektet 
befann  sig.  Förutom  detta  så  informerades  det  på  olika  nivåer  på 
management mötena. Hur detta  sedan nådde ut  till de anställda hänger på 
linjecheferna och hur de klarade av att vidarebefordra detta utåt. 
 
Delprojekten borde ha varit mer aktiva i sin informationsspridning och i sina 
kontakter  med  slutanvändarna.  Respondenten  säger  att  det  alltid  går  att 
informera  mer  och  att  de  kunde  ha  gett  mer  riktad  information  mot 
respektive användarkategori. 
 
Tycker du att ni fick tillräckligt med information om ERP – systemet så att 
ni förstod omfattningen och vilken påverkan den har på ert arbetssätt? 
 
Projektet använde utbildningstillfällena och  samtliga  informationsmöten  för 
att  få  ut  grundinformationen  som  var  att man  skulle  förbereda  sig  på  att 
arbetssättet  kommer  ändras. Det  är  ett  affärssystem  som  är  på  väg  in  och 
funktionaliteten är inte densamma som i de gamla systemen. 
 
Tycker du att utbildningen har fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Respondenten svarar både  ja och nej. Hon menar att man alltid kan ge mer 
utbildning men att  just utbildningen kanske  inte var  tillräckligt  färdig  inom 
alla områden när den gavs. Utbildning är knepigt  för hålls det  för  tidigt  så 
hinner  folk  glömma  vilket  var  något  de  ville  undvika. Hålls  utbildningen 
efter driftstart så blir det resurskonflikt då det är samma människor som både 
stöttar, ger support och utbildar. 
 
Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet. 
 
Generellt  så  tycker hon  att det har  fungerat bra. Hon  säger  att  ifall de  inte 
hade haft  en  så drivande projektledare  som de hade  så  skulle de  aldrig ha 
kommit  i mål med  projektet.  Stämningen  var  bra  bland  de  som  jobbade  i 
projektet även om det periodvis kunde de bli väldigt  tungt. Ledningen har 
också varit ett stort stöd under arbetet. 
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4.4.6 Intervju med Teknik inkl avvecklings/gruppen 
 
Respondenten berättar att han var med redan från förstudien tills de fattade 
beslut  om  att  gå  vidare  och  då  växte  gruppen  av  människor  som  var 
inblandade. Det  skrevs  en  uppdragsdefinition  när  utredningsfasen  började 
och då ansåg de att teknik/avveckling är en grupp som ska vara med. Målen 
var bland annat att  implementera en  teknisk driftsmiljö  för ERP – systemet, 
och  att  avveckla  all berörd gammal miljö  som  ersattes  av ERP. De  jobbade 
även med att hitta olika metoder  för att  integrera ERP med andra  system  i 
verksamheten. 
 
Hur  tycker  du  att  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och 
medarbetare samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Han säger att kommunikationen har fungerat bra och att den har varit väldigt 
öppen. Projektledaren höll möten en gång  i veckan där han gav  information 
och sedan fick de själva informera om läget. Han berättar vidare att det skulle 
skrivas  projektrapporter  till  projektledaren  då  han  önskade  detta.  Förutom 
möten så kommunicerade de även via e‐post. 
 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
I det  stora hela  tycker han att de verkligen har ansträngts  sig  för att  sprida 
information med hjälp av informationsavdelningen. Det har även skrivits ett 
antal  artiklar  som  publicerats  med  jämna  mellanrum.  Han  vet  att 
projektledaren och andra chefer har informerat mycket på de olika nivåerna i 
företaget. 
 
Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet? 
 
Respondenten  reflekterar  tillbaks och berättar att det var väldigt mycket att 
göra så det var  tufft. Han  tycker ändå att arbetet utfördes  i en positiv anda. 
De  höll  tidsplanen  och  kostnaderna  vilket  var mycket  bra  för  ett  så  stort 
projekt. Han säger att anledningen till att de fungerade så bra måste ha berott 
på hur projektet styrdes. 
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4.4.7 Intervju med PDM/Beredningsgruppen 
 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt mellan de olika projektgrupperna? 
 
Respondenten säger att  inom projektet så fungerade kommunikation väldigt 
bra. De hade projektmöten varje vecka där de sammanfattade och tittade på 
vad som skulle hända  framöver. Mellan delprojekten var kommunikationen 
mindre  bra  då  de  inte  var  lika  bra  på  att  informera  varandra  om  t.ex.  en 
lösning hade tagits fram eller inte. Han säger att det är svårt att informera och 
även  om  det  informerades  så  kanske  inte  alla  blev  informerade.  Förutom 
mötena så kommunicerade de även via e‐post. 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
De  försökte  få ut  information  och han  tror  att  ”frågar man de  anställda  så 
tycker  de  att  det  ändå  var  för  lite  information”.  Han  berättar  att  de 
presenterades  artiklar på  intranätet men  att de många  gånger  hoppar  över 
sådan information. Cheferna var inte riktigt intresserade heller så han tycker 
de borde ha  fått mer  information. Han berättar vidare att om de  t.ex. skulle 
driftsätta en programvara så informerades folk om detta 6 mån innan och då 
var de inte särskilt mottagliga. Informerades de senare så blir det alldeles för 
mycket information på en gång så det var också ett problem. 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Respondenten  säger  att många  av de  användare  som de hade  jobbade  i  en 
väldigt  stor  del  av  systemet. De  flesta  av  dem  fick  fem  dagars  utbildning 
vilket var ganska mycket men för många användare räckte det  inte till. Han 
berättar  att  systemet  var  ganska  svårt  och  komplicerat.  Tidigare  hade 
användarna  lärt  sig  precis  vilka  handgrepp  som  de  skulle  göra men.  Nu 
krävdes det större förståelse för helheten för att missar användarna något i ett 
led så påverkas de andra leden i systemet. 
 
Enligt respondenten var ett behov av utbildning efter driftstart inte lika stort 
utan det  som behövdes var  användarstöd ute  i verksamheten. Han  tror  att 
upplägget av utbildning var korrekt men han hade gärna sett mer stöttning 
efteråt. De var en del som fick stöd men samtidigt var det många som inte fick 
stöttning. 
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Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet? 
 
Totalt sätt så var det ett väldigt bra projekt. Detta med tanke på omfattningen 
och hur lätt det är begå misstag i större komplicerade projekt. Det finns alltid 
saker som kan förbättras som exempelvis informationen men det går inte att 
få det perfekta projektet ur alla aspekter. Han säger också att projektledaren 
borde berömmas då han verkligen hade rätt personlighet för detta. Mycket av 
ansvaret  gav  projektledaren  till  delprojekten  och  så  styrde  han  det 
övergripande.  Projektledaren  var  tillräckligt  hård  för  att  hålla  tids  och 
kostnadsramarna. 

4.4.8 Intervju med utbildningsgruppen 
 
Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
Målen var densamma som projektmålen och hans huvudmål var att utbilda 
användarna så att de hade tillräckligt med kunskap när projektet skulle gå  i 
drift.  
 
Hur gick utbildningen till? Vad hade ni för mål? 
 
Respondenten berättar att de har något som kallas för ”Kom & Gå” vilket är 
deras tidsredovisning. Det är alltså när de drar sina elektroniska stämpelkort 
när de kommer på morgonen och när de går på kvällen. Den utbildningen 
körde de interaktiv via deras intranät och den finns fortfarande kvar idag. 
 
Den  andra  formen  av  utbildning  var  allt  ifrån  en  till  fem  dagars  lärarledd 
utbildning med  handledarstöd  ute  i  verksamheten. Han  berättar  vidare  att 
som  de  resonerade  så  behövde  inte  t.ex.  verkstadsoperatörerna  någon 
lärarledd  utbildning.  Den  bedömningen  gjordes  då  de  tittade  på  en 
datormogen  människa  men  det  visade  sig  att  en  hel  del  inte  alls  var  så 
datormogna som de hade antagit. Det var ganska många som behövde mer 
stöd då de inte kunde genomföra en interaktiv utbildning utan hjälp eller råd. 
 
Vad pratar vi om för tid, är det sista året som det implementerades? 
 
Utbildningsperioden  sträckte  sig  från  v.32  fram  till  v.  43.  Det  var  en  stor 
utbildningsinsats och  tanken med den var att komma så nära driftstart som 
möjligt. Visst kunde de haft utbildningen under en längre period men det var 
två saker som talade emot det. Den ena var att de inte var färdiga så det fanns 
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inte mycket att utbilda  i och det andra var att  ju  tidigare de utbildar desto 
svårare blir det för användarna att komma ihåg det viktigaste inför driftstart. 
 
Hur  tycker  du  att  kommunikationen  har  fungerat  mellan  de  olika 
projektgrupperna? 
 
Kommunikationen  fungerade  jätte  bra  inom  projektet  och  mellan 
delprojekten. Delprojektledarna hade möten minst en gång  i veckan och när 
det var  som mest arbete kring utbildningsfrågorna  så hade ”utbildning” ett 
eget delprojektmöte en gång i veckan. Förutom kommunikation via möten så 
använde  de  sig  även  av  e‐post  och  telefon.  Han  nämner  också  att 
granskningsgruppen gav deras delprojekt kritik för att de var sena med att få 
fram utbildningsmaterial. 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Respondenten  säger  att  informationen  ut  till  användarna  skedde  via  deras 
intranät där det fanns olika publikationer att ta del av. När de började närma 
sig huvudutbildningsperioden så visades en informationsvideo i alla matsalar 
samt på deras intranät. Den talade om för alla att i höst skulle ett nytt verktyg 
införas och att alla kommer  få olika utbildningar beroende på vilket behov 
man hade. 
 
Tycker du att utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Det  finns en mängd parametrar som de måste  tas hänsyn  till vid utbildning 
t.ex. användarnas tillgänglighet, lärarnas tillgänglighet, budgeten samt övriga 
resurser i form av lokaler och infrastruktur. Han berättar att även om pengar 
finns  för att köpa utbildningstid så är det  inte säkert att det går att undvara 
den tiden pga. produktionsleveranser som måste hållas osv. Problemet är att 
bemanningen  är  så  ”just  in  time”  så det  är  svårt  att  ersätta  folk  som  är på 
utbildning och då kan det leda till andra effekter i verksamheten. 
 
Respondenten säger att det inträffade något ovanligt ur deras perspektiv och 
det var  att det kom  fler på utbildning  än de  som var kallade. Användarna 
trodde de behövde gå fler kurser än vad de var i behov av så då tog de med 
sig  extra  personer  till  kurserna.  Så  länge  det  fanns  stolar  så  var  det  inget 
problem men han nämner att ibland blev det riktigt trångt i lokalerna. 
 
Ur ett utbildningsperspektiv så skulle han gärna vilja haft lite mer utbildning. 
De  är  något  de  också  har märkt,  att  utbildningen  inte  räckte  till  då  de  i 
efterhand har  fått utbilda vissa grupper. Tittar han däremot på det hela ur 
företagets perspektiv så tycker han att det upplägget de hade var tillräckligt. 
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Han säger att det är först när användarna fått jobba i systemet och förstått vad 
det är de ska göra som de vet vad de ytterligare är  i behov av. Hade det då 
funnits pengar över så skulle han velat använda dem där. 
 
Hur mycket resurser fanns tillgängliga för utbildning? 
 
Han tar upp tillgängligheten av kurslokaler som den springande punkten. För 
så länge det inte fanns lokaler så spelade det ingen roll hur många lärare som 
fanns tillgängliga. Sedan kom tillgängligheten av lärare som en annan punkt 
för de hade diskuterats att köra kurser kvällstid. Problemet var att lärarna var 
samma  personer  som  skulle  systemtesta,  verifiera,  utveckla  och  skriva 
processbeskrivningar i delprojekten. De var ju tvungna att ha ledigt då de inte 
kunde jobba sju dagar i veckan. 
 
Hur  anser  du  att  projektet  fungerade?  Positivt/negativt  under 
genomförandet? 
 
Respondenten  tycker  att med  tanke  på  omfattningen  av  projektet  och  den 
långa  tidsperioden  så  fungerade det  övervägande positivt. Han nämner  att 
visst blev de oense om saker i projektet med det var aldrig så att de inte löste 
det. Så han tycker det har fungerat jätte bra. 
 
Uppnådde delprojekt utbildning sitt syfte? 
 
Han  svarar  ja  på  frågan  och  tycker  att  de  lyckades  ge  användarna 
förutsättningarna samt möjligheterna att inhämta kunskap. Sedan hänger det 
väldigt mycket på individen, människan att ta tills dig det eller inte. Det går 
inte  att  styra  om  de  inte  använder  sig  av  kontrollmekanismer  som  t.ex. 
”klarar du inte provet så får du inte lösenord till systemet”. Men det var ingen 
metod de valde att använda sig av. 

4.4.9 Intervju med informationsavdelningen 
 
Hur bildades er arbetsgrupp och hur blev ni delaktiga i projektet? 
 
Respondent 1 berättar att de kom med  som ett önskemål  från projektet. De 
vill ha med en informatör för att täcka upp kommunikationsdelarna. Person 2 
säger att deras mål var att sätta upp en kommunikationsplan så att folk skulle 
känna  sig engagerade och  få en  förståelse  för det hela. De har hört att byta 
affärssystem inte är så enkelt och därför ville de skapa en positiv attityd hos 
användarna. 
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I början så informerade de om vad ett affärssystem var och vad det innebar. 
Det höll sig på ett övergripande plan men därefter började de  informera om 
hur  ett  affärssystem  påverkade  ens  arbetssätt  osv.  Informatörerna  berättar 
utifrån egen erfarenhet att det är  svårt att  ta  till  sig  information  innan man 
själv  har  blivit  berörd.  Deras  arbetsuppgifter  var  att  få  den  övergripande 
informationen spridd via  intranätet, personaltidningar och stormöten. Sedan 
skulle cheferna i sin tur informera sina medarbetare osv. 
 
Under vilken del av projektet var ni mest aktiv? 
 
De berättar att de var aktiva under större delen av projektet men som mest 
intensivt var det vid ”Go Live”  fasen.  Informatörer säger att  informeras det 
t.ex. 6 månader före så tar folk inte tills sig det. Det är först när saker och ting 
förändras som folk börjar lyssna och läsa. De informerade om sådant som de 
tyckte passade men ibland kom granskningsgruppen och sade att detta måste 
ni informera om. 
 
Har ni fått någon feedback på just intranätet? Använder man det? Är man 
inne där och läser? 
 
Respondenterna tror att vissa var mer inne  i intranätet än andra men att det 
helt klart var en blandning. De önskade att fler skulle vara inne och läsa men 
personalen på t.ex. produktionen hade inte tillgång till varsin dator då de inte 
jobbade på  samma  sätt  som de på kontoren. Det gjordes en utvärdering på 
intranätet  i december i samband med övergången till ett koncerngemensamt 
intranät. Då  framgick det  att  en del  tyckte  att det  stod  för  lite  information 
medan andra tyckte att det stod för mycket information. Men överlag fick de 
en god feedback. 
 
Hur  tycker  du  att  kommunikationen  har  fungerat  mellan  de  olika 
projektgrupperna? 
 
Respondent  1  säger  att  utifrån  den  känslan  som  hon  hade  så  fungerade 
kommunikationen  bra.  De  hade  tajta  avstämningar  med  de  olika 
delprojektledarna  så  de  hade  ganska  bra  koll  på  varandras  verksamhet. 
Förutom  mötena  så  kommunicerades  de  via  e‐post  och  telefon. 
Kommunikationen ut  till  användarna var via  intranätet väldigt  enkelriktad. 
Men det fanns möjlighet till dubbelritad kommunikation då användarna alltid 
kunde fråga sina chefer. 
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Tycker ni att ni fick ut tillräckligt med information om affärssystem så att 
berörda förstod innebörden av detta? 
 
Informatörerna säger att lägger de ihop allt material som de sammanställt så 
fanns det  tillräckligt med  information. Däremot så  läste  inte alla allt och de 
lyssnade  inte  på  allt  som  sades.  Men  informationen  har  alltid  funnits 
tillgänglig  för alla. De tror att många säkert upplevde det nya systemet som 
krångligt och att vissa saker upplevdes bättre  förr. Detta var någonting som 
de tryckte på hela tiden, att även om vissa delar blir sämre så blir det på det 
stora hela mycket bättre. 
 
Varför  bestod  kommunikationsplanen  av  så  lite  information  om  hur  ett 
ERP påverkar ens arbetssätt? 
 
De  berättar  att  det  är  svårt  att  uttala  sig  om  hur  arbetssättet  i  de  59  olika 
systemen  kommer  påverkas.  Informatörerna  menar  att  alla  inte  var 
intresserade av hur andras arbeten påverkas utan snarare hur ens arbete själv 
påverkas. Det var därför som informatörerna gjorde ett generellt ”kit” som de 
ville  att  cheferna  skulle  ta  med  sina  medarbetare.  Cheferna  skulle  alltså 
informera sina medarbetare om hur deras arbetssätt skulle påverkas. 
 
De nämner att den viktigaste källan var cheferna och att de måste prata med 
sina medarbetare. Det fanns inget som kunde slå det. Visst kunde det finnas 
folk  som  kände  att  de  inte  fick  tilläckligt  med  information.  Enligt 
informatörerna kan då bristen på  information bero på att cheferna har varit 
dåliga på att informera. 

4.4.10 Intervju med nyckelanvändarna 
 
Nyckelanvändarna som  intervjuades var 5 stycken till antalet. Deras arbetsområden 
var  inköp,  förråd Aerostructures samt slutmontering,  förråd/lager Aerosystems. Det 
var  även  en  speciell  nyckelanvändare  som  jobbar  som  projektledare  för 
produktionssystem, produktionsnära system. 
 
Hur bildades din arbetsgrupp? Hur blev du delaktig i projektet? Krav eller 
eget önskemål? 
 
Bland  nyckelanvändarna  varierade  svaren  mellan  att  ha  blivit  invald, 
utpekad,  bara  blev  så  (jobbat  med  tidigare  produktionssystem  och 
uppföljning) eller ersatte någon som hoppat av eller som blivit ”felvald”. 
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Vilka var dina/era mål  i projektet? Vad  låg  till grund  för att de blev  just 
dessa mål? 
 
För  nyckelanvändarna  var  det  att  få  en  så  bra  ersättning  till  de  gamla 
systemen  inom  ramen  för  ett  standarsystem.  Specifikationerna  skrevs  från 
huvudprojektet som sedan omvandlades ner till delprojektet med tydliga mål 
som ska uppfyllas. 
 
Vilka var dina arbetsuppgifter? 
 
Svaren varierade,  en del har varit  lärare  för den 3  timmars utbildning  som 
slutanvändarna fick. Några har suttit med vid kortare möten för anpassning 
och  godkännande  av  information  som  systemet  kommer  att  ge.  En  annan 
arbetsuppgift  var  att  ta  fram  utbildningsplan,  arbetsinstruktioner  och 
lathundar (manualer), plus att var kontakten tillbaka ut till verksamheten. En 
av nyckelanvändarna hade  ett  större ansvar och  ingick  i  ett delprojekt  som 
hette:  planering,  produktion  och  kvalitet,  vilket  täckte  in  hela 
produktionsdelen. 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Nyckelanvändarna var mestadels  eniga  i  sina  svar. De  flesta  tyckte  att den 
mest kritiska tiden var i slutet av projektet då utbildningen gick. En del tyckte 
att  det  var  hårdkörning  redan  från  början,  då  med  att  ta  fram 
utbildningsmaterial  och  sätta  ihop  en  utbildning  som  skulle  passa 
slutanvändarna.  En  mycket  kritisk  del  upptäcktes  också  alldeles  innan 
driftstart  då  saker  som  inte  hade  blivit  gjort  förblev  ogjort  på  grund  av 
tidsbrist. En av nyckelanvändarna upplevde aktiviteten hög från första början 
då  han  var  delaktig  vid  förstudiefasen.  En  lucka  var  det  dock  mellan 
förstudiefasen och utredningsfasen. 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
De  olika  arbetsgrupperna  som  nyckelanvändarna  ingick  i  var  självständiga 
till största delen. Man fick order om vissa bitar i systemet som måste ändras 
för  att  passa  ihop  med  övriga  bitar,  annars  jobbade  arbetsgruppen 
självständigt med att ta fram en utbildning för slutanvändare. 
 
Hur  tycker  du  att  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och 
medarbetare samt mellan de olika projektgrupperna/arbetsgrupperna? 
 
Inom delprojektgrupperna tycker alla nyckelanvändare att kommunikationen 
fungerade  mycket  bra.  Däremot  tycker  man  kommunikation  brast 
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delprojektgrupperna emellan  samt kommunikationen ut mot verksamheten. 
De menar att verksamheten är ju måttligt intresserad av sådant som kommer 
att hända om 1  till  2 år. Man  tycker att arbetsbelastningen var  för hög och 
man  tänkte bara på  sitt  eget och visade  inte något  större  intresse  av  andra 
delprojektgruppers  uppgifter.  En  del  påpekade  också  att  Saab  har många 
projekt på gång samtidigt och att verksamheten därmed inte förstod hur stort 
detta var. 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, möten, telefon etc.) 
 
Bland nyckelanvändarna förekom det oftast e‐post vid kallelser till möten och 
för  att  kommunicera  ut mot  verksamheten. Mestadels  var  det möten  i  en 
speciell möteslokal nära den projektarea de jobbade på. Man satt alltså inte på 
sin  ordinarie  arbetsplats  utan  varje  delprojektgrupp  hade  ett  rum  till 
förfogande. Rummen  fanns  intill  varandra  och  därmed  kunde man  snabbt 
samla berörda för stora möten. 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkel‐ eller dubbelriktad? 
 
De  intervjuade  uppfattade  kommunikationen  som  dubbelriktad  eftersom 
man  satt  så  nära  varandra  och  jobbade,  vilket  också  kändes  mycket  bra. 
Däremot var det någon som  tyckte kommunikationen var enkelriktad på  så 
sätt  att  man  inte  var  intresserad  av  hur  andra  personers  arbete  skulle 
påverkas samt att det aldrig kom  frågor  tillbaka  från vare sig verksamheten 
eller andra delprojektgrupper. 
 
Hur  ser  du  på  informationen  om  projektet  till  de  anställda?  Var 
informationen om ERP  tillräcklig, så man  förstod omfattningen? Hur  fick 
ni/man informationen? 
 
De flesta anser att information fanns att ta del av men att verksamheten inte 
var  så  intresserade  av  den  då man  prioriterade  det man  höll  på med  för 
stunden. Men  alla  är  överens  om  att huvudprojektet var väldigt bra på  att 
informera  verksamheten  om  vad  som  kommer  att  hända  och  hur  man 
kommer att bli berörd. 
 
Som  nyckelanvändare  satt  man  oftast  med  i  ett  projekt,  så  att  undvika 
information  var  näst  intill  omöjligt.  Informationen  kom  från 
huvudprojektledaren, och sedan var linjecheferna ansvariga för att det skulle 
spridas vidare på sin avdelning i verksamheten. 
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En del  tycker  att  informationen  som verksamheten  fick, mest handlade  om 
datum  för  deadline  och  driftstart.  Men  alla  är  överens  om  att  det  fanns 
information att tillgå. 
 
Hur gick er utbildning till? Var den tillräcklig? 
 
Alla  nyckelanvändare  utom  en  säger  att  de  är  självlärda  genom  projektet, 
man själv fick sätta sig in i systemet samt ta fram manualer och lathundar för 
de som senare skulle utbildas (slutanvändarna). En person säger sig ha fått en 
tredagarsutbildning som var mycket bra, där hade man chans att ställa frågor 
och de förklarade systembytet så att man förstod helheten av det.  
 
En  speciell  nyckelanvändare  som  vi  intervjuat  satt  med  från  början,  den 
personen  fick utbildning av  IFS  som  levererade  systemet. Den utbildningen 
kändes tillräcklig då han fick utbildning på hela systemet. 
 
En  nyckelanvändare  hade  en  IFS  deltagare  med  i  delprojektet  och  hade 
tillgång till lärare hela tiden, vilket upplevdes positivt. 
 
Hur var utbildningen som användarna fick? Uppnådde den sitt syfte? Var 
den tillräcklig? Vad kändes bra respektive mindre bra med utbildningen? 
 
Slutanvändarna  (operatör  tillverkning  samt  slutanvändare  förråd)  fick  en 
utbildning på tre timmar, tanken med utbildningen var att man skulle få det 
grundläggande säger en av intervjupersonerna. Det kom även fram att många 
kände  oro  inför  systembytet,  en  av  de  tillfrågade  menade  på  att 
datorkunskapen  inte  var  så  hög  hos  alla,  och  därmed  kände  oro  inför 
driftstart. 
 
En  nyckelanvändare  säger  att  utbildningen  inte  var  så  effektiv,  då 
rollbeskrivningar  inte var fastslaget och därmed menar att utbildningen  inte 
varit komplett. 
 
Ett  par  andra menar  på  att  utbildningen  för  användarna  var  effektiv men 
komprimerad,  tanken var  ju att de skulle  lära sig komma  igång vid starten. 
Och  någon  säger  att  de  var  väl  förberedda  inför  utbildningen  och  att 
utbildningen  uppnådde  sitt  syfte,  det  ska  även  tilläggas  här  att  de  (LSA  – 
användare  samt  användare  från  inköp)  fick  en  fyra  dagars  utbildning  jämfört 
med övriga som fick tre timmar. 
 
En  nyckelanvändare  var  väldigt  nöjd  med  den  utbildning  de  kunde  ge 
användarna.  Hon  kände  att  de  kunde  systemet  tillräckligt  bra  och  var 
tillräckligt mogna för att lära ut. De fick även en kortare utbildning på några 

 64



timmar  hur  man  lägger  upp  en  kurs.  Lokalen  däremot  var  undermålig. 
Däremot  när  det  gäller  tillgången  till  datorer  fick  en  del  sitta  vid  en  egen 
dator medan andra fick sitta två och två. 
 
Ett  problem  som  framkom  var  att  linjecheferna  inte  riktigt  lyckats  att 
motivera  användarna  varför  de  skulle  gå  utbildningen. Det  gällde  bara  ett 
fåtal användare med det spred dålig stämning i gruppen. ”En del trodde nog att 
de i fortsättningen skulle ha en administrativ assistent som skulle utföra arbetet rent 
systemmässigt.” En av de  tillfrågade berättade att direkt när de  fick problem 
med omotiverade användare vände de sig direkt till de berörda cheferna och 
talade om att de fick förklara för  just dessa varför de skulle gå utbildningen. 
Det hela löste sig efter det. 
 
Första utbildningsdagen var det mycket kritiska kommentarer men så var det 
även  när  nyckelanvändarna  fick  sin  utbildning  av  IFS.  Ändå  var 
projektledaren ute och berättade om att detta var ett affärssystem så de skulle 
inte  lägga ner  tid på att  ifrågasätta systemet utan anpassa arbetsuppgifterna 
och  vänja  oss  vid  ett  nytt  arbetssätt  och  nya  definitioner.  Enligt 
nyckelanvändaren var det svårt att ta till sig det nya systemet innan man fått 
en helhetsbild och att de var väldigt låsta vid det gamla systemet. 
 
 
Vilka  förväntningar  hade  du  på  projektet?  Hur  anser  du  att  projektet 
fungerade? 
 
Svaren  vi  fick  varierade mycket, men  de  flesta  hade  förväntningar  om  ett 
lyckat systeminförande. Någon tyckte att det skulle bli spännande att få delta 
i ett så här stort projekt. En av de  intervjuade  tyckte att systembytet var ett 
måste för att komma ifrån allt fuskande från tidigare system. Man måste alltså 
mata in rätt data, annars funkar det inte. Och att de berörda nu kommer att få 
en större förståelse för de olika processerna vid flygplanstillverkning. 
 
Det  var  stor  fokus  på  tidsplan, men  några menade på  att det  var  bra  från 
projektledningens sida att köra på så som de gjorde. Kvaliteten blev lidandes, 
men det hade blivit oerhörda konsekvenser om tidsplanen raserats. En annan 
tyckte  också  att  tempot  var  högt  men  att  det  ändå  var  bra  så  man  inte 
”somnade” till. 
 
En nyckelanvändare tycker att det kan vara viktigt att inför ett annat projekt 
förbättra kommunikationen med användarna  innan man går  i drift. Det  tas 
även upp att man kanske skulle tjäna på att förlägga en del av utbildningen 
efter  driftstart  så  att  man  tar  en  del  i  taget.  Då  hinner  folk  komma  in  i 
systemet.  En  av  nyckelanvändarna  har  jobbat  som  stöd  på  sin  avdelning 
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vilket både har varit på gott och ont. Det har varit  lätt  för slutanvändare att 
fråga  istället  för  att  läsa manualer,  prata med  andra  användare  och  ringa 
support dvs. lära sig att lösa problemen själva. 

4.4.11 Intervju med slutanvändare 
 
Användarna  som  intervjuades  var  8  stycken  till  antalet,  5  stycken  representerade 
Aerosystems  och  3  stycken  Aerostructures.  De  olika  områdena  var  inköp, 
förråd/lager,  slutmontering  och  tillverkning.  När  det  gäller  förråd/lager  samt 
tillverkning var det två stycken som blev intervjuade samtidigt. 
 
Eftersom slutanvändare inte ingick i någon speciell arbetsgrupp ställdes inte 
frågor om deras arbetsgrupp. Vi har  riktat  in oss på  information/utbildning 
och kommunikation. 
 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt nyckelanvändare? 
 
De  flesta  användarna  var  nöjda  med  kommunikationen  som  varit  under 
projektet. Däremot har det  inte  funnits någon given  rutin  för hur man  som 
användare  ska  göra  om man  har  förslag  på  förbättringar  i  systemet.  Den 
mesta kommunikationen verkar ha  skett muntligt. Det har varit  frågor  och 
svar åt båda håll. En användare påpekar ändå att det inte har varit så mycket 
kommunikation mellan utbildningarna, men det kan vara en sak han missat. 
 
En person  säger  att problemet  är  att de  som  arbetar mest  i  systemet borde 
kanske varit med från början. Många brister kan bero på att de kom in i slutet. 
 
Ett par användare tycker att systemet kördes igång för tidigt 
 
 
Information som ni fick gällande byte av affärssystem, var den tillräcklig? 
Fick  ni  information  om  att  era  arbetsuppgifter  eventuellt  kommer  att 
ändras? 
 
Det finns lite olika uppfattningar om hur informationen inför bytet har skötts. 
En del användare har mest upplevt det som att man har hört talas om det litet 
innan och sedan blev det bara; Pang! Någon månad  innan  fick man veta att 
man skulle gå på kurs. 
En avdelning  skötte upphandlingen av  ett nytt  system  så där var man mer 
engagerad även om man inte fick veta så mycket innan det var bestämt vilken 
leverantör det blev.  
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Fick ganska bra  information om syftet med bytet och  förstod ganska snabbt 
att det skulle förändra vårt sätt att arbeta. 
 
Hur fick ni informationen? 
 
Viss  information  fanns  tydligen på  Intranät  (Kom & Gå) men det  lade man 
inte märke till. 
 
Informationen kom via avdelningschefen på avdelningsmöten, kanske också 
via projektledare. Förutbildning på någon timme nämns också. 
 
Information gällande utbildningstillfälle samt var eget utbildningsmaterial 
fanns, var den tillräcklig? 
 
En  användare  berättar  att  kallelsen  kom  på  våren  om  att  det  skulle  bli 
utbildning i september. Sedan fick man en pärm med utbildningsmaterial när 
man gick kursen. Allt fanns ju inte med då eftersom allt inte var klart då. 
 
Informationen kanske är svår att ta till sig innan man börjat jobba i systemet. 
Utbildningsmaterialet  låg på en bra nivå men man  lärde  sig  säkert mest på 
utbildningstillfällena. 
 
En annan person var fundersam över om det var hemutbildningen som man 
körde sista veckan som menades med studiematerial. 
 
 
Hur gick utbildningen  till  för er? Tycker du utbildningen  fått  tillräckligt 
stor del i projektet? Var den effektiv? Uppnådde den sitt syfte?  
 
Slutanvändarna  (operatör)  som  inte  var  någon  LSA  (lokal 
supportadministratör) fick en tre timmars utbildning. De tillfrågade tyckte att 
utbildningen  inte  var  tillräcklig,  någon  sa  att  man  hade  svårt  att  smälta 
utbildningen  efteråt  då  det  gick  så  fort.  Tanken med  utbildningen  var  att 
slutanvändarna  skulle  få  en  grundlig  genomgång  av  systemet.  I  vissa  fall 
menar de intervjuade att man fick lära sig sådant som man inte jobbade med. 
Grupperna som skulle utbildas var runt 20 personer.  
En slutanvändare  tyckte att man skulle  fått utbildningen ett par dagar efter 
driftssättningen  förutom  en  introduktion  som  kunde  ha  skett  tidigare. Det 
fanns  även önskemål om  en utbildningsdatabas där man hade kunnat  sitta 
och leka. 
 
Ett par av de tillfrågade är slutanvändare men så kallad LSA, de fick i ansvar 
att  utbilda  sina  arbetskollegor.  De  fick  i  sin  tur  en  utbildning  innan,  en 
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utbildning  för utbildare. En av de  tillfrågade upplevde att de kunde ha haft 
lite mer utbildning. 
 
En användare har jobbat i ett liknande system tidigare och var positiv till det 
redan  från  början. De  pratade  om  att  ha  en  uppsamlingsutbildning  i  t.ex. 
januari för att kunna lära av varandra. Det blev korridorslärande istället, det 
funkade men var kanske inte lika effektivt. 
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5. Analys 
 
Syftet med  detta  kapitel  är  att  analysera  vår  teoretiska  referensram  gentemot  det 
empiriska materialet. Detta för att kunna komma fram till vad som har gått bra samt 
mindre  bra  i  de  olika  delarna  projektgrupper,  kommunikation,  information, 
utbildning  och  delaktighet.  I  analyskapitlet  förekommer  även  triangulering  under 
vissa punkter vilket betyder att en jämförelse gjorts mellan empiri (intervjuer), tryckt 
empiri och teori. Under följande punkter har en analys gjorts enligt triangulering, 5.1 
och  5.4.  Empiriskt  tryckt  material  gällande  utbildning  har  inte  tagits  med  i  det 
empiriska kapitlet pga. att utbildningen, vid denna uppsats  författande,  inte ansågs 
vara klar. 

5.1 Vilka projektgrupper bildades och varför? Vilka var deras 
mål i projektet? 
 
Tonnquist skriver att projekt som arbetsform har en stark målfokusering och 
den ska genomföras på utsatt tid med lånade resurser. I Saabs fall var målen 
väldigt  tydliga  där  huvudmålet  var  att  ersätta  59  system  på  sex  olika 
plattformar. Den utsatta  tiden var att projektet  skulle genomföras under  en 
tre  års  period.  Vidare  säger  Tonnquist  att  det  finns  olika  anledningar  till 
varför projekt startas och för Saabs del handlade det om att minska drift och 
förvaltningskostnaderna. 
 
I teorin nämner Tonnquist om olika projektgrupper och dessa är projektägare, 
projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Projektägarens uppgifter är bland 
annat att bestämma hur de  interna resurserna ska användas. Detta stämmer 
väl  överens med  Saabs  projektägares  uppgifter  då  han  i  styrgruppen  hade 
beslutsrätt  avseende  olika  resurser.  Projektledarens  huvuduppgift  är  att 
leverera ett resultat till beställaren genom att leda projektgruppen. I detta fall 
var  projektledarens  uppgift  att  ersätta  59  gamla  system  mot  ett 
standarsystem. 
 
Fortsättningsvis skriver Tonnquist att huvuduppgiften för projektgruppen är 
att  utföra  de  aktiviteter  som  leder  fram  till  det  beställda  målet. 
Projektgruppen  i  detta  fall  delades  in  i  delprojektgrupper  där  dess 
övergripande  uppgifter  var  att  ta  fram  en  lösning  för  hur  respektive 
verksamhetsprocess  skulle användas  i  systemet. Men även övriga uppgifter 
som t.ex. att rapportera och dokumentera om problem till projektledaren. 
 
Styrgruppen  fungerar  enligt  Tonnquist  som  projektets  beslutande  organ 
vilket ansvarar  för de viktigaste beslutspunkterna mellan de olika  faserna  i 
projektet. Detta är i enlighet med hur styrgruppen på Saab fungerade. 
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5.2 Hur fungerade kommunikationen i projektet? 
 
Nedanstående  del  kommer  att  koppla  ihop  allt  som  berör  kommunikation  ifrån 
empirin med teorin. Vi har delat  in dessa  i aktörskategorier  för att  läsaren ska  få en 
bättre bild över hur kommunikationen sett ut. 

5.2.1 Projektägare/projektledare/delprojektgrupper 
 
I de intervjuer som gjorts mellan delprojektgrupperna så har det framgått att 
kommunikationen  överlag  har  fungerat  bra. Man  har  använts  sig  av  olika 
kommunikationsmedier  som  exempelvis möten,  artiklar, management  info, 
intranät,  e‐post och  telefon. Dessutom har det  tillsats  informatörer  som  ska 
informera  verksamheten  om  vad  ERP  innebär  och  hur  det  kommer  att 
påverka organisationen. I  teorin nämner Andersen m fl. att det krävs en bra 
kommunikation för att uppnå ett lyckat projektarbete. Enligt Hägefors är den 
rikligaste kommunikationen ansikte mot ansikte vilket man får genom möten. 
Möten  är  något  som  förekommit  delprojektgrupperna  emellan  en  gång  i 
veckan. 
 
Berggren m fl. menar att kontrollogik och lärandelogik är viktiga faktorer för 
projektledarens roll i projektet. Lärandelogik är avgörande för att skapa goda 
förutsättningar  för  kommunikations  och  informationsutbyte.  Som  ovan 
nämnts  så  har man  kopplat  informatörer  till  projektet  för  att  kunna  skapa 
goda  förutsättningar.  Fortsättningsvis  skriver  Berggren  att  en  projektledare 
kan inhämta information antingen genom att kommunicera med olika aktörer 
via möten eller genom att skapa olika kommunikationskanaler. Bortsett  från 
projektmötena som  framgick  från  intervjuerna så kommunicerades det även 
via artiklar/projektrapporter på intranätet. 
 
De råder dock skiljaktiga meningar kring hur kommunikationen har fungerat 
delprojektgrupperna emellan. Dessutom har det framgått från intervjuerna att 
det  tros ha  funnits kommunikationsbrist  i  chefsledet  eftersom  cheferna  inte 
var  tillräckligt engagerade  för att  fråga ner sig  i sin egen struktur. Möjlighet 
till  dubbelriktad  kommunikation  har  också  funnits  då  användarna  alltid 
kunde fråga sina chefer. 

5.2.2 Nyckelanvändare 
 
Samtliga  nyckelanvändare  tycker  att  kommunikationen  har  fungerat  bra 
inom delprojektgrupperna vilket som tidigare nämnts är en förutsättning för 
att  lyckas  i  projektet. Kommunikationen  skedde mestadels  via möten  som 
hölls  i  speciella möteslokaler  i  anslutning  till  projektarean.  Därmed  fanns 
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förutsättningar  för gott samarbete vilket enligt  teorin är en  förutsättning  för 
god kommunikation och ett ömsesidigt utbyte av information. 
 
Kommunikationen mellan  delprojektgrupperna  samt  ut mot  verksamheten 
fanns  det  synpunkter  på. Dessa  synpunkter  rörde  sig  om  att man  inte  var 
intresserad av hur andras arbeten påverkas. Detta bidrog till att inte så många 
frågor kom tillbaks från varken verksamheten eller delprojektgrupperna. 

5.2.3 Slutanvändare 
 
De  flesta  användare  tycker  att  kommunikationen  har  varit  bra  under 
projektet.  Det  som  framgått  av  intervjuerna  är  att  mycket  av 
kommunikationen  skedde muntligt  och  att det  har  varit  frågor  och  svar  åt 
båda håll men kanske inte i den utsträckning som projektet önskade. Som vi 
tidigare berättade så är den rikligaste kommunikationen ansikte mot ansikte. 

5.3 Hur såg informationsspridningen ut i projektet? 
 
Här nedan kommer vi att koppla  ihop allt som berör  information  ifrån empirin med 
teorin. Även här har vi delat in i aktörskategorier för att läsaren ska få en bättre bild 
över hur informationen sett ut. 

5.3.1 Projektägare/projektledare/delprojektgrupper 
 
För att undvika motstånd så  tas det  i  teorin upp att  riklig  information skall 
ges  till personalen.  Informationen bör vara  lättförståelig och  innehålla vilka 
konsekvenser  ett  systembyte  ger  på  verksamheten  och  ens  arbetssätt.  Som 
man kan utläsa från vår empiridel så tillsattes informatörer, av projektet, som 
på  bästa  sätt  skulle  sprida  informationen  i  verksamheten. Det  framgick  att 
informationen var tillräcklig men att man alltid kan informera mera. 
 
Informationen  spreds  via  olika  kanaler  som  exempelvis  intranät  men  det 
informerades också inom projektet. Från projektet sida spreds informationen 
sedan vidare till linjechefer. Att sprida information är något som Brandlinger 
m fl. tar upp och menar att det är viktigt att den sprids på olika sätt. Samtidigt 
har  informationen sina nackdelar då den kan bli  förvrängd när den sprids  i 
flera led. 
 
Vi  nämnde  här  ovan  att  informationen  har  varit  tillräckligt  men  från 
intervjuerna har det visat sig att man inte tagit till sig denna information. Det 
har  framgått  från  intervjuerna  att  detta  kan  bero  på  att  informationen  har 
kommit för tidigt. Detta är något som författarna Bosrup och Holmberg  inte 
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håller med om då de menar att om ett systeminförande ska bli lyckat så måste 
personalen informeras från början. 
 
Det  har  också  visat  sig  att  cheferna  inte  hade  fått  tillräckligt  information 
eftersom de  inte  visade  något  större  intresse.  Författaren Angelöw  tar upp 
motivation som en mycket central  faktor  i  förändringsarbete. Han menar att 
det är viktigt att de anställda känner sig motiverade inför en förändring. 
 

5.3.2 Nyckelanvändare 
 
Från  vår  empiri  framgår  det  att  de  flesta  nyckelanvändare  tycker  att 
huvudprojektet var väldigt bra på att  informera verksamheten om vad som 
kommer att hända och hur man kommer att bli berörd. Denna  information 
kom mestadels  från  projektmöten  och  eftersom man  som  nyckelanvändare 
oftast  satt med  i  ett projekt,  så var det omöjligt  att undvika  informationen. 
Hur  betydelsefullt  det  är  med  att  information  ges  till  personalen  har  vi 
tidigare behandlat. 
I  allmänhet  anser  man  att  informationen  fanns  att  ta  del  av  men  att 
verksamheten  inte var  så  intresserad av den. Detta  för att man prioriterade 
det man höll på med för stunden. Även här framgår det att motivationen inte 
var så bra vilket var den mest centrala faktorn enligt Angelöw. 

5.3.3 Slutanvändare 
 
Bland slutanvändarna råder olika uppfattningar kring hur informationen har 
skötts  inför  bytet.  En  del  anser  att  dem  fått  information  och  förstått 
innebörden  av  förändringen medan  andra menar  att man  inte  fått  denna 
information.  Informationen  spreds  via  intranät  och  avdelningschefer  på 
avdelningsmöten, men  informationen på  intranätet  lade man  inte märke  till. 
För  att  inte  upprepa  oss  med  teorin  så  hänvisar  vi  tillbaks  till  tidigare 
kopplingar som gjorts rörande informationsspridning och dess betydelse. 

5.4 Vilken utbildningsplan hade projektet och hur gick den 
till? 
 
I denna del har vi kopplat  ihop allt som berör utbildning  ifrån empirin med  teorin. 
Samma  sak gäller här att vi har delat  in  i aktörskategorier  för att  läsaren  ska  få  en 
bättre bild över hur utbildningsplanen sett ut. 

5.4.1 Projektägare/projektledare/delprojektgrupper 
 
Utbildningsplanen sträckte sig från vecka 32 fram till vecka 43. Tanken med 
utbildningsplanen var att komma så nära driftstart som möjligt. Med tanke på 
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omfattningen av personer som skulle utbildas så fick en del utbildning tidigt i 
perioden  medan  andra  fick  utbildning  i  mitten  och  i  slutet  av  perioden. 
Allwood menar att utbildning som packas ihop precis innan systemstart inte 
är  lika effektivt som  ifall den sker över en  lägre  tid. Även Davenport håller 
med  om  detta,  och menar  att  sådan  utbildning  ofta  brukar  glömmas  bort. 
Därför  bör  utbildningen  ges  först  när  systemet  har  implementerats  så 
användarna kan dra nytta av det. Problem som uppstod i projektet i och med 
den stora omfattningen av personal som skulle utbildas var  tillgängligheten 
av kurslokaler, lärare och ordinarie personal. 
 
En  testdatabas upprättades  för  att ge  användarna  en möjlighet  till  att hålla 
kunskaperna aktuella  till driftstart. Detta är något  som Davenport  tycker är 
värt att  satsa på då användarna  ska ha en  testmiljö att  träna  i. Men utifrån 
intervjuerna visade det sig att användarna inte ansåg sig ha tid för att arbeta i 
testdatabasen då de trodde att det skulle ordna sig ändå. 
 
I utbildningsplanen  fanns  två utbildningsformer. Den  ena var  en  interaktiv 
utbildning  som  behandlade  tidsredovisningsdelen  och  som  gavs  via 
intranätet.  Den  andra  var  lärarledd  utbildning  med  handledarstöd  ute  i 
verksamheten. På grund  av varierande  arbetsuppgifter  fick man utbildning 
allt  ifrån  tre  timmar  till  fyra  dagar  (åtta  halvdagar).  Anledningen  till  att 
verkstadspersonalen  inte  fick mer  än  tre  timmars utbildning  var  för  att de 
ansågs inte vara för lite då de inte  jobbade i systemet. Samtidigt framgår det 
på  annat håll  att många  som  fick  fyra dagars utbildning  inte  tyckte  att det 
räckte till då systemet var komplicerat. 
 
En viktig aspekt som framkommit från intervjuerna är att grundkompetensen 
hos en del av personalen har varit ett problem. Med detta menade man att, 
hur skulle personalen klara av ett affärssystem när de haft svårigheter med de 
tidigare  systemen.  I  teorin nämner Allwood att det är viktigt att  ta  reda på 
vilka förkunskaper användarna har t.ex.  inom datorerfarenhet. Det framgick 
att man  på  en  avdelning  hade  utbildat  användare  i  flera  omgångar  i  ren 
datormognad. Användarna  testades  och  tränades men  ändå  räckte det  inte 
till. 
 
I samband med utbildningen så uppstod en del problem. Detta på grund av 
att Saab Aerostructures/Aerosystems hade inarbetade flöden som man visste 
skulle  förändras men  som  inte var klara  innan utbildning gavs. Magnusson 
och Olsson talar om detta och menar att förändringar i infrastrukturen är en 
mycket svår uppgift. Tanken  i projektet var att ändra arbetssätten och  inte  i 
systemet.  I  teorin  skriver  Davenport  att  arbetssätten  måste  ändras  i  en 
organisation  när  ett  affärssystem  införs.  Linjecheferna  har  senare  ett  stort 
ansvar att resonera med sin personal om vad detta innebar. 
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Saab fick även återmatning på de utbildningar som inte var bra. Man menar 
att utbildningar alltid kan bli bättre. Något man  insåg  efter att användarna 
fick jobba i systemet ett tag var ett behov av extra utbildning. Bland åtgärder 
som vidtogs var bland annat att utbildningar gavs i efterhand. Det visade sig 
dock att en del inte gick på dessa utbildningar. Anledningar som de tror kan 
ligga  till  grund  för  detta  är  t.ex.  att  personer  inte  hade  någon  vetskap  om 
utbildningar i efterhand, att chefer inte anmälde folk till utbildningen och att 
vissa lärare saknade pedagogisk bakgrund. 

5.4.2 Nyckelanvändare 
 
I  teorin nämner Davenport att nyckelanvändare har olika roller allt  ifrån att 
rekommendera  systemförändringar  till  att  utbilda  andra  som  har  liknande 
arbetsuppgifter.  Det  som  framgår  av  intervjuerna  är  att  de  flesta 
nyckelanvändare är självlärda på systemet. Nyckelanvändarna tog också fram 
utbildningsmaterial  (manualer/lathundar)  till  de  som  skulle  utbildas. 
Davenport  menar  att  då  nyckelanvändarna  har  så  stort  ansvar  bör  de 
verkligen vara duktiga inom deras område. 
 
Något  som  även nyckelanvändarna  lyfter  fram  är  att många  slutanvändare 
kände oro inför driftstart. De menade att datorkunskapen hos slutanvändarna 
inte  var  så  hög  inför  systembytet.  Oron  kan  enligt  Allwood  bero  på  att 
slutanvändarna kände att hans/hennes arbetsuppgifter var hotade. 
 
De  råder  skiljaktiga  meningar  kring  hur  effektiv  utbildningen  för 
slutanvändarna  har  varit. Ett par  tillfrågade  säger  att utbildningen  var  bra 
men komprimerad. En av de intervjuade var väldigt nöjd med den utbildning 
som gavs till slutanvändarna pga. de kände systemet tillräckligt bra, samt att 
de  fick en kortare utbildning om hur man  lägger upp en kurs. Som  tidigare 
nämnts är det viktigt att nyckelanvändaren är kunniga inom sitt område. En 
annan menar att utbildningen  inte var så effektiv eftersom rollbeskrivningar 
inte var klara och därför ansågs inte utbildningen vara komplett. Enligt teorin 
säger  Davenport  att  organisationens  struktur,  kultur  och  arbetssätt  för  de 
anställda måste omstruktureras. 

5.4.3 Slutanvändare 
 
Slutanvändarna  fick  en  kallelse  på  våren  till  att  utbildningen  skulle 
genomföras i september. Överlag tycker slutanvändarna att utbildningen inte 
var tillräcklig och att den gick alldeles för fort. Det har framkommit önskemål 
om  att  utbildningen  borde  ha  varit  tre  gånger mer  eftersom man  behövde 
smälta  det man  lärt  sig. Nu  upplevdes  utbildningen  som  att  det  blev  för 
mycket på en gång. Som vi tidigare har nämnt så anser Allwood att detta inte 
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är en effektiv utbildningsform då inlärning som är spridd över flera tillfällen 
ger bättre minnesbehållning. 
 
Tanken var  att de  skulle  få  en grundlig utbildning men  en del menade  att 
man  fick  lära sig sådant man  inte var  i behov av. Än en gång påvisar detta 
vikten  av  att  arbetssätten  måste  ändras  när  ett  affärssystem  införs  enligt 
Davenport. Grupperna som utbildades var cirka tjugo personer och oftast satt 
man vid en dator men det  förekom  tillfällen då man satt  två och  två. Enligt 
Allwood  bör  datorundervisningen  ske  i  små  grupper  för  att  kunna  ge 
slutanvändarna den uppmärksamhet och hjälp som de behöver. 
 
Han  berättar  vidare  att  gruppstorlekarna  kan  ökas  genom  att  sortera 
slutanvändarna  i  homogena  grupper.  Något  som  framkommit  från 
intervjuerna är att  i dessa grupper skilde sig datorkunskapen åt. Här menar 
Allwood  att  utbildningen  måste  läggas  upp  så  att  den  är  anpassad  till 
användargruppens kompetensnivå. De har även i empirin visat sig att de som 
tidigare  jobbat  i  de  gamla  systemen  hade  lättare  för  att  lära  sig  det  nya 
systemet. Att motstånd skapades hos slutanvändarna kan enligt en intervjuad 
bero på att personer  inte var så datakunniga. Det är oftast när personer  inte 
förstår något som farhågor uppstår. 
 
En del  slutanvändare har känt  ett behov av ytterligare utbildning  efter den 
som  gavs.  Det  går  utbildningar  i  efterhand  men  detta  är  något  som  alla 
slutanvändare  inte  har  någon  vetskap  om.  Utbildningsdatabasen  som 
upprättades kom enligt  slutanvändarna  för  sent och därmed ansåg man  sig 
inte ha tid för att träna i den. I teorin säger Allwood att i inlärningsprocessen 
andra  steg  så  ska  användaren  m  h  a  datorn  på  sin  arbetsplats  utföra 
uppgifter. Detta visade sig vara en svårighet då alla slutanvändare inte hade 
tillgång till varsin dator på sin arbetsplats. 
 

5.5 Vilken delaktighet hade användarna under projektet? 
 
Vid  förändringsarbete  är det  enligt Angelöw viktigt  att  så många  anställda 
som möjligt är delaktiga redan från början. Om den anställde  inte får någon 
möjlighet att vara med i utformningen och genomförandet, finns det risk för 
att motstånd  frambringas. Utifrån empirin har det visat sig vara svårt att  få 
hela  organisationen  att  känna  sig  delaktiga.  Detta  på  grund  av  projektets 
omfattning. Man menar på att vid större projekt så kan man lägga tyngden på 
att  jobba med  t.ex.  information, kommunikation och att  få med chefer så de 
pratar med  sina  anställda  om  projektet. Angelöw menar  att  det  är  väldigt 
viktigt att de anställda inser nyttan än att de bara beordras av att genomföra 
förändringar. 
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Angelöw  talar  om  tre  förändringsstrategier  där  en  av  dessa  är  den 
representativa  förändringsstrategin.  Strategin  går  ut  på  att  olika 
representanter  bildar  en  projektgrupp  som  sedan  ansvarar  för  att 
informationen  sprids  vidare  till  de  anställda  om  hur  projektet  fortlöper. 
Denna  strategi  resulterar  i  att de  anställda  antingen  accepterar de  åtgärder 
som  föreslagits eller  förkastar dem. Från empirin kan vi utläsa att projektet 
har använts sig av  representativa personer  i  form av nyckelanvändare, LSA 
personer samt slutanvändare med ett stort dataintresse. Dessa personer fick i 
uppgift  att  bland  annat  ta  fram  utbildningsmaterial  samt  utbilda  sina 
arbetskollegor.  Detta  är  något  som  Hedlund  och  Ohlsson  menar  på  att 
användarna  bör  medverka  under  processen  med  att  t.ex.  ta  fram 
utbildningsmaterial. 
 
Hedlund  och  Ohlsson  skriver  vidare  att  om  användarna  ska  känna 
engagemang så behöver arbetsbördan minskas, vilket kräver att deras arbete 
måste  utföras  av  någon  annan.  Problemet  för  Saab  Aerostructures/‐
Aerosystems var att bemanningen var så ”just in time” vilket gjorde det svårt 
att ersätta folk som gick på utbildning. Något man anser i projektet är att man 
fått med 80 procent av  individerna  i verksamheten då man  jämförde utifrån 
en 80 till 20 regel. De återstående 20 procenten ville man fånga upp men det 
ansågs vara  för  svårt och  för kostsamt. En vanlig orsak  till att man  inte  får 
med sig alla användare är enligt Hedlund och Ohlsson brist på resurser. 
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6. Slutsatser 
 
Vi vill börja med att upplysa läsaren att detta är ett av dem större projekten i 
Europa av dess slag. Det är viktigt att inte se våra slutsatser som ett generellt 
resultat för projektet i sin helhet. 
 
Som  helhet  anser  vi  projektet  som  lyckat  för  att  vi  är  imponerade  av  att 
projektet lyckats byta ut alla sina egenutvecklade system till ett affärssystem. 
Vi anser att projektledarens verksamhetsinriktade bakgrund var rätt för detta 
projekt då införande av affärssystem ställer krav på verksamhetsförändringar.  
Samtliga  intervjupersoner  tycker  att projektledaren har varit  fantastisk. Det 
har  varit  en  bra  stämning  i  projektet  och  alla  har  fått  komma  till  tals. 
Projektledaren har varit tillräckligt hård samt hållit kostnads och tidsramarna. 
Hade man  inte haft en sådan drivande projektledare så hade det varit svårt 
att ro projektet i land. 

6.1 Vilka projektgrupper bildades och varför? Vilka var deras 
mål i projektet? 
 
Vi  kan  konstatera  att  det  bildades  en  hel  del  grupper  inför  projektet. Det 
övergripande målet  var  tydligt  hos  alla  och  samtliga  grupper  jobbade mot 
detta mål genom sina delmål. Vi tycker att de grupper som bildades har haft 
betydelse  för projektet  som helhet. En grupp  som vi  tycker var bra att den 
bildades  är  granskningsgruppen.  Vi  ser  det  som  positivt  att man  haft  en 
grupp som granskat projektets gång. Med hjälp av denna grupp har men sett 
projektet  utifrån  ett  annat  perspektiv  och  på  så  sätt  kommit med  råd  och 
förslag till förbättringar. En fråga vi ställer oss är, hur skulle detta projekt ha 
genomförts utan granskningsgruppen? 

6.2 Hur fungerade kommunikationen i projektet? 
 
Den bild vi har  fått är att kommunikationen har  fungerat bra överlag. Man 
har använts sig av många olika kommunikationskanaler som  t.ex. möten, e‐
post och artiklar som spridits via intranätet för att nå ut till samtliga berörda. 
Vi ser det som positivt att projektledaren har tänkt på hur viktigt det är med 
kommunikation  i  projektet  och  därmed  tillsatte  informatörer  som  på  ett 
strategiskt  sätt  kommunicerade  ut  information.  Mycket  av  det  som 
kommunicerades  ut  har  skett  via  intranätet,  vilket  vi  anser  är  ett  bra 
kommunikationsmedium  för  att  nå  ut  till  en  större  målgrupp.  Detta 
förutsätter samtidigt att samtliga personer har tillgång  till en dator för att ta 
del av det som kommunicerats. 
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Inom  delprojektgrupperna  anser  vi  att  kommunikationen  har  fungerat  bra 
detta tack vare att man satt på en gemensam area och  inte på sina ordinarie 
arbetsplatser.  Mellan  delprojektgrupperna  tycker  vi  det  har  funnits 
förutsättningar  för bra kommunikation, detta  eftersom man hade möten  en 
gång  i  veckan.  Vi  tycker  att  kommunikationen  mellan  vissa 
delprojektgrupper har varit bristfällig då man inte har varit intresserad av hur 
andras arbeten påverkas. Varför vi inte anser att kommunikationen har varit 
fullständig  är  för  att det  har  funnits  kommunikationsbrist mellan  projektet 
och chefsledet. Anledningen till detta är att för att det har utifrån vår analys 
framgått att cheferna inte varit tillräckligt motiverade. 

6.3 Hur såg informationsspridningen ut i projektet? 
 
När det gäller informationen så anser vi att den har varit tillräcklig. Man har 
tillsatt  informatörer,  som  vi  tidigare  har  nämnt,  i  projektet  för  att  få 
verksamheten att förstå innebörden samt dess påverkan på ens arbetssätt. Det 
har  funnits  mycket  material  på  intranätet  där  bland  annat 
delprojektgrupperna  informerat om hur arbetet går. Vi  tror  inte att man har 
varit  tillräckligt  motiverad  eftersom  man  inte  har  tagit  till  sig  all  den 
information som funnits. Förutom motivationen så tror vi att det finns andra 
orsaker till varför man inte har tagit till sig informationen. En orsak kan vara 
att informationen har kommit för tidigt. 
 
Vi håller inte med författarna Bosrup och Holmberg om att informationen bör 
spridas  så  tidigt  som möjligt.  Detta  eftersom  vi  utifrån  vår  fallstudie  har 
märkt att man inte är mottaglig för information så pass tidigt. Vi tycker heller 
inte att informationen ska ges så sent som möjligt eftersom det blir alldeles för 
mycket på en gång. Informationen kan enligt oss ges någonstans mitt emellan 
projektstart  och  driftstart.  På  så  sätt  tror  vi  att man  blir mer mottaglig  för 
informationen  som  ges.  En  annan  orsak  kan  vara  arbetsbelastningen  som 
funnits under den period som projektet genomfördes. Man hade helt enkelt 
inte förstått omfattningen av detta projekt pga. andra parallella projekt. 
 
Som  vi  nämnde  i  avsnitt  6.2  fanns  det  en  kommunikationsbrist  mellan 
projektet  och  chefsledet. Därmed menar  vi  att  hur  skulle  informationen  ha 
kommit  chefsledet  tillhanda  när  inte  kommunikationen  där  i  emellan 
fungerat? Vi finner även här att vissa chefer inte varit tillräckligt motiverade. 
Detta är ett  resultat  som vi har  sett hos  slutanvändarna där det  råder olika 
uppfattningar kring hur informationen har spridits. 
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6.4 Vilken utbildningsplan hade projektet och hur gick den 
till? 
 
Om vi börjar med att  titta på utbildningsplanen  så  tycker vi att den är bra 
med tanke på hur många personer som skulle utbildas. Däremot tycker vi att 
man  borde ha planerat  in  ytterligare utbildning  efter driftstart. Nu  går det 
utbildningar i efterhand på enheterna Aerostructures/Aerosystems men dessa 
var  inte med  i  utbildningsplanen  från  början. Vi  tycker  att  packa  ihop  all 
utbildning  precis  innan  systemstart  inte  är  att  föredra  pga.  att  man  inte 
kommer  ihåg det man  lärt sig. Samtidigt tycker vi  inte att all utbildning ska 
ges  först  efter driftstart vilket  framgår av  teorin. Vi har  i vår  fallstudie  sett 
svårigheter  med  att  följa  det  senare  upplägget  eftersom  det  rör  sig  om 
tillgängligheten  av  kurslokaler,  lärare  samt  påverkan  på  produktionen. 
Därför tror vi att en viss del av utbildning ska ges före driftstart och en viss 
del efter. 
Den testdatabas som upprättades av projektet anser vi är ett bra komplement 
till den  lärarledda utbildningen. Med  anledning  av  att den upprättades  för 
sent  så  har  vi märkt  att  vissa  slutanvändare  inte  utnyttjat  denna miljö  att 
träna i. Vi tycker det är tråkigt att denna möjlighet inte utnyttjades fullt ut av 
slutanvändare som  inte ansåg sig ha tid för detta samt att de överskattat sin 
egen datorförmåga. Samtidigt  förutsätter detta  att  slutanvändarna har getts 
tid att utnyttja testdatabasen. 
 
Den interaktiva utbildningen för tidsredovisningsdelen på intranätet är enligt 
oss en bra insats av projektet. Detta eftersom de berör alla enheter inom Saab 
och hade varit irrelevant att bedriva den lärarledd. Den utbildning som gavs 
och som varierade allt ifrån tre timmar till fyra dagar var för vissa enligt oss 
inte  tillräcklig.  Detta  med  tanke  på  systemets  komplexitet  och  den  låga 
datorkunskapen  som  framkommit  från  intervjuer.  En  avdelning märkte  en 
oro hos slutanvändarna inför driftstart pga. den bristande datorerfarenheten. 
Vi  tycker  att  avdelningen  gjorde  en  bra  insats då man  tränade  och  testade 
slutanvändarna i ren datormognad. Detta visade sig inte räcka till, och menar 
härmed vikten av att titta på hur datorerfarenheten ser ut hos personer som 
ska utbildas. 
 
Utbildningen bedrevs i grupper om cirka 20 personer där man mestadels satt 
vid en dator men det förekom tillfällen då man satt två och två. Vi tycker att 
man  kunde  ha  gjort  utbildningen  effektivare  genom  att  sortera  personer  i 
homogena grupper. På detta vis får man en jämnare datorkunskap i gruppen 
och kan därmed planera upplägget därefter. Den uppfattningen vi har fått är 
att  en del personer  fick mer utbildning än vad de var  i behov av och hade 
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man tillämpat ovan strategi så hade man kanske kunnat fördela resurserna på 
ett bättre sätt. 
 
En mycket viktig punkt som vi har kommit  fram  till är att arbetssätten  inte 
var  klara  när  utbildningen  gavs.  Vi  har  märkt  att  detta  har  påverkat 
utbildningen på så sätt att slutanvändarna  fick utbildning på sådant som de 
inte var  i behov av. Med  tanke på antalet  timmar  som verkstadspersonalen 
fick  i  utbildning  så  anser  vi  att  den  inte  räckt  till.  Detta  eftersom 
slutanvändarna först efter att ha jobbat i systemet insåg vad man var i behov 
av. Vad vi har  förstått  så var personer  i projektet medvetna om att ändra  i 
arbetssätten och inte i systemet. Därför ställer vi oss frågandes till varför detta 
inte genomfördes? Var det ett misstag eller struntade man helt enkelt i det? 
 
Som vi tidigare nämnt så gavs utbildningar i efterhand för att komplettera det 
som  saknades  i  den  tidigare  utbildningen.  När  det  gäller  utbildningar  i 
efterhand  så  har  vi  sett  att  vissa  har  gått  den medan  andra  inte  har  det. 
Orsaker till varför man inte har gått på utbildningar tror man sig bero på att 
personer inte haft någon vetskap om detta, att chefer inte anmält personer till 
utbildning och att vissa  lärare saknade pedagogisk bakgrund. Dessa orsaker 
tror vi också ligger till grund för att man inte har gått på utbildning. 

6.5 Vilken delaktighet hade användarna under projektet? 
 
Det  vi  kan  se  utifrån  vår  fallstudie  är  att  man  inte  har  arbetat  med 
användarmedverkan  på  det  sätt  som  teorin  säger.  Vi  tycker  att 
användarmedverkan  är  väldigt  viktigt  för  att  öka  acceptansen  hos 
slutanvändarna.  Däremot  så  förstår  vid  svårigheten  med  att  involvera  så 
många användare som det rörde sig om. Ett förslag från vår sida är att man i 
vissa  fall  kunde  lagt  ner  extra  resurser  på  att  förbättra  relationen mellan 
cheferna och slutanvändarna. 
 
Även om projektet inte har jobbat med användarmedverkan i dess teoretiska 
betydelse så tycker vi att de ändå har försökt att få personalen att inse nyttan 
av  förändringen. Vi  har  också  sett  en  svårighet  i  att  få  alla  användare  att 
känna engagemang då bemanningen var så ”just in time”. 
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6.6 Sammanfattning av slutsatsen 
 
De  centrala  faktorer  som kan  ligga  till grund  för de effekter  som uppstått  i 
verksamheten är följande: 
 

• Kommunikationsbrist 
• Informationsbrist 
• Arbetssätt 
• Datorerfarenhet 
• Användarmedverkan 

 
Det  vi  har  sett  är  att det  har  funnits  kommunikationsbrist  i  vissa  chefsled, 
vilket har påverkat  informationsspridningen  till cheferna  från projektet. Det 
har  i  sin  tur haft  inflytande på  informationen  till  slutanvändarna. Eftersom 
arbetssätten  inte  var  klara  så  har  detta  påverkat  driftstarten  på  så  sätt  att 
personal inte vetat hur man skulle tillämpa den utbildning man fått i arbetet. 
Men  samtidigt  att  utbildningen  inte  varit  komplett  eftersom  personal  fick 
utbildning på sådant de inte var i behov av. 
 
En  viktig  faktor  är  att  man  underskattat  datorerfarenheten  hos 
slutanvändarna.  Vi  menar  inte  att  det  saknas  erfarenhet  hos  alla 
slutanvändare, men  i  och med  att  arbetssätten  förändras  kommer personer 
som  tidigare  inte  jobbat  i  systemet  att  få  göra  det. Detta  krävde  ett  större 
utbildningsbehov än vad som hade planerats. Vad gäller delaktighet tycker vi 
att  det  i  vissa  fall  brister  i  relationen  mellan  chefer  och  slutanvändare. 
Samtidigt,  som  vi  tidigare  nämnt,  finns  det  svårigheter  att  få  så  många 
personer delaktiga i en så stor verksamhet. Dessa ovanstående faktorer tror vi 
ligger  till  grund  för  varför  alla  inte  accepterat  systemet  och  att  vissa  varit 
motståndare  till  systembytet.  Nedanstående  figur  illustrerar  de  centrala 
faktorerna samt effekterna av dessa. 
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Figur 6.1: Illustration av de centrala faktorer samt dess effekter (egen figur) 
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7. Reflektioner 

 
Vi  tycker att vi har genomfört en bra studie med  tanke på dess omfattning. 
Det har känts tungt att ta sig igenom alla de intervjuer som vi gjorde. Det fick 
oss att  tappa  lusten emellanåt men pga.  intresset  för ämnet och  företaget så 
kämpade vi vidare. En svårighet var att finna teori som skulle passa med vår 
empiri. Området datorerfarenhet var  inte  så utforskat  som vi  trodde att det 
skulle vara vilket försvårade arbetet för oss.  
 
Under vår arbetsgång med uppsatsen så har vi lärt oss en del saker. En viktig 
sak som vi lärt oss är att ställa oss kritiska till vad som står i litteraturen. Med 
detta menar vi att man  inte alltid slaviskt kan följa de råd och riktlinjer som 
ges i den litteratur man läst. Ett exempel på detta är användarmedverkan som 
många  författare behandlar och där det ofta nämns att samtliga användare  i 
verksamheten bör medverka  i  förändringen  för  att öka  acceptansen. Vi har 
sett att detta inte alltid går att göra när det rör sig om många användare, i vårt 
fall cirka 5000 människor. Istället har vi insett att man får titta på andra olika 
alternativ som kan få användarna att bli involverade. 
 
Ytterligare en viktig sak som vi lärt oss är att det finns så mycket fler faktorer 
än bara, användarmedverkan,  i en verksamhet som spelar roll. Fram tills nu 
har vår syn varit att om verksamheten satsar mycket på användarmedverkan 
vid implementation av affärssystem så kommer det mesta att lösa sig. Men så 
är  inte  fallet då vi  insett att  faktorer som kommunikation,  information m.m. 
och även mänskliga faktorer i form av motivation spelar en viktig roll. Vi har 
förstått att ett brett perspektiv är något som är viktigt vid  förändringar  i en 
organisation. 
 
En utmaning  för oss har varit att presentera materialet på ett så rättvist sätt 
som möjligt. Vi  har märkt  att  det  är  enklare  att  se  de  negativa  sidorna  av 
projektet snarare än det positiva. Detta eftersom Saab redan vid första mötet 
påtalade om effekter  i verksamheten, vilket  fick oss ha detta  i åtanke under 
den kvalitativa undersökningen.  
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Bilagor 

Aerostructures och Aerosystems 
 
Slutanvändare Aerostructures 
 
Så utbildningen var inte effektiv då? 
 
Det lilla vi hade då var väl bra, men vi kanske skulle ha mer av den. 
 
Hur mycket mer ungefär? 
 
 – Ja, i alla fall för oss skulle det varit 2‐3 gånger mer. 
Säg  3  gånger mer  så  är  vi  inte  helt  fel  ute.  Och  kanske  uppdelat  på  tre 
tillfällen också. 
– Ja, så man hinner smälta grejerna innan nästa. 
För frågorna kommer  ju senare när man ska köra… varför gjorde man sådär 
och  hur  var  det  man  gjorde  här?  Då  är  det  bättre  att  ha  ett  nytt 
utbildningstillfälle där man då tar upp, varför gjorde du sådär egentligen? 
– Det blev mycket på en gång liksom. 
Det blev lite korvstoppning. 
 
Vad hade ni som användare och även övriga användare  för  förväntningar 
på det nya systemet? 
 
Vet inte om man hade några förväntningar. Man visste  ju att det var en IFS‐
applikation,  och då  tänkte man på gamla AIDA, Kom & Gå då, det var  ju 
buggigt i början [skratt], det kommer bli tvärnit direkt, det kommer att hänga 
sig [skratt], det gjorde det ju inte. 
– Det  kom  ju några  och  fråga  om hur  vi  jobbade, men mer hände  inte. Vi 
visste  ju  vad  som  var  på  gång, mer  var  det  inte. Helt  plötsligt  var  det  ett 
bestämt datum det skulle brytas. 
Nu  blev  ju  det  framflyttat,  men  sen  var  det  bara  att  nu  släcker  vi  alla 
Saabsystem så när ni kommer i morgon så är det nya systemet. 
[Pratar om hur dubbelarbete har eliminerats i och med ett system nu] 
 
Hade  man  koll  på  datormognaden  hos  personalen,  att  vissa  inte  hade 
datorvana? 
 
Frågan är hur pass medveten man var om det, men de gamla Saabsystemen 
tror  jag  alla  kunde  jobba  i,  på  sin  enkla  nivå…  vissa  mer  avancerade 
användare  kunde  göra  det mesta  då.  Jag  tycker  det  hänger  med  lite  där 
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faktiskt,  jag  tycker  det  följer med  lite  i  ERP,  de  som  var  jätteduktiga  i  de 
gamla Saabsystemen de är också bättre på ERP. 
 
Ja, det kom upp på en tidigare intervju. 
 
För det där är nog nyckelanvändare vi pratar om… de som har  tre dagar… 
jag  tror  det…  information  om  det…  jag  nämnde  det  för  sådana  som  jag 
träffade på… men jag tror inte det har gått ut någon information här så det är 
allmänt känt… att det finns alltså. 
– De har ju delat ut vissa utbildningar som ”Team center”, som jag vet en del 
gick ju. 
Ja, den var den  jag missade  i tisdags, men den går nu på tisdag med… men 
det som ni pratar om låg  ju på ”Human Resources” då, man kunde söka för 
länge sedan… men de kanske finns kvar än? 
 
Vi vet inte om de finns kvar nu, men det kom upp tidigare och vi tyckte det 
var märkligt att man inte tog tillfället i akt och gick på dessa om man inte 
greppat ERP. 
 
Jo, men då är det nog att man saknar kännedom om detta… 
– mm, att man inte vetat om det. 
 
Den här utbildningen man hade för användarna, de här tre timmarna, gick 
alla på den? 
 
JA, klockrent var det. 
 
Var det mer folk än vad lokalen hade resurser till? 
 
Vi körde ju tre kvällar då och man satt vid en egen dator så man fick göra alla 
momenten  själv  och  så…  för  annars  så  blir  det  ju  att  kompisen  sitter  och 
tittar… så vi sa det, en gubbe vid varje burk då va. 
 
Vi har hört att det inte var så många som anmälde sig till utbildningen men 
att det i slutändan blev att jag hänger med ändå. 
 
Nja,  OK,  för  det  enda  extrafolket  vi  hade  på  vår  utbildning  det  var  just 
arbetsledaren i processverkstan, för han skulle själv hålla utbildningar sen, så 
skulle han titta hur vi gjorde då, för vi började då. Men jag blev lite förvånad 
då,  för  jag  tänkte  man  fick  sådana  här  grupper  med  mycket  datorvana 
människor som bara skiter i… de kommer bara hit för att få en räkmacka då, 
men jag blev överraskad över hur folk jobbade på och försökte och så, det var 
en  liten positiv överraskning  tycker  jag då. Men det är klart, är det bara  tre 
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timmar  så hinner man  inte  tröttna. Sen vet man  att man kommer  att  jobba 
med det här senare så det gäller att kunna det. Men alla kom, så det var ingen 
som var sjuk tror jag. 
– De som inte kunde bytte väl med någon… 
Jo, men alla kom. 
 
Slutanvändare Aerostructures 
 
Har du vetat om att det fanns en möjlighet att gå utbildning efteråt? 
 
Ja,  jag  har  vetat  om  att  nyanställda  har  gått  eller  ifall  det  var  någon  som 
missat ett utbildningstillfälle så vet jag att det funnits tillfälle att gå dessa, jag 
har vetat om det men inte känt behovet själv av att gå den. 
 
Att utbildningen uppnått sitt syfte har du redan varit inne på, är det något 
mer du vill tillägga där? 
 
Ja, jag tycker nog den varit så bra den kan bli. Det är klart att man inte kan gå 
från utbildning och vara lika bra dag 1 som man var innan, det måste man ha 
förståelse för. Man kan  ju  inte ställa för höga krav på de som utbildar heller 
då… man kan ju inte bygga upp en erfarenhet eller efter de tillfällen man har, 
och  jämföra med hur man  jobbat  i ett gammalt system då, så  jag  tycker det 
uppnådde  sitt  syfte  att  stå  för  en  grundläggande  introduktion  till  det  nya 
systemet. 
 
Din inställning till det nya systemet? 
 
Jag kände det… enbart positiv eftersom jag sett systemet tidigare och vet om 
att  som  inköpare  så  finns den  information  som man kommer att  söka  efter 
och  att  det  ger  ett  bra  stöd  för  att  navigera  i  systemet  och  kolla  upp 
information. Det  förra  systemet hade  ju också visserligen någon meny men 
var betydligt mer  intuitivt, nä  jag  tycker det  förra systemet som man  tog ur 
drift var betydligt  sämre än det här då. Därmed är det  inte  sagt att det här 
systemet är helt felfritt heller…. Ja…nä… det är mycket bättre i alla fall. 
 
Åtta heldagar  vid  fyra  tillfällen,  tycker  du  att ni  kunde ha  klarat det på 
mindre tid? 
 
Vi hade nog kunnat klara oss på mindre, och det kanske hade kunnat kortas 
ner en dag kanske  två dagar, kanske  inte riktigt ner på halva  tiden, det  tror 
jag inte, men det var totalt sett kanske en dag för mycket. Det var ju mer att vi 
hade  tillfälle  att  repetera  saker.  [pratar  om  det  som  sagts  tidigare, 
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processrelaterat  osv.]  Men  eftersom  vi  hade  chansen  att  sitta  med  flera 
avdelningar samtidigt så var det ju lätt att halka in på området då. 
[Summerar intervjun med att tala om att han var positivt till det nya systemet 
och att han jobbat i det tidigare] 
 
Slutanvändare Aerosystems 
 
Kändes det som att ni fick utbildning på sådant ni inte behövde ha? 
 
Person 2: Ja det var det också. 
Person 1: Ja. 
 
Kan ni ge ett exempel? 
 
Person 1: Ja det är svårt att säga det nu i efterhand. Största problemet var väl 
att man skulle ha koncentrerat sig på den arbetsuppgiften man höll på med. 
Som  i mitt  fall  jag började på plockgruppen då,  i och  för  sig  lärde  jag mig 
mycket grunder  i ERP, men det är  ju  inget  jag håller på med dagligen.  Jag 
håller  ju på med kontroll, då kanske man borde ha koncentrerat sig på den 
först. Kontrollbiten så är det ju tio olika avdelningar som gör tio olika saker i 
systemet.  [pratar om olika arbetsuppgifter, och om att de borde  lära  sig de 
olika bitarna] 
Person 2: Det jag tyckte var konstigt var att det fanns så många genvägar att 
gå så det var svårt att hålla isär det där i utbildningen, det fanns ju flera vägar 
man kunde använda så det där fick man inget grepp om speciellt inte jag. 
Person 1: Ja, och sen en stressad handledare som bara svischsvisch. 
[Diskuterar de olika handledarnas namn] 
 
Men sa ni inte till om att det gick för fort? 
 
Person 1: Då fick man som svar att ”Då skulle ni ha varit med när vi fick lära 
oss…”.   Det  var  standardsvaret  och  att det  var  ett  standardsystem. De  två 
svaren. 
Person 2: Vi var  ju så många  i en grupp då, och en del var  ju duktigare på 
data och en del var sämre. Sen fick man sitta två och två och får därmed inte 
grepp om det. 
 
Var utbildningen effektiv? 
 
Person 1: Jag tycker inte den var effektiv. Allt  jag har lärt mig är när  jag fått 
köra själv i systemet samt hemutbildningen i olika testmiljöer, då lossnade det 
för mig i alla fall. 
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Person 2: Vi  i plockgruppen har  ju  ingen egen dator,  så det var  ju  svårt att 
komma till och sitta och träna. Så där har vi haft det svårt i plockgruppen. På 
kontrollen har de ju egna datorer. Vi har inte det, utan vi får slåss om de. I och 
med det kan man inte sitta och träna, jag har inte tränat mycket. 
 
När ni hade synpunkter, framförde ni dessa? 
 
Person 1: Det var som att prata med väggen. De hade köpt ett system och det 
var  standardutbildning  på  den.  [pratar  olika  arbetsuppgifter,  att  de  blev 
indelade i olika grupper beroende på var de jobbar] 
 
Hur var er inställning till det nya systemet? 
 
Person 1: Jag kände mig positiv till det. 
Person 2: Ja det… man kan ju inte ha någon uppfattning förrän man kommit 
in i systemet. Många har ju varit motståndare. 
 
Är de motståndare fortfarande? 
 
Person 2: Ja… 
Person 1: Då det kommer ett nytt datasystem och folk inte är så datakunniga 
så  förstår man  ju direkt att… den yngre generationen som sitter mycket vid 
datorn förstår man ju att där är det mindre problem. 
 
Är ni rädda för att göra fel i systemet? 
 
Person 2: Rädd för att göra fel är man  ju hela tiden. Kan vi  inte så finns det 
böcker får vi höra. Och det känns ju inte bra att behöva titta efter… och gå in i 
systemet och hitta nya… 
 
Slutanvändare Aerosystems 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Nej det tycker jag inte, det var många som skulle behöva mer tror jag. Det är 
så svårt, när vi är 60 man och får, en del behöver så pass mycket mer än de 
andra,  en del har väldigt  lätt och  läsa och  förstår nästan direkt  allting  som 
kanske har PC hemma och en del har det inte. Det är ganska stor skillnad där 
om man har suttit och kört någonting innan. Många har innan ERP tagit hjälp 
av andra  typ med vissa saker. Så då hade man hjälp då så att säga men när 
ERP kommer då blir det lite körigt för då måste man ju sköta sig själv och då 
får man ta tag i det o så. Men nu tror  jag att det flesta kan det idag, alla kan 
det kan jag säga men det har tagit en stund, men för en del. 
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Tror du att de grundläggande datakunskaperna saknades? 
 
Mm, jag tror det var mycket det, för har man dem så har man väldigt mycket 
då kanske ERP är lättare att förstå sig på när man ändå vet det där med höger 
musknapp och sådana här enklare saker som kanske någon annan  tycker är 
lättare. Kanske  är  svårt  för  någon  i  60  års  ålder  som  aldrig  har  suttit  vid 
datorn nästan. Det är en spridd ålder då Saab är så pass stort först in sist ut, 
varje gång det är varsel  så är det vi yngre  som  får åka hem då. Då blir de 
gamla kvar då ehh och de äldre har inte vuxit upp med en dator hemma och 
det kanske blir så att de inte köper någon heller. 
 
Var det så att det fanns personer som inte alls hade några uppgifter att göra 
i datorn? 
 
Ja, det kan det vara, det kan vara så, en del som kanske ahh,  inte vart med 
riktigt innan då för då hade man kunnat klara sig utan datorn helt men nu går 
det inte. 
 
Hur gick utbildningen till för er? (Vad hade de satt upp för mål för er?) 
 
Det var  ju vanlig som sagt  lärandet med  jag vet  inte vem som  jag hade som 
handledare. Utbildning var vettig tycker jag, tog lite tid innan jag förstod mig 
på hur det var uppbyggt. Jag har aldrig hållit på med system tidigare. 
 
Kände du att utbildningen var effektiv? I så fall hur? 
 
Ja, den var vettig! 
 
Hur uppfattade du er/användarnas inställning till utbildningen för det nya 
systemet? 
Hur fick slutanvändarna sin utbildning, t.ex. genom dig eller lärarledd? 
 
Väldigt positivt,  jag själv är  ju inte så  jätte van vid att utbilda och så men de 
verkar nöjda  vad  jag har  förstått, de  jag  har pratat med  och  så,  så det  var 
positivt. 
 
Om ett liknande projekt skulle köra vad tycker du man ska tänka på? 
 
Det som  jag tror att alla här nere önskar är väl att man skulle få information 
om vad skillnaden skulle bli. Alltså för att det vart inte så likt dagen efter när 
vi hade fört  in det, det var mycket grejer som vi  inte klarade av att få ut. Vi 
hade ingen utbildning eller information om hur det skulle gå till. Det kanske 
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man hade velat veta från början. Sen är det ju väldigt svårt för att man måste 
ju veta vilka personer här som vet vad vi vill ha så de kan förklara det innan 
om man  säger  så,  ”att  den  här  skillnaden  kommer  det  bli  nästa  vecka,  då 
kommer  vi  får  köra  så  här  istället,  så  här  får  ni  göra  då  för  att  det  ska 
fungera”. Så var det inte liksom, det vara bara över en natt sen så fick vi oftast 
själva försöka ta reda på hur och ringa helpdesk och vice versa eller sitta själv 
o på något sätt! 
 
Hur många nyckelanvändare var ni som utbildade egentligen? 
 
Det var bara  jag,  jag utbildade  50  stycken!  [intervjuarna]  tänk  om du hade 
blivit sjuk då, hade de någon backup? [Respondenten] Det vet jag inte, jag blir 
aldrig sjuk hehe! Det var uppdelat på 3 kvällar så det var 20 personer på en 
gång.  [intervjuarna] Men han  ni med  att utbilda  ifall man  skulle  göra  fel  i 
systemet? [Respondenten] Nej! Många förstår inte hur sårbart ERP är då man 
är uppkopplad  till hela alltihopa, alltså man kan  ju  förstöra ganska mycket. 
Det är sådant som har hänt och det är därför man ska ändra behörighet. 
 
Hur tror du intresset för ett nytt ERP system var egentligen? 
 
Själv är jag intresserad och sedan är det ju några till här nere som har samma 
intresse så det är väl vi. Oftast dom som har farhågor då, om de  inte förstår 
något så, men annars så  tror  jag de  flesta  tycker det var  illa. De ville att det 
skulle vara som det alltid har vanligt, sådan inställning har många här, de vill 
inte  förändras,  det  ska  gå  i  samma  spår  hela  tiden  vilket  är  tråkigt  att  de 
tycker så. 
 
Slutanvändare Aerosystems 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan dig och medarbetare 
samt i utbildningen? 
 
Person1: totalt sätt så känns det som man körde igång ERP för tidigt. Det var 
inte färdigt att gå  i drift när vi gick  i drift. När vi tittade på utbildningen så 
kanske vi skulle ha kört en dag för alla, en  information allmänt ehh  lite hur 
det var uppbyggt. Det  skulle man kunna ha haft när vi hade utbildningen. 
Men sedan sparat det mesta tills alla liksom tittat hur det skulle fungera och 
man kunde komma in i det. Då tror jag folk hade tagit emot det mer. 
 
Person 2: Jag tror att informationen har varit lite, lite för vag, lite för lite och 
kanske  tom  lite  fel  ibland  för att de som ska  informera har  inte heller vetat, 
ingen har vetat riktigt så! Det beror nog mycket på det här att allting sattes 
igång  lite för tidigt. Det var något första driftsättnings datum som man sköt 
på, oktober, man  sköt det  till november  för att man  inte  insåg att man  inte 
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skulle hinna med och egentligen så skulle man behöva skjuta på det ännu mer 
men då insåg man att till december kan man inte skjuta på det för då är det 
årsbokslut och alltihopa o massa sådant där. Nä det går  inte och skulle man 
skjuta på det så var man tvungen att skjuta på det tills mars och det ville man 
inte. Men det blev november i alla fall vilket så här i efterhand kanske var för 
tidigt, det kanske hade varit bättre att vänta  till mars. Då hade man hunnit 
färdigt mer saker och hunnit klura ut saker, kunna ge mer klar  information 
istället för att ”ahh ohh”, sådär. 
 
Men vad var det för information ni saknade? 
 
Person 1: Hur vi på  inköp egentligen  skulle  jobba, det var  inte klart och vi 
upptäcker fortfarande idag arbetssätt med att lägga en order, hur vi ska göra, 
att det finns frågetecken. Så att vi har pratat just nu om att vi i början av nästa 
vecka måste vi diskutera hur vi ska lägga stora ordrar. Det är inte klart! 
 
Kände du att utbildningen var effektiv? I så fall hur? 
 
Person 1: Jo det har den! 
 
Person 2: Jo men hade vi fått den två dagar efter driftsättningen så hade det 
varit  mycket  bättre.  Det  hade  varit  bättre  ifall  man  hade  fått  någon 
introduktion och  lite  såhär  att  aha gå hem nu och pröva.  Sen när man har 
prövat så går man utbildning igen för då vet man ju vad det handlar om. Nu 
satt man där och inte hade sett någonting förut man bara aha oki, hmm, två 
månader innan driftsättning. Sedan skulle vi ha fått tillgång till en sådan här 
utbildningsdatabas som man kunde sitta och  leka  i. Men det  tog ett bra  tag 
innan vi fick det plus att aha, sitta och  leka  i utbildningsdatabasen, man har 
inte tid med det. Gå in varje dag och liksom, ahh just det, det har man ju tid 
med! 
 
Går det någon utbildning nu? 
 
Person 2: Ja, vi har satt upp att vi har varje fredag men det har  inte blivit så 
himla många som, dålig uppslutning. Tanken var att vi skulle ha varje fredag. 
 
Varför är det dålig uppslutning, är det för att folk tror de kan systemet? 
 
Person 1: Jag tror det är prioritering av tiden! 
 
Person 2: De har  inte  tid helt  enkelt och de kan  lite grann det mest basala. 
Men det är så många som gnäller och det är så jobbigt, ja det är för att de inte 
har lärt sig det här hur man gör det på ett effektivt sätt. 

 96



 
Person 1: Nu är det också så att vi har kört på  frivillig basis så att det är  ju 
också  frågan om vi skulle kunna ha  lagt upp det på ett annat sätt. Vi har  ju 
inte varit några proffs på det här egentligen. Vi har gjort så gott vi har kunnat 
och vad vi trodde var rätt. Men hade man fått någon utbildning innan så hade 
man kunnat göra det ännu proffsigare också. 
 
Men man vet att det finns utbildning att gå på? 
 
Person 1: Ja! 
Person 2: Ja! Vi har försökt att mejla ut och be om synpunkter, vad vill ni att 
vi ska  lära, vad ska vi ha med på kursen, vad vill ni veta? Men det  får man 
inte heller! 
 
Person 1: Jag tror att det är hela konceptet att allt har gått fort ”nu kör vi”. Det 
kanske också har varit lite när vi har hållit i kurserna att en del har tyckt att 
jag kan det där redan. Att man kanske inte har deltagit på ….! 
 
Person 2:  För att de kan hälften, men stoppar vi in nya saker då ahh…..! 
 
Person 1: Så hade man gjort allt proffsigt och ordentligt då hade det hela ledet 
säkert också fungerat bättre. Så  jag tror det är där det brister, att man skulle 
ha haft en planering, man skulle ha vetet hur man gör och kört…! Om vi hade 
fått  en  endagsutbildning  då  hade  vi  kanske  kunnat  ha  planerat  och  vetat 
också hur vi skulle köra. Men det är alltid lätt att vara efterklok! Men för att 
kunna hjälpa någon  annan  så  kan man  säga  att det  handlar  om planering, 
planerat ännu bättre. 
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Intervjufrågor till projektägaren och makrogruppen 
 
Vissa har ju fått 4 dagars utbildning medan vissa operatörer har fått tim? 
 
Var du väl medveten om projektets omfattning? Kan du utveckla? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet som projektägare? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Det är lite konstigt med tanke på att ni säger att utbildningen var tillräcklig och när 
ni  väl  skulle  gå  i  drift  så  var  det  folk  som  ändå  inte  kunde  något, man  frågade 
nyckelanvändarna hela tiden? 
 
Datormognad? 
 
Hur  gick  kommunikationen  till?  (e‐post,  telefon, möten  etc.)  Var  den  enkel‐  eller 
dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
I och med att det nya systemet kommer in i verksamheten så sker en del förändringar i 
arbetssättet, hur hanterade ni detta? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Vad hade avtalats gällande utbildning mellan Saab och IFS? 
Med avtal menar vi hur många timmar som t.ex. hade köpts in, hur många konsulter 
som hade hyrts in osv. 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
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Intervjufrågor till projektledaren 
 
Hur kom det sig att du blev projektledare? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Ni hade en del mål i lösningsgruppen, tycker du att dessa mål uppfylldes? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Vad var det för användare som ni tog in som fick pröva på användbarheten? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Intranätet är ju en väldigt enkelriktad kommunikation! 
 
Men ni har inte hört något ifrån användarna? 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur hanterades synpunkter från användarna? Förekom det några synpunkter? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Men var informationen tillräcklig? 
 
Det  är  väl  mera  omfattningen  kanske,  det  trodde  kanske  att  det  var  samma 
gränssnitt? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Det var några utbildningar som det inte kom så många till? När gick dem?  
 
Vad var anledningen till att folk inte anmälde sig? 
 
Kan lärarna vara en faktor till varför folk inte dyker upp på utbildningarna? 
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I och med att det nya systemet kommer in i verksamheten så sker en del förändringar i 
arbetssättet, hur hanterade ni detta? 
 
Hur gick utbildningen till? Vad hade ni för mål? 
 
Kände du att utbildningen gav det resultat ni väntat er? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Var du väl medveten om projektets omfattning? Kan du utveckla? 
 
Hade ni räknat med sådant i riskanalysen? Vad hade ni för åtgärder? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
 
Hade man koll på datormognaden innan man införde ERP? 
 
Om ett liknande projekt skulle köras vad skulle du tänka på den här gången? 
 
Tyckte  du  den  6  veckors  intensiva  utbildning  var  bra  eller  kunde  man  haft 
utbildningen efter driftstart? 

Intervjufrågor till styrgruppen 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Var du väl medveten om projektets omfattning? Kan du utveckla? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Men ett av era mål var ju att få igenom utbildningen och så i projektet? 
 
Det låter som det har blivit problem, att ni inte har fått med er? 
 
I fas 2 Genomförande hade ni en del delfaser med olika Tollgates, kan du berätta vad 
dessa tollgates innebär? 
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I  Tollgate  3B  15  September  Acceptanstest  klar  ”Ny  Tollgate  efter  beslut  i 
styrgruppen”? Vad innebar det nya beslutet? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
I och med att det nya systemet kommer in i verksamheten så sker en del förändringar i 
arbetssättet, hur hanterade ni detta? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Det är ju svårt att utbilda folk när man inte kan ersätta dem på den platsen samtidigt, 
hur skulle man kunna hantera det egentligen? 
 
Utbildning var ju innan go live, någon månad innan, men sedan var det ju ingen mer 
utbildning. Många fick ju en utbildning innan men sen när det väl kom tillbaks till 
sin arbetsplats när dem hade kört igång systemet så upptäckte de att det här fick inte 
jag lära mig någonting om. Hur tycker du man kunde ha gjort med utbildningen om 
man hade fortsatt? 
 
Vad hade avtalats gällande utbildning mellan Saab och IFS? 
Med avtal menar vi hur många timmar som t.ex. hade köpts in, hur många konsulter 
som hade hyrts in osv. 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Tittade ni på andra företag som hade infört ERP – system? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Kan du berätta lite allmänt om supportorganisationen? Vilka satt med där och varför 
just dem? Vad var syftet med supportorganisationen? 
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Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
 
Något att tillägga? 
 
Synpunkter från användare, var det något som dök upp? 

Intervjufrågor till granskningsgruppen 
 
Bakgrund: 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Kände du att det var för lite tid? 
 
Hade ni några synpunkter om sammansättningen av projektorganisationen? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Hur såg mål och milstolpar ut vid granskningen av projektet? Var det  tydliga eller 
otydliga mål från projektledningens sida? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Hur  såg  arbetssättet  ut  från  styrgruppens  och  projektledningens  sida  mot 
användarna? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur  fungerade  kommunikationen  mellan  er  och  styrgruppen?  Hur  fungerade 
kommunikationen mellan er och projektledningen? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
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Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Hur  tycker ni  att  informationsspridningen gick? Hade ni några  förbättringsförslag 
där? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Men gjorde ni verkligen det då? 
 
Fick ni någon feedback på att det blev så? 
 
Flaggade ni för tiden? 
 
Men det blev ingen sådan va? 
 
Var det bara något man kom på senare? 
Vad  tyckte ni  om utbildning  och  support – personalen  för  användarna? Fanns det 
några förbättringsförslag där? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Hade ni några förbättringsförslag som ni kände, inte riktigt, fick den genomslagskraft 
som den borde ha fått hos styrgruppen respektive projektledningen? 
 
Var riskanalysen väl genomförd eller saknades det något vid granskningen av den? 
 
Vad tycker du gick bra respektive mindre bra i granskningen? 
 
Tittade ni på något annat företag och tog lärdom? 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
 
Synpunkter från användare, kom det några sådana? 
 
Vi  tänkte på  informationsspridningen,  tror du att  ifall man kunde ha gått med  lite 
mer information om hur ERP påverkar ens arbetssätt och att användarna hade tagit 
till sig detta då bättre? 
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Intervjufrågor till lösningsgruppen 
 
Bakgrund? 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Så han var inte utsedd när du började? 
 
Var det lösningsgruppen som utsåg honom? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Det var ett av målen i lösningsgruppen? 
 
Om man tittar på tid och kostnad så har ni följt det bra, anser du att funktionaliteten 
är bra? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Tycker du att ni fick tillräcklig med information om ERP – systemet så att ni förstod 
omfattningen och vilken påverkan den har på ert arbetssätt? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Har du förslag på hur man skulle kunna göra utbildningen bättre? 
 
Berodde  krocken  med  det  andra  projektet  att  operatörerna  bara  fick  tre  timmar 
utbildning jämfört med 4 dagar för inköpare? 
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Men det kan ju bli driftstopp i tillverkningen, det kan det väl inte riktigt bli på inköp? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Fick de för mycket arbetsuppgifter? 
 
Blev det löst? 
 
Vad var det för problem som ni stötte på som ni inte lyckats med? 
 
Du får gärna lägga till ett eget alternativ. 
 
Var det något du kände gick mindre bra? 
 
Hur var stämningen? 
 
Vad känner du gick bra respektive mindre bra under projektet 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
 
Sen fortsatte det och ringa? 
 
Så det som blev fel där då efter 20 sekunder var mer att användarna inte visste vad de 
skulle göra. 
 
Hur var det innan? 
 
Men numera är det lite mer Saabanpassat? 

Intervjufrågor till teknik inkl avvecklings/gruppen 
 
Bakgrund 

Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 

önskemål? 

Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
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Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräcklig stor del i projektet? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet?  
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
känner delaktighet? 
 
Om ett liknande projekt skulle köras, vad tycker du man kan tänka på då? 

Intervjufrågor till PDM/Beredningsgruppen 
 
Bakgrund? 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
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Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Men  om man  börjar  informera  senare  då  blir  det  ju  för mycket  information  på  en 
gång? 
 
Information  om  ERP  systemet  i  sig,  alltså  affärssystem  den  informationen  till 
användarna, alltså om dem vet vad ett affärssystem är för något? 
 
Hur fick ni denna information? Tyckte du det var bra eller saknades det något? 
 
Tycker  du  informationen  till  er  gällande  utbildningstillfällen  och  vart  eget 
studiematerial fanns var tillräcklig? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? Frågan kanske är svår att 
ställa  till  dig men  om  vi  går  tillbaks  till  skedet  där  granskningsgruppen  hissade 
varningsflaggor om utbildning. Vilken information fick ni av dem? 
För dem som det inte räckte till var det för att dem inte hade jobbat tidigare i system? 
 
Fanns det någon  inställning  som  t.ex. att vi vill  inte ändra på vårt arbetssätt  som 
gjorde att man inte var lika mottaglig? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Varför låg dem sämst till om du skulle gissa? 
 
Vad känner du gick bra respektive mindre bra under projektet 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
 
Har du tillägg? 

Intervjufrågor till utbildningsgruppen 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
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Hur gick utbildningen till? Vad hade ni för mål? 
 
Vad pratar vi om för tid, är det sista året som det implementerades? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur tycker du kommunikationen har fungerat mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur hanterades synpunkter från användarna? Förekom det några synpunkter? 
 
Vad var det exempelvis för åsikter? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Frågan  är,  hade  det  kanske  varit  lite  bättre  att  ge  lite  till  för  att  de  då  hade  varit 
effektivare nu? 
 
Självklart hade det ju kostat men frågan är om ni kanske hade tagit på det senare? 
 
Hur mycket tid avsattes för utbildning (lärarledd)? Ungefär 
 
Hur mycket resurser fanns tillgängliga för utbildning? Ungefär 
 
Kände du att utbildningen var effektiv? I så fall hur? 
 
Hur  fick  slutanvändarna  sin  utbildning?  T.ex.  genom  nyckelanvändarna  eller 
lärarledd utbildning. 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Uppnådde delprojekt Utbildning sitt syfte? 
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Vad tycker du gick bra respektive mindre bra i utbildningen? 
 
Framförde du dessa synpunkter? Till vem och hur hanterades situationen? 
 
Hur uppfattade du användarnas inställning till utbildningen för det nya systemet? 
 
Vad fick ni för resultat av acceptanstesten? 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 

Intervjufrågor till informationsavdelningen 
 
Hur länge har ni jobbat på företaget? 
 
Hur bildades er arbetsgrupp och hur blev ni delaktiga i projektet? 
 
Era mål, satte ni egna mål? 
 
Dem målen som var i den projektgruppen där du satt, du fick aldrig ta del av målen 
där så? 
 
Era arbetsuppgifter? 
Under vilken del av projektet var ni mest aktiv? 
 
I slutet alltså? 
 
Har ni fått någon feedback på just intranätet, använder man det, är man inne där och 
läser? 
 
Från vem fick ni information om allt som skulle föras vidare? Det här med ERP och 
sånt, fick ni gräva upp det själv? Vem var det som förmedla det till er? 
 
Men ni fick från flera håll? 
 
Men var det genom möten ni  fick det,  eller var det genom  e‐post, hur  fick det här 
[namn på en i styrgruppen] eller följande grupper? 
 
Hur såg kommunikationsplanen ut, kan ni berätta lite om den? 
 
Hur tycker ni kommunikationen har fungerat mellan de olika projektgrupperna? 
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Fick ni det ni ville säga sagt till de andra grupperna eller kände ni att det styr er eller 
att kommunikationen bara var från deras sida? 
 
Hur var kommunikationen inom projektet och mellan medarbetarna? 
 
Var kommunikationen enkel eller dubbelriktad? 
 
Tycker ni  att ni  fick ut  tillräcklig med  information  om  affärssystem  så  att  berörda 
förstod innebörden av detta? 
 
Varför bestod kommunikationsplanen av så lite information om hur ett ERP påverkar 
ens arbetssätt? 
 
Vilka förväntningar hade ni på projektet? 
 
Vad  känner  ni  gick  bra  och  mindre  bra,  var  det  någonting  ni  saknade  vid 
informationsspridningen? Kändes det som att det kunde gått bättre om ni hade gjort 
så här? Eller tyckte ni att det gick bra som det gick? 
 
Men det finns ingen tryckt källa också? 

Intervjufrågor till nyckelanvändarna 
 
Hur  bildades  din  arbetsgrupp? Hur  blev  du  delaktig  i  projektet?  Krav  eller  eget 
önskemål? 
 
Vilka var dina/era mål i projektet? Vad låg till grund för att de blev just dessa mål? 
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i projektet? 
 
Under vilken del/delar av projektet var ni mest aktiv/aktiva? 
 
Var ni en självständig grupp eller agerade ni på andras beslut/order? 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
 
Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
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Tycker du att ni fick tillräcklig med information om ERP – systemet så att ni förstod 
omfattningen och vilken påverkan den har på ert arbetssätt? 
 
Hur fick ni denna information? Tyckte du det var bra eller saknades det något? 
 
Tycker  du  informationen  till  er  gällande  utbildningstillfällen  och  vart  eget 
studiematerial fanns var tillräcklig? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Hur gick utbildningen till för er? (Vad hade de satt upp för mål för er?) 
 
(Hur mycket tid avsattes för er utbildning (lärarledd)? Ungefär?) 
 
Kände du att utbildningen var effektiv? I så fall hur? 
 
Tycker du att utbildningen uppnådde sitt syfte? 
 
Vad tycker du gick bra respektive mindre bra i utbildningen? 
 
Framförde du dessa synpunkter? Till vem och hur hanterades situationen? 
 
Hur uppfattade du er/användarnas inställning till utbildningen för det nya systemet? 
Hur fick slutanvändarna sin utbildning, t.ex. genom dig eller lärarledd? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Vad känner du gick bra respektive mindre bra under projektet 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 

Intervjufrågor till slutanvändarna 
 
Hur  tycker  du  kommunikationen  har  fungerat  mellan  dig  och  medarbetare  samt 
mellan de olika projektgrupperna? 
 
Hur gick kommunikationen till? (e‐post, telefon, möten etc.) 
 
Hur uppfattade du kommunikationen, var den enkelriktad eller dubbelriktad? 
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Hur ser du på informationen om projektet till de anställda? 
 
Tycker du att ni fick tillräcklig med information om ERP – systemet så att ni förstod 
omfattningen och vilken påverkan den har på ert arbetssätt? 
 
Hur fick ni denna information? Tyckte du det var bra eller saknades det något? 
 
Tycker  du  informationen  till  er  gällande  utbildningstillfällen  och  vart  eget 
studiematerial fanns var tillräcklig? 
 
Tycker du utbildningen fått tillräckligt stor del i projektet? 
 
Hur gick utbildningen till för er? (Vad hade de satt upp för mål för er?) 
 
(Hur mycket tid avsattes för er utbildning (lärarledd)? Ungefär?) 
 
Kände du att utbildningen var effektiv? I så fall hur? 
 
Tycker du att utbildningen uppnådde sitt syfte? 
 
Vad tycker du gick bra respektive mindre bra i utbildningen? 
 
Framförde du dessa synpunkter? Till vem och hur hanterades situationen? 
 
Hur uppfattade du er/användarnas inställning till utbildningen för det nya systemet? 
Hur fick slutanvändarna sin utbildning, t.ex. genom dig eller lärarledd? 
 
Vilka förväntningar hade du på projektet? 
 
Hur anser du att projektet fungerade? Positivt/negativt under genomförandet. 
 
Vad känner du gick bra respektive mindre bra under projektet 
 
Upplever du att projektet har haft genomslagskraft på hela organisationen och att alla 
har känt sig delaktiga? 
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