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Förord 
Detta examensarbete är genomfört vid FMV i Stockholm under våren och sommaren 
år 2004 och utgör vårt sista steg i utbildningen till civilingenjörer i Industriell Ekono-
mi.  

Under examensarbetets gång har vi stött på många varierade problem som vi lyckats 
bemästra och varit inne på ett antal sidovägar innan vi till slut hamnat vid vår resas 
mål. Längsmed den vägen har vi haft glädjen att lära känna många nya vänner och 
skaffa oss en mängd nya erfarenheter och kunskaper om affärssystem och arbetet kring 
en affärssystemsimplementering.  

Vi vill tacka medlemmarna i projekt NyttA och rikta ett särskilt tack till medlemmarna 
i delprojekt förändringsledning för deras hjälp med att föra arbetet framåt. Vi vill även 
uttrycka vår tacksamhet till alla intervjupersoner som ställt upp och bidragit med vär-
defull data. Speciellt tack till de personer på Ericsson som intervjuades och som har 
bidragit med sina erfarenheter av affärssystemsimplementeringar från tidigare projekt. 
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full input under hela arbetet. Slutligen vill vi tillägna ett speciellt tack till vår upp-
dragsgivare Niklas Ekman som under hela arbetets utformning har varit en stor till-
gång för oss och utomordentlig handledare. 

 

Stockholm, 2004-08-11 

 
 

Anders Wiklund  Torgny Åkerstedt 



 

 



 

 

Sammanfattning 
Att förändras är svårt men för en organisation kan dess fortsatta existens riskeras om 
den inte förändras och anpassar sig till omgivningens förutsättningar. Effektivare re-
sursutnyttjande och ökad kontroll på verksamheten är något som alltid eftersträvas för 
att öka konkurrenskraften. Ett affärssystem kan möjliggöra detta genom att det ger en 
helhetsbild av verksamheten, strömlinjeformar informationsflöden och effektiviserar 
företagets affärsprocesser.  

Likt andra IT-projekt är affärssystemssatsningar förenat med många och stora risker. 
En mängd projekt misslyckas på ett eller annat sätt och ofta beror det på att någon eller 
några av de viktiga framgångsfaktorer som finns för sådana projekt inte uppmärksam-
mats tillräckligt. Ett flertal av dessa framgångsfaktorer kan kopplas till förändringsled-
ning, det begrepp som sammanfattar utbildning, kommunikation och andra åtgärder 
som har för avsikt att göra användaren förberedd på de förändringar som kommer att 
ske i och med affärssystemsinförandet.  

Detta examensarbete är utfört på FMV (Försvarets Materielverk) som är en av de för-
sta statliga myndigheter som inför ett helintegrerat affärssystem. Projektet heter NyttA 
(Nytt Affärssystem) och detta examensarbete är utfört inom delprojektet förändrings-
ledning. Syftet med examensarbetet är att med fokus på slutanvändare studera behov 
och förutsättningar för en effektiv förändringsledning i samband med affärssystems-
implementeringen. Examensarbetet utgår från kända teorier om förändringsledning 
och affärssystemsprojekt och knyter samman dessa med erfarenheter från andra orga-
nisationers affärssystemsimplementeringar. Detta utgör grunden för analysen av två 
olika avdelningar på FMV för att ge underlag till det fortsatta arbetet med förändrings-
ledning. 

Några av de slutsatser som dragits är att projekt NyttA med sitt nuvarande arbetssätt 
når en hög grad av förankring hos medarbetarna vilket är mycket viktigt vid affärssy-
stemsimplementeringar. NyttA:s sätt att arbeta med förändringsledning inom FMV 
verkar tas emot positivt av de medarbetare som berörts. Internt i projektet finns där-
emot vissa saker som kan stärkas, bland annat har projektet inte lyckats helt med att 
planera och knyta upp de resurser som krävs. Viss kritik riktas även mot projektets 
styrgrupp som anses borde engagera sig mer i projektet och med starkare beslutsfat-
tande öka sannolikheten för en smidig och lyckad implementering. 

 



 

 



 

 

Abstract 
Organizational change is hard to achieve, but if an organization doesn’t change it 
might risk its own existence. Effective resource allocation and increased control of the 
internal production are examples of how organizations try to increase its competitive 
advantage. An ERP system (Enterprise Resource Planning) can help an organization to 
achieve this by providing the management with direct access to a wealth of real-time 
operating information, streamlined dataflow, and making the company’s business 
processes more effective. 

Like other IT-related projects, ERP investments are associated with large risks. Many 
projects fail during the implementation in one way or another. The failure often relates 
to Critical Success Factors (CSF) associated with this type of project. If they haven’t 
been taken into enough consideration, the project’s chance to succeed will decrease 
dramatically. Some of these Critical Success Factors are related to Change Manage-
ment – the term used to describe education, training, communication, and other actions 
to make the end user prepared for the changes that will come during the ERP imple-
mentation. 

This Master thesis has been written at the Swedish Defence Materiel Administration 
(FMV), one of the first governmental authorities in Sweden to implement an integrated 
ERP system. The aim of this thesis is to study the needs and prerequisites for an effec-
tive change management – with focus on the end users of the coming ERP system. The 
thesis starts out from change management and ERP theory and connects them with ex-
perience from other ERP implementation projects. Those parts make the foundation 
for an analysis of two different organizational parts at FMV to give a basis for further 
work with Change Management.  

Some of the conclusions that can be drawn from the study at FMV are that the ERP 
project with its ongoing work reaches a high level of user involvement, which is very 
important during ERP implementations. The new way to practice Change Management 
at FMV seems to be received positively by the end users. The project itself on the 
other hand could strengthen some of its internal work, i.e. the project hasn’t succeeded 
completely in the planning and allocation of its internal resources. Some critic is also 
being directed to the project’s steering committee that should be more engaged in the 
project. With more powerful decisions the chance of a successful implementation in-
creases. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel ska ge läsaren en uppfattning och förståelse kring syftet med 
examensarbetet. Först presenteras och diskuteras bakgrunden som motiverar syftet. 
Därefter redogörs kortfattat för valda avgränsningar. Slutligen diskuteras problemet 
och målen för examensarbetet och rapportens struktur presenteras. 

1.1 Problembakgrund 
Omgivningen skapar förutsättningar för alla organisationer – där handlas varor, poli-
tiska beslut fattas; partners, kunder, konkurrenter skaffas och arbetskraft rekryteras. I 
och med att omgivningen konstant förändras måste även organisationen utvecklas och 
förändras för att leva upp till de nya krav som ställs. 

FMV (Försvarets materielverk) har i sin pågående verksamhetsutveckling kommit 
fram till att behovet av ett enhetligt affärssystem hos FMV är stort. Ett bantat svenskt 
försvar med minskad försvarsbudget tillsammans med skärpta krav på svenska myn-
digheters resursförbrukning föranleder kraven på effektivisering. Det verksamhetsstöd 
i form av IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem) som finns idag består av 
en mängd kommersiella och egenutvecklade system som saknar tydlig koppling till 
varandra och kräver stora resurser i form av underhåll och uppdateringar för att funge-
ra. Det är också en tydlig redundans1 i den information som finns i systemen. Beslutet 
om att inleda en förstudie inför införskaffandet av ett affärssystem fattades i slutet av 
år 2002. Det efterföljande projektet kallas projekt NyttA (Nytt Affärssystem). 

Med implementering menas i detta examensarbete det arbete som ligger mellan det att 
ett beslut om införskaffande fattas tills det att systemet används i daglig verksamhet 
och lämnas över till en förvaltningsorganisation. Det handlar om hela processen från 
förstudie, val av system till utbildning, support och driftssättning. Innebörden är breda-
re än när begreppet används för att enbart beskriva själva driftsättningen av ett datasy-
stem.  

En snabb och problemfri implementering är önskvärt eftersom en implementering som 
drar ut på tiden eller stöter på problem ofta innebär stora kostnader, exempelvis i form 
av externa konsulter. Dessutom kanske de fördelarna som systemet skall ge verk-
samheten inte realiseras som beräknat. Dessa misslyckanden har gjort att organisatio-
ner idag blivit mer medvetna om riskerna med implementeringen. I en undersökning 

                                              

1 samma information finns på flera ställen 
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från 1999 framgår det att hela 65 % av amerikanska företagsledare anser att en imple-
mentering av ett affärssystem medför relativt stor risk för att skada företaget på grund 
av de problem som en implementering kan föra med sig (Cliffe, 1999). Riskerna och 
den stora resursåtgången vid implementeringen har skapat en debatt angående vilket 
värde affärssystem egentligen tillför organisationer. Bland annat ifrågasätts huruvida 
leverantörerna tar sitt ansvar under implementeringsprocessen i en artikel i Dagens 
Industri (1998-11-07). Kritikerna menar att leverantörerna lovar affärsutveckling men 
endast levererar ett tekniskt system, samt att köparna ofta är godtrogna vilket system-
leverantörerna utnyttjar. 

”Vi försöker kompensera låg organisatorisk förändringsförmåga med nya fan-
tastiska system. Att utveckla ett företags affärsprocesser och öka konkurrenskraf-
ten handlar om att systematiskt leda komplexa organisatoriska processer över en 
längre tid. Det finns inga genvägar.” 

Dagens Industri, 1998-11-07 

Fokuseringen på teknologin istället för på användarna av systemet har medfört att 
många satsningar har gett ringa eller rent av negativa effekter på verksamheten. Ett 
exempel är Nestlé som satsade 210 miljoner dollar på ett affärssystemsprojekt som 
fick stoppas efter att medarbetarna revolterat, moralen sjönk och samtalen till suppor-
ten sköt i höjden. Anledningen var att verksamheten inte var representerad i projekt-
gruppen och användarna varken fick ordentlig utbildning eller någon möjlighet att ge 
sina synpunkter på systemet (IDG News, 2004-04-16). 

Detta visar på att själva implementeringen inte är någon lösning för att åstadkomma 
affärsutveckling. Affärssystemet bör istället ses som en möjliggörare för affärsutveck-
ling. För att kunna dra nytta av dessa möjligheter måste implementeringen ses som en 
del i en större utvecklingsprocess. 

”Om du försöker installera systemet, kommer du att ha en installation, men inte 
ett implementerat system. Det är en stor skillnad mellan att installera ett pro-
gram och att implementera en lösning” 

Jeri Dunn, IT-chef Nestlé USA (IDG News, 2004-04-16) 

I många fall används inte affärssystemets möjligheter och potential, den felande länken 
är ofta människan. Hur stort värde systemet skapar hänger på hur teknologin accepte-
ras och utnyttjas. En mycket viktig del i en implementering blir således att se till att 
förbereda, förändra och utveckla organisationen och slutanvändarna för att de möjlig-
heter som systemet skapar ska kunna utnyttjas – det vill säga förändringsledning. 
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”Underskatta inte behovet och vikten av att arbeta med förändringsledning” 
Lärdomar från ett implementeringsprojekt [presentationsunderlag], Ericsson 2002 

1.2 Problemet 
En implementering av ett affärssystem i en organisation leder inte bara till ny teknik 
utan även till omställningar i sättet att arbeta på flera nivåer inom organisationen (se 
5.4 Affärssystemets inverkan på organisationen). För att tillgodogöra sig de förbätt-
ringar som systemet erbjuder satsas stora resurser hos FMV för att få medarbetarna att 
förstå det nödvändiga med förändringen, få dem att vilja vara delaktiga och lära sig. 
Eftersom en av de stora riskerna, som framkommit vid förstudier och referensbesök, är 
att medarbetarna inte kan eller vill använda systemet på rätt sätt. 

Denna risk kan förebyggas genom ett aktivt förändringsarbete utifrån de förutsättning-
ar som finns och det behov som uppstår hos medarbetarna i samband med implemente-
ringen. Att identifiera dessa behov och uppfylla dem genom olika åtgärder och aktivi-
teter är ett problem som projektet ställs inför och måste övervinna. Detta för att kunna 
förbereda och förändra medarbetare och organisation så att själva implementeringen 
och mottagandet av affärssystemet blir så framgångsrikt som möjligt. 

Examensarbetet är ämnad att användas som beslutsunderlag för att styra NyttA:s insat-
ser inom förändringsledning samt fungera som grund för att verka för att slutanvän-
darnas behov inom olika områden uppfylls. Innehållet ska kunna användas som infor-
mationsunderlag inom FMV för att öka kunskapen inom ämnesområdet och sprida det 
resultat som framkommit. Det var även viktigt för FMV att de möten som skedde med 
anställda på FMV i samband med examensarbetet blev en del av förändringsprocessen 
och ökade deras förståelse för den kommande förändringen och gav dem utrymme att 
reflektera över detta. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med fokus på slutanvändaren studera behov och för-
utsättningar i samband med implementeringen av ett affärssystem. Avsikten är att ska-
pa ett underlag och input till förändringsledningen i samband med en affärssystems-
implementering. 

1.4 Mål med rapporten 
Vi kommer att redogöra för: 
• FMV:s verksamhet 
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• FMV:s affärssystemssatsning projekt NyttA:s syfte, mål och struktur, strategi samt 
arbetssätt som ligger till grunden för implementeringen av ett affärssystem på 
FMV 

• Vad ett affärssystem är och principer för hur det är uppbyggt 

 Fördelar och nackdelar med affärssystem 
 Implementering av affärssystem 

 Vad som menas med en lyckad implementering 
 Vilka framgångsfaktorer som finns 
 Vad en affärssystemsimplementering innebär för en organisation 

• Teorier om förändring 
• Typer av förändring 

 Olika förändringsstrategier 
 Olika faser i en förändring 

• Koppling mellan framgångsfaktorer och olika faser i en förändring 

Vidare kommer vi att analysera: 
• Hur har FMV hanterat förändringar tidigare och hur har medarbetarna upplevt det-

ta? 
• Kunskap, erfarenheter och lärdomar från minst ett annat stort affärssystemprojekt 

 Hur har olika framgångsfaktorer hanterats och vilka följder har detta fått?  

• Vilka förutsättningar, behov och åsikter finns hos användarna? 

 Hur upplever de kontakten med projektet och det som hittills genomförts? 
 Vad har de för behov och förväntningar framöver? 
 Finns det skillnader mellan olika områden? 

 Vad är orsaken till dessa skillnader och vad har det fått för konsekvenser? 

• Hur kan framgångsfaktorer hanteras inom FMV för att fylla medarbetarnas behov 
av förändringsledning? 

Resultatmål:  
• Vilka behov som finns och hur dessa relaterar till olika framgångsfaktorer 
• Förslag på åtgärder för att fylla upp behov och förstärka framgångsfaktorer 
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1.5 Avgränsningar 
• Två områden inom FMV har undersökts. Båda områdena är stödjande för kärn-

verksamheten och kommer troligtvis att beröras i första implementeringsetappen. 
Även om andra områden som ligger närmre kärnverksamheten skulle vart intres-
santa att undersöka så är det inte möjligt eftersom dessa antagligen inte kommer att 
beröras i den första etappen och att dessa ännu inte hunnit lika långt i det förbere-
dande arbetet.  

• Undersökningen avgränsar sig till projekt NyttA, de övriga utvecklingsarbetena 
som pågår inom FMV kommer inte att studeras. Delvis på grund av examensarbe-
tets omfattning, men framförallt för att fokusera på slutanvändarnas behov relaterat 
till NyttA. Viss mindre påverkan mellan projekten kommer att tas upp, men ingen 
analys av det totala utvecklingsarbetet ryms inom ramen för detta examensarbete. 

• FMV:s verksamhet och processer samt hur dessa kan komma att förändras kommer 
inte heller att studeras ingående då fokus ligger på användare och förändringsled-
ning. Dessa delar behandlas av delprojektet Funktionskrav inom NyttA. 

• Hur respondenterna specifikt kommer att påverkas av projektet studeras inte i ex-
amensarbetet. Eftersom projektet endast befinner sig i det inledande skedet av im-
plementeringen är det inte möjligt att undersöka. 

• De tekniska aspekterna och användarnas behov av exempelvis användarvänlighet i 
systemet, tillgång och prestanda kommer inte att undersökas. 

1.6 Målgrupp 
Det finns tre huvudgrupper som detta examensarbete riktar sig mot. Den första är med-
lemmarna inom projekt NyttA på FMV och andra medarbetare inom FMV. Den andra 
är den akademiska världen i form av andra studenter och forskare. Den sista är perso-
ner som arbetar inom projekt för att implementera affärssystem eller på annat sätt fin-
ner det läsvärt. 

Detta innebär att examensarbetet dels måste vara heltäckande och förklarande inom 
olika områden för att även den som är inte är insatt i ämnesområdet ska kunna läsa och 
ta till sig examensarbetet. 

1.7 Disposition 
Kapitel ett innehåller en introduktion till examensarbetet med bland annat bakgrund 
och syfte. För att läsaren ska kunna bedöma examensarbetet och det presenterade ma-
terialet ur ett akademiskt perspektiv beskrivs i kapitel två hur examensarbetet och rap-
porten är upplagda och vilka metoder som använts. Det tredje kapitlet ägnas åt att be-
skriva uppdragsgivaren FMV. I kapitel fyra beskrivs det aktuella affärssystemsprojek-
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tet, NyttA. Kapitel fem är en grundlig beskrivning av vad affärssystem är och hur de 
påverkar en organisation. I kapitel sex och sju vävs aktuella teorier och modeller inom 
förändringsledning och implementering av affärssystems ihop. I kapitel åtta finns em-
pirin från andra förändringsprojekt inom FMV, implementeringsprojekt på Ericsson 
och resultatet från studierna på FMV. Dessa presenteras och analyseras för att leda 
fram till slutsatserna i kapitel nio som även innehåller rekommendationer för FMV:s 
fortsatta förändringsarbete inom affärssystemsprojektet. 

Figur 1 Disposition (egen produktion)
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2 Metod 

Syftet med detta kapitel är att redogöra och diskutera den arbetsmetod som använts i 
examensarbetet. Inledningsvis presenteras den valda metoden och hur insamlingen av 
information gått till. Avslutningsvis ges metodkritik rörande validitet, reliabilitet och 
felkällor. 

2.1 Angreppssätt 
För att få inspiration och input till examensarbetet studerades till en början ett antal 
uppsatser och examensarbeten inom området affärssystem och affärssystemsimple-
mentering. Detta efterföljdes av en litteraturstudie som ligger till grund för den teore-
tiska referensramen i examensarbetet. En stor del av den inledande litteraturstudien 
skedde i Linköping eftersom universitetsbibliotekens närhet var en klar fördel med 
tanke på tillgängligheten till litteratur och möjligheter till databassökningar. Efter det 
har arbetet bedrivits på FMV:s huvudkontor i Stockholm. 

Eftersom examensarbetet är en del inom projekt NyttA var det viktigt att skaffa insikt i 
projektet och synkronisera examensarbetet med de övriga projektdeltagarnas arbete. 
För att åstadkomma detta har vi deltagit i veckomöten och vissa delar av det löpande 
arbetet inom den delprojektgrupp som arbetar med förändringsledning. 

Figur 2 Metodiskt tillvägagångssätt (egen produktion) 

Arbetsgången var inte så sekventiellt som det kan framstå i Figur 2 utan har till viss 
del präglats av ett mer explorativt och iterativt tillvägagångssätt. Detta innebär att ny 
litteratur söktes i takt med att kunskapen om ämnet växte och ny input gavs från inter-
vjuer och studerad litteratur. 

Fallstudien anpassas för FMV och dess organisation så bra som möjligt. Detta uteslu-
ter inte att vissa generella slutsatser kan dras som kan tillämpas i andra organisationer, 
vilket bör beaktas när resultaten tolkas. 
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2.1.1 Alternativa angreppssätt 
Ett möjligt alternativ till vald metod hade kunnat vara att grunda framgångskriterier 
och förändringsprocessen på egna empiriska studier. Genom intervjuer av personer 
med erfarenhet av affärssystemsimplementering och förändringsarbeten generellt hade 
en bas kunnat läggas för en bedömning av förutsättningarna för och behoven av för-
ändringsarbete inom olika delar av en organisation. Det ansågs dock problematiskt att 
bygga en tillräcklig grund på detta sätt. Att låta grunden styras av ett fåtal personers 
erfarenheter och uppfattning av vilka faktorer som påverkar förutsättningarna och be-
hovet av förändringsledning vid implementering av ett affärssystem skulle troligtvis 
påverka den vetenskapliga kvalitén på examensarbetet. Risken finns att intervjuperso-
nerna inte har tillräckligt generella kunskaper och erfarenheter inom området vilket 
skulle påverka resultatets generaliserbarhet och validitet då viktiga faktorer hade kun-
nat förbises. För att uppnå tillräcklig kvalité hade sannolikt så mycket empiri behövts 
att detta inte kunnat rymmas inom ramen för detta examensarbete. 

Genom att grunda mycket av examensarbetet i tidigare forskning och aktuella teorier 
och modeller kan högre grad av generaliserbarhet uppnås och trovärdigheten förstärkas 
jämfört med om examensarbetet baserats på rent empiriska data. Detta förutsätter gi-
vetvis att materialet som litteraturstudien grundar sig på har ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt. Det har ansetts viktigt att källorna har förmåga att styrka sina resultat eller 
teorier genom trovärdiga referenser. 

2.2 Informationsinsamling 
Som grund för informationen i examensarbetet ligger en litteraturstudie av böcker och 
artiklar som granskats, sållats och valts ut till att bilda det teoretiska underlaget i exa-
mensarbetet. På grund av examensarbetets explorativa prägel valdes att genomföra 
bredare litteratursökningar och semistrukturerade intervjuer med kvalitativa data som 
resultat. Intervjuer har dels genomförts i ett inledande skede för att få kunskap om ti-
digare förändringar inom FMV. Sedan har semistrukturerade intervjuer använts för att 
samla kvalitativ data från de framtida användarna av systemet. 

2.2.1 Litteraturgenomgång 
Litteraturstudien tog sin utgång i sökningar av vetenskapliga artiklar om implemente-
ring av affärssystem och böcker om förändringsledning. Artikelsökningarna har främst 
skett i fulltextdatabaser såsom ACM (Association for Computing Machinery) och 
Academic Search Elite. De sökord som använts har varit Enterprise Resource Plan-
ning/ERP, Enterprise Resource Planning/ERP + organization och Enterprise Resour-
ce Planning/ERP + change. En del av litteraturen har även valts ut efter rekommenda-
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tioner i samband med lästa kurser inom affärssystem och förändringsledning på Lin-
köpings tekniska högskola. 

Artiklarna genomgick efter litteratursökningen en första sållning där innehållets rele-
vans för examensarbetet granskades avseende koppling till implementering av affärs-
system, om materialet baserar sig på empiriska studier och inom vilken verksamhet 
dessa gjorts samt av uppbyggnad och stöd av referenser i sitt resonemang. Böcker sök-
tes på Linköpings universitetsbibliotek med sökord som förändringsledning/change 
management, affärssystem, standardsystem, ERP och implementering/implementation. 
Flera böcker valdes dock bort efter en första bedömning, där sammanfattning, inne-
hållsförteckning och intressanta kapitel studerades. De återstående böckerna studera-
des alla mer ingående för att kartlägga innehållet. Därefter användes ett 20-tal böcker 
som grund för djupstudier där böckerna valdes ut i prioritetsordning efter bedömd re-
levans. 

Utifrån denna första sökning har sedan viss fördjupning skett genom att följa upp och 
studera vissa av de referenser som angivits och som kunde anses tillföra examens-
arbetet värdefull information. Parallellt med dessa fördjupningar har även mer specifi-
ka sökningar skett för att bredda litteraturbasen eller få fler källor inom vissa områden. 
Vissa artiklar har endast studerats ytligt och vissa huvuddrag i artiklarna har tagits med, 
främst de som även refereras till i andra artiklar. 

Litteraturen som tar upp problematiken med eller metoder för implementering av af-
färssystem utgörs främst av artiklar av olika slag. Vissa av dem är vetenskapliga artik-
lar publicerade i vetenskapliga tidskrifter medan andra är hämtade i dagstidningar som 
Computer Sweden. Detta för att ge en mer verklighetsförankrad bild av trender, all-
männa opinioner och erfarenheter samt reella problem vid implementering av affärssy-
stem med anknytning till svenska företag. Litteraturen som berör förändringsledning 
och förändringsarbete har främst utgjorts av böcker inom ämnesområdet. 

2.2.2 Intervjuer 
I de inledande intervjuerna intervjuades tre medarbetare på FMV som valts ut genom 
kontakter. Syftet var att bygga upp en bild av FMV och få en inblick i tidigare föränd-
ringsprojekt och medarbetares reaktion på dessa. Urvalskriterier för respondenterna 
var att de varit med under organisationsförändringar i olika positioner och kunde ge en 
bild av vad det inneburit för dem. 

För att få in kunskap, erfarenheter och lärdomar utanför FMV kontaktades tre företag 
som har eller håller på att implementera ett nytt affärssystem för att göra fallstudier av 
dessa. Vissa problem uppstod i att få tillfälle att genomföra intervjuer då merparten av 
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referensföretagen befann sig i mycket resurskrävande faser av implementeringen. Där-
för fokuserades studien av referensföretag på ett affärssystemsprojekt som genomför-
des på Ericsson 2002. Där intervjuades först projektansvarig och därefter en användare 
och en enhetschef. Viss input har även kommit från presentationer av TeliaSonera och 
Systembolagets affärssystemprojekt som båda är i slutskedet av implementeringen. 

Referensföretagens likhet med FMV är olika beroende på viket företag det gäller. 
Ericsson är liksom FMV ett teknikfokuserat företag med många stora, Systembolaget 
liknar mer ett handelsföretag men är ett statligt styrt bolag. Telia har en historia i stat-
lig regi men har hittills bara infört en begränsad del av ett affärssystem. Eftersom det 
inte finns några andra statliga myndigheter som infört ett integrerat affärssystem så går 
det inte att hitta ett perfekt matchande referensprojekt utan vi bedömer att Ericsson 
utgör ett fullgott alternativ. 

Den slutliga studien genomfördes på två områden inom FMV: HR (Human Resource) 
och Ekonomi. Dessa två avdelningar valdes eftersom de troligtvis kommer att påver-
kas när den första etappen av implementeringen genomförs, samt att det finns intres-
santa skillnader i kontakten med projektet (se 8.3 FMV). Totalt intervjuades fyra per-
soner på respektive avdelning, dessa ingår i olika målgrupper som identifierats i sam-
arbete med personer i projekt NyttA.  

Metodik 
Intervjuunderlaget var utformat för att kunna föra en öppen dialog styrd till de områ-
den som var av intresse, så kallad semistrukturerad intervju. Respondenterna fick god 
tid på sig att svara på frågorna och följdfrågor ställdes för att få uttömmande svar. Det 
semistrukturerade tillvägagångssättet erbjuder större möjlighet att upptäcka nya fakta 
än exempelvis strukturerade intervjuer med fasta frågor som mer syftar till att samla in 
mer kvantitativ data. 

För att tillgodose kvalitén i den information som inhämtats genom intervjuer spelades 
hela intervjuerna in med en MP3-spelare (digital inspelningsapparat) samtidigt som 
vissa anteckningar fördes. Efteråt skrevs intervjun ut i sin helhet och i vissa fall sam-
manfattades en del svar för att intervjumaterialet skulle bli mer lätt hanterligt. Respon-
denterna fick sedan läsa igenom sammanfattningen och komma med tillägg eller 
kommentarer för att säkerställa att det som sagts har uppfattats korrekt. Då nya frågor 
av betydelse uppstod söktes respondenterna upp igen. 

2.3 Metodkritik 
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Ett examensarbete kan innehålla fel eller brister som beror på den valda metoden. Två 
huvudfaktorer avgör om en undersökning är trovärdig och korrekt, dels att examensar-
betet fokuseras på rätt område och dels att insamlandet av fakta inom detta område 
sker på korrekt sätt (Patel & Davidsson, 1994). Fokusen på rätt frågor benämns van-
ligtvis i termer av validitet medan diskussionen om resultatens trovärdighet benämns i 
termer av reliabilitet. För att göra detta tydligt görs en analogi med en piltavla. Validi-
teten innebär att rätt frågor besvaras – att man siktar på rätt mål – medan reliabiliteten 
är ett mått på metodens förmåga att ge samma resultat om studien upprepas – att resul-
tatet hamnar nära siktet. 

Figur 3 Analogi mellan reliabilitet, validitet och resultatet i en skyttetävling (Ekeberg & 
Wandel, 2003) 

För att undvika att undersökningen brister i kvalité skall undersökarna i varje steg 
klargöra vilka felkällor som kan finnas. Dessa måste beaktas för att så långt som möj-
ligt undanröja eller minska deras inverkan på undersökningens kvalité samt bedöma 
vilka effekter de kvarvarande felen har eller kan ha på undersökningens resultat. (Lek-
vall & Wahlbin, 2001) 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) finns tre källor till mätfel vid intervjuer: instrument-
fel, respondentfel samt intervjuareffekter. 

Instrumentfel beror på själva frågorna, att de är otydligt formulerade, innehåller käns-
ligt språk eller är formulerade på ett ledande eller vilseledande sätt. Om olika svarsal-
ternativ ges kan utformningen av dessa även påverka resultatet. 

För att undvika instrumentfel lästes intervjufrågorna igenom flera gånger och intervju-
underlaget reviderades efter de inledande intervjuerna i varje intervjuomgång. 

Respondentfel beror på att respondenten ger ett felaktigt svar av någon anledning. Det 
kan bero på att denne är osäker på det som efterfrågas eller har glömt svaret på en frå-
ga och gissar. Ett annat scenario är att respondenten avsiktligt ger felaktiga svar bero-

Hög validitet men sämre 
reliabilitet – fokuserat på rätt 
mål men spritt resultat

Hög reliabilitet och 
validitet – samlat resultat 
fokuserat på rätt mål

Hög reliabilitet men sämre 
validitet – samlade resultat 
men miss av målet

Hög validitet men sämre 
reliabilitet – fokuserat på rätt 
mål men spritt resultat

Hög reliabilitet och 
validitet – samlat resultat 
fokuserat på rätt mål

Hög reliabilitet men sämre 
validitet – samlade resultat 
men miss av målet



 Förberedelse för förändring – Metod 

 12 

ende på vad denne tror är socialt önskvärt eller accepterat. Även trötthet eller stress 
hos respondenten kan göra att denne likriktar sina svar eller svarar utan att tänka efter. 

För att undvika respondentfel gjordes hela tiden en bedömning av att respondenten var 
bekväm i sina svar. För att förbereda respondenten skickades ett kort informationsmail 
ut ett par dagar innan om vilka typer av frågor som skulle behandlas så denna hade god 
tid att tänka efter. God betänketid gavs och följdfrågor ställdes om svaren inte var tyd-
liga och den inbokade tiden var väl tilltagen för att respondenten ej skulle känna sig 
stressad. Vi bad att få återkomma samt skickade en sammanfattning av intervjun som 
respondenten fick kommentera. 

Intervjuareffekter innebär att den som intervjuar påverkar respondenten till exempel 
genom klädsel eller minspel, eller med sin ålder eller kön. Intervjuaren kan också ha 
en allmän positiv inställning till respondenten vilket kan göra att denne tolkar svar 
välvilligt, en så kallade haloeffekt. En annan tendens är att intervjuaren tolkar oklara 
svar mot medelvärde, en så kallad centraliseringseffekt. En annan typ av intervjuaref-
fekt är om intervjuaren skall göra sitt urval själv och medvetet eller omedvetet väljer 
vissa typer i sitt urval. Exempelvis i samma ålder, med sympatiskt intryck eller som 
inte verkar upptagna. 

För att undvika intervjuareffekter genomfördes intervjuerna tillsammans för att båda 
skulle ha en gemensam uppfattning om hur frågor ställdes och svar tolkades. Vi varie-
rade även vem som ställde de olika frågorna. I de fall då den utvalda avböjde förfrågan 
om att bli intervjuad förklarades syftet med intervjun mer ingående, och att exempelvis 
kunskap om NyttA ej var något som inverkade. Detta resulterade i endast ett bortfall 
bland de utvalda respondenterna, beroende på hög arbetsbelastning inför bokslut. 
Dessutom användes en MP3-spelare vars ringa storlek visade sig vara positiv då re-
spondenterna sällan fäste någon uppmärksamhet på inspelningsutrustningen. Vi som 
intervjuare kan ha påverkat respondenternas inställning genom exempelvis vår roll 
som examensarbetare eller på grund av vår ålder. Detta kan vi inte påverka men det är 
ändå värt att beakta om samma intervjuer skulle göras av en annan person. 

2.3.1 Validitet 
Validitet i litteraturstudien försöktes säkerställas främst genom att starta med ett stort 
överskott av litteratur som granskades och jämfördes för att sedan reduceras till en 
hanterbar omfattning. 

I fallstudien säkerställdes validiteten genom att intervjuerna förbereddes (frågor öva-
des in och specifik fakta för fallet studerades), spelades in, sammanfattades, avlyssna-
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des, kompletterades, kommenterades av respondenten och i nödvändiga fall följdes 
upp med ytterligare intervjuer. 

Genom arbetet inom projektgruppen och avstämningar med uppdragsgivaren minst en 
gång i veckan kunde arbetet kontinuerlig styras för att säkerställa en hög generell vali-
ditet. Då arbetet utfördes i samarbete med det övriga inom projektgruppen kunde även 
en ständig dialog hållas och ständig feedback ges på det genomförda arbetet. 

2.3.2 Reliabilitet 
Som tidigare nämnts syftar reliabiliteten på mätningarnas pålitlighet. Är de återgivna 
resultaten insamlade på ett korrekt sätt och slutsatserna grundade på tillförlitlig fakta? 
En hög reliabilitet innebär att upprepade eller oberoende mätningar ska ge samma re-
sultat, förutsatt att det som undersöks är konstant eller lika. För att ha en hög reliabili-
tet bör en metod alltså vara oberoende av undersökare eller andra tillfälliga faktorer i 
undersökningssituationen. 

Tillvägagångssättet i litteraturstudien säkerställer att referensramen håller hög reliabili-
tet genom flera stegs granskning och avgränsningen av materialet. En del av artiklarna 
har skrivits i slutet på 1990–talet då en viss överdriven positiv inställning till den nya 
ekonomin och IT/IS-lösningar rådde. Uppgifter som kan ha snedvridits på grund av 
denna inställning har därför hanterats med försiktighet. 

Ett kritiskt förhållningssätt till litteraturkällorna försöktes hållas genom att olika källor 
ställdes mot varandra, verklighetsanknytningen beaktades, otydligheter och tveksam-
heter granskats samt att vissa referenser även kontrollerades om det fanns tveksamhe-
ter om kvalitén på dessa. 

En sak att beakta är att mycket av litteraturen kommer från USA. Detta kan påverka 
reliabiliteten i litteraturstudien främst när det gäller förändringsledning och föränd-
ringsprocessen, eftersom dessa påverkas av både landets och det enskilda företagets 
kultur. Därför måste extra uppmärksamhet och ett kritiskt förhållningssätt antas mot 
sådana saker som kan skilja i kulturen mellan Sverige och USA. 

En källa som fått mycket kritik inom akademiska kretsar för att inte innehålla några 
referenser är Kotters Leading Change. Hans verk måste därför behandlas kritiskt ur ett 
vetenskapligt perspektiv men används ändå inom såväl näringslivet som den akade-
miska världen. Den används dessutom på FMV där den bland annat ingår i ledarskaps-
utbildningen. Mycket kan sägas om Kotters förändringsmodell är giltig eller ej, vissa 
delar understöds av andra forskare (se hela kapitel 7) men syftet med detta examensar-
bete är inte att reda ut modellens giltighet. Andra källor som inte är vetenskapligt upp-
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byggda är artiklar från facktidningar inom affärssystemsområdet. Dessa bygger på un-
dersökningar utan ett vetenskapligt tillvägagångssätt men har en tydlig förankring i 
verkligheten som belyser områden inom affärssystem ur en mer konkret synvinkel. I 
dessa har skribentens egna synpunkter inte beaktats utan tyngdpunkt har lagts på de 
intervjuer som citeras i artiklarna. 

Även inferensfel kan påverka reliabiliteten, det vill säga att felaktiga slutsatser dras på 
grund av att de respondenter som intervjuas inte representerar den grupp som vill un-
dersökas (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att minska risken för inferensfel gjordes ett 
slumpmässigt urval genom att lotta fram respondenter ur de olika målgrupperna. 

Generaliserbarhet 
Då ett av önskemålen från uppdragsgivarens sida var att innehållet skulle kunna åter-
användas i senare etapper av implementeringen, samt eventuellt kunna bidra till andra 
liknande förändringsprojekt, har detta hela tiden varit inriktningen. Om avkall görs på 
generaliserbarheten kan sannolikt ett bättre resultat uppnås för den specifika fallstudi-
en. Men detta resultat skulle endast vara temporärt användbart och inte kunna bidra till 
mycket i framtiden. 
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Figur 4 FMV är länken mellan Försvarsmakten 
och industrin (Presentationsmateriel FMV) 

3 FMV – Teknik för Sveriges säkerhet 

I detta kapitel görs en orienterande genomgång av FMV för att få en förståelse för vad 
organisationens verksamhet består av och har för syfte.2 

FMV:s uppdrag är att ansvara för materielförsörjningen till det 
svenska försvaret. Huvuduppgiften är att anskaffa, upprätthål-
la och avveckla materiel på uppdrag av Försvarsmakten. Ut-

maningen är att hitta, föreslå och införa innovativa och kostnadseffektiva lösningar för 
att trygga försvarets utveckling, både när det gäller ny teknik och ny materiel. 

Försvarsmakten har som vision att verka nätverksbaserat och samverka i internationel-
la styrkor medan det civila försvaret ska hantera svåra och oförutsedda påfrestningar 
på samhället. FMV bidrar som civil självständig myndighet till utvecklingen med sin 
kunskap och kompetens inom flera olika områden.  

På uppdrag av regeringen 
FMV fungerar som länken mellan För-
svarsmakten och industrin. Det är en myn-
dighet som är direkt underställd regeringen, 
ett förenklat sätt att se det är att regeringen 
är ägare och generaldirektören är högsta 
verkställande chef. Ekonomiskt är FMV 
uppdragsstyrt vilket innebär att uppdrag 
säljs till Försvarsmakten och andra kunder 
och FMV tar betalt efter uppfyllda åtagan-
den.  

Teknik och materiel till morgondagens försvar 
”FMV ska stärka försvarets samlade förmåga på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt samt säkerställa utvecklingen av teknik och materiel för morgondagens 
försvar.” 

FMV – teknik för Sveriges säkerhet, presentationsmaterial 

Detta innebär att FMV tar ett tekniskt ansvar för försvarsmaterielen i ett livscykelper-
spektiv, hela vägen från utveckling till avveckling. Detta måste göras med ett framtids-

                                              

2 En stor del av den information som tas upp i detta kapitel har sitt ursprung i internt och externt presentations-
material från FMV 
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inriktat fokus gällande både totalkostnader samt val av teknologier och samarbetspart-
ners. 

Internationellt samarbete 
Den svenska kompetensen inom militär högteknologi står sig mycket väl i internatio-
nell jämförelse. FMV:s internationella samarbete ökar i omfattning och blir allt mer 
betydelsefullt när det gäller försvarsutvecklingsprojekt och industriell försvarssamver-
kan. Ett av flera exempel på FMV:s internationella samverkan är Western European 
Armaments Group (WEAG), som är ett samarbete mellan 19 europeiska länder med 
målsättning att stärka den europeiska försvarsindustrin. Detta sker genom att samarbe-
ta inom forskning och utveckling, öppna de nationella försvarsmarknaderna för ut-
ländska konkurrenter samt skapa ett effektivare resursutnyttjande genom att ta fram 
standarder (Western European Armaments Group – History & Objectives, 2002). 
Dessutom verkar FMV inom NATO:s militära samarbete Partnerskap för Fred samt 
andra internationella bilaterala och multilaterala samarbeten. Det finns exempelvis ett 
nära och utvecklat samarbete inom den nordiska försvarsmaterielindustrin. Några ex-
empel på aktuella projekt är helikopteranskaffningssamarbete, Ubåtsprojektet Viking 
samt artillerilokaliseringsradarn ARTHUR. FMV har även i uppdrag att stödja den 
svenska exporten av försvarsmateriel, ett exempel på detta är försäljning och leasingen 
av JAS-plan till andra länder. 

Inte bara stridsvagnar och JAS-plan 
Idag utvecklas ett allt närmare samarbete mellan det militära och det civila försvaret. 
Ledningsfunktioner liksom tekniska funktioner och lösningar kan vara gemensamma. 
Även om den absolut största kunden är Försvarsmakten har FMV även uppdrag från 
andra som exempelvis blåljusmyndigheterna (Polisen, Brandkåren etcetera) och Kust-
bevakningen. För blåljusmyndigheterna tittar FMV på ett kommunikationssystem för 
att kunna kommunicera inom och mellan dessa medan Kustbevakningen förses med 
nya flygplan. 

Specialkompetens och projekt 
FMV sysslar ofta med stora, komplexa och långsiktiga projekt. Arbetet bedrivs ofta i 
integrerade projektteam med medlemmar från FMV och övriga intressenter. Kompe-
tens inom högteknologi, kommersiella frågor och internationellt kunnande som sam-
verkar under en kvalificerad projektledning gör det möjligt att genomföra komplexa 
affärer med stora och avancerade systemlösningar. Bland de större projekt som FMV 
för närvarande arbetar med kan nämnas stridsflygplanet JAS 39 Gripen, Korvett Visby, 
Stridsvagnen Leopard samt framtidens ledningssystem LedsystT.  
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Akademiker, specialister och militärer 
Inom FMV arbetar många skilda kompetenser, de flesta är speci-
alister eller experter inom något tekniskt område. Av cirka 2 100 
medarbetare är 480 civil- eller högskoleingenjörer, 450 gymna-
sieingenjörer, 60 civilekonomer och 345 övriga akademiker. För 
att utveckla FMV:s försvarskunskap kontinuerligt är omkring tio 
procent av medarbetarna yrkesofficerare som för en tid tjänstgör 
vid FMV.  
FMV finns främst i Stockholm där cirka 2/3 av alla medarbetare 
sitter. Utöver det finns FMV i Linköping, Karlsborg, Arboga och 
Vidsel, samt på ytterligare ett tiotal platser. 

De största styrkorna och svagheterna 
Under hösten/vintern 2003 genomfördes en kundun-
dersökning med hjälp av 28 djupintervjuer (23 inom 
Försvarsmakten och fem inom andra myndigheter). 
Där konstaterades följande styrkor och svagheter: 

3.1 FMV – En verksamhet i förändring 
Parallellt med affärssystemprojektet pågår en del andra utvecklingsprojekt och utred-
ningar som kan vara av stort intresse eftersom de både kan påverka och påverkas av 
projektet. I detta avsnitt beskrivs verksamhetsutvecklingen övergripande för att ge en 
bild av vad som händer inom organisationen samtidigt som affärssystemsprojektet 
sker. (Huvudkälla: Frågor och svar om FMV:s utvecklingsarbete) 

Anpassning mot framtidens krav 
Förändringar i omvärlden ställer nya krav på FMV. Försvarsmaktens planering och 
omstrukturering, försvarsbeslutet 2001 och det kommande beslutet under 2004 samt 
det ökade internationella materielsamarbetet gör att en anpassning av verksamheten är 
nödvändig för att möta dagens och framtidens krav. Det måste finnas en beredskap för 
att försvaret kommer att få mindre pengar framöver. Därför ställs krav på en resurssnål 
och anpassad verksamhet med en flexibel organisation där medlen som anslås till ma-

Styrkor Svagheter 
• Hög kompetens 
• Systemtänkande 
• Hålla ihop projekt på hög nivå 
• Serviceminded i relationerna 

• Långa ledtider – förseningar som fördyrar 
• Bristande kostnadseffektivitet 
• Bristande tillförlitlighet i prognoser 
• Byråkratisk/obegriplig organisation 

 

Figur 5 FMV:s spridning i Sverige 
(Presentationsmaterial, FMV) 
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terielområdet kan utnyttjas så optimalt som möjligt. Som ett led i detta vill ledningen 
fortsatt lägga stor vikt på affärsmässigheten och fokusera på kärnverksamheten. 

Fortsättning för redan inslagen kurs 
Det pågående utvecklingsarbetet är en fortsättning för den väg som FMV redan påbör-
jat med införandet av processorientering år 2000 och rollbaserad verksamhetsledning 
år 2003. En viktig del i det interna arbetet med att öka förståelsen för hur var och en 
ska bidra till verksamheten är att förenkla och förtydliga den inslagna vägen för 
FMV:s utveckling. Den nuvarande organisationsutvecklingen är en förändring som 
innebär färre antal områden och en tydligare kompetensorganisation. 

Ledningen vill skapa en FMV-standard för hur FMV jobbar, som det kan göras avsteg 
från vid behov. Uppfattningen hos ledningen är att det inte varit så tidigare, men att ett 
allt mer enhetligt arbetssätt börjar visa sig som ett resultat av det processinriktade ar-
betssättet inom FMV. 

Ny marknad 
En rad förändringar i omvärlden har gjort att de potentiella synergieffekterna mellan 
militär och civil verksamhet ökar och skapar nya marknader. Samtidigt ökar det inter-
nationella samarbetet vilket öppnar för nya möjligheter. För att utnyttja dessa och vara 
offensiv i utvecklingen har FMV bland annat som strategi att möjligheterna till inter-
nationellt samarbete ska prövas vid varje större uppdrag. 

Mer helhetsansvar och mindre detaljer 
FMV har som vision att höja sig systemnivåmässigt. Det innebär att FMV vill ta ett 
större helhetsansvar för hela försvarssystem och lägga ut ansvaret för delar av syste-
men och tekniska detaljer på industrin. Den framtida kärnverksamheten ses som tek-
nikförsörjning, ledningsstöd, utveckling av system och anskaffning. Områden som 
FMV vill minska sitt nuvarande arbete med och lägga ut på industrin är drift, underhåll, 
förvaltning samt produktansvar. 



 Förberedelse för förändring – Projekt NyttA 

 19 

4 Projekt NyttA 

För att leda och genomföra anskaffningen och implementeringen av ett nytt affärssy-
stem har projekt NyttA (Nytt Affärssystem) skapats. I detta avsnitt görs en kort genom-
gång av projektets syfte, mål och struktur, strategi samt det arbetssätt som ligger till 
grund för genomförandet av projektet.  

4.1 Varför FMV implementerar ett affärssystem 
Inom ramen för det utvecklingsarbete som sker på FMV har beslut fattats att införa ett 
nytt affärssystem i organisationen. Målet med implementeringen är att effektivisera 
och ena FMV:s arbetssätt samt att minska den administrativa bördan till förmån för 
fokusering på kärnverksamheten (Generaldirektörens inriktningsbeslut, Nytt affärssy-
stem, 2003). De främsta anledningarna till att FMV valt att upphandla ett affärssystem 
presenteras nedan. 

Möjliggörare i verksamhetsutvecklingen 
Ur ett strategiskt perspektiv ser FMV även införandet av ett affärssystem som en möj-
liggörare i verksamhetsutvecklingen och ett utvecklingssteg i FMV:s omställning till 
ett processbaserat arbetssätt (Uppdragsplan, projekt NyttA, 2003). Genom att dra nytta 
av best practice (se Best practice sidan 34) kan verksamheten ges ett lyft när det gäller 
verksamhetens effektivitet och lönsamhet (Markus & Tanis, 2000). 

Avsaknad av projektstöd 
I stort sett all verksamhet hos FMV bedrivs idag i projektform varför det finns ett stort 
behov av kraftfullt stöd i projekthanteringen. Vissa projekt är mycket stora och arbetar 
inom stora resursramar medan andra är kortare och mer begränsade i tid, budget och 
personal. Systemstöd i projekthanteringen är något som FMV inte har men vill bygga 
upp i samband med implementeringen. Systemstöd och verktyg för att initiera, genom-
föra, styra, samt följa upp större och mindre projekt ses som nödvändigt för att FMV 
ska kunna utöva ett effektivt projektarbete. 

Gammal och komplex systembild 
FMV:s karta över de tekniska system som 
finns idag är mycket komplex, vilket kan 
illustreras i överblicken till höger. En 
mängd olika system med olika använd-
ningsområden finns, både kommersiella och 
egenutvecklade. Flera av dem är tekniskt 
omöjliga att integrera med andra vilket 
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medför att samma information måste föras in i, eller föras över mellan flera olika sy-
stem manuellt. Några av de egenutvecklade systemen med spännande namn såsom 
LANDA, ARLANDA eller TJUPP är i vissa fall beroende av specifika konsulter. I 
längden innebär detta stora risker, bland annat i form av driftsäkerhet samt kostnader 
för att underhålla och utveckla den heterogena systembilden. 

Breddad kundbas 
FMV:s ambition är att utöka sin kundbas både nationellt och internationellt. Genom att 
effektivisera sin verksamhet och därigenom bli en konkurrenskraftig inköpsorganisa-
tion vill FMV attrahera nya kunder inom den statliga och den militära sektorn och er-
bjuda sina kunskaper inom upphandling och annan verksamhet. 

4.2 Vision och mål för NyttA 
FMV vill genom att anskaffa ett affärssystem förnya IS/IT-stödet för verksamheten för 
att kunna verka i en föränderlig miljö och hålla både konkurrenskraftig och affärs-
mässig kvalitet. 

”Affärssystemet ska stödja FMV:s utveckling till en ledande organisation inom 
teknik för Sveriges säkerhet” 

Visionen för NyttA, Uppdragsplan, projekt NyttA, 2003 

Affärssystemet ska bidra till FMV:s strategiska inriktning och öka effektiviteten i ma-
terielförsörjningen till det Svenska försvaret samt stödja FMV:s personal i det dagliga 
arbetet så att verksamhetsflödet förenklas och effektiviseras. Förhoppningen är att sy-
stemet på ett kostnadseffektivt sätt ska tillgodose huvuddelen av FMV:s behov av 
IS/IT-stöd. Detta innebär att affärssystemet kommer att ersätta huvuddelen av den 
mångfald av gamla system som i dagsläget är i drift. 

Ett mål är att implementeringen skall medföra mätbara effektiviseringar, men systemet 
i sig utgör ingen lösning på problem utan är snarare en möjliggörare. För att ta till vara 
på möjligheterna krävs att FMV utvecklas och anpassas, såväl organisation som ledare 
och medarbetare. Projektet kan eller får inte enligt ledningen drivas som ett projekt vid 
sidan av verksamheten, utan måste drivas tillsammans med hela FMV. I det inkluderas 
att etablera ett ansvar och ägarskap för systemet och dess olika funktioner i FMV:s 
verksamhet. Det är den som ska ta hem de vinster som ett nytt affärssystem ger. 

4.3 Den valda strategin 
Tre grundläggande principer för projektets genomförande har tagits fram. Projektet ska 
stödjas till 100 procent av verksamhetsledningen, projektet ska ledas av egen personal 
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och fokus ska läggas på förändringsledning. Utöver detta kan inriktningen på projektet 
förändras under tiden och nödvändiga justeringar göras. 

Implementeringsstrategi för projekt NyttA 
• Projektet ska anskaffa en väl utprovad standardiserad programvara och strävar ef-

ter att anpassa FMV:s arbetssätt efter det system som väljs. Nödvändiga föränd-
ringar och justeringar av det befintliga verksamhetsflödet skall tydliggöras inom 
ramen för projektet 

• Konsulter kommer att utnyttjas där så är möjligt, men verksamhetskompetensen 
måste hämtas från erfarna medarbetare på FMV 

• Implementeringen ska ske etappvis och kontrollerat. Etapperna ska omfatta väl av-
gränsade funktionsområden 

• Implementerade funktioner ska vara väl utprovade före drifttagning 
• Den första etappens område och omfattning skall väljas primärt för att verifiera 

implementeringsmetodiken av affärssystemet 

Detta tillvägagångssätt önskas leda till: 
• Minimala störningar i ordinarie verksamhet 
• God kontroll över tid och kostnad 
• Minskad riskexponering i projektet 
• Erfarenhetsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring av implementering 

4.4 Projektets organisation 
Projektet styrs av en styrgrupp tillsatt av FMV:s strategiska ledning. Status-
rapportering sker regelbundet var tredje vecka till styrgruppen. Projektledningen leder 
projektet under alla dess faser och tillsätter erforderliga delprojekt och arbetsgrupper 
för att lösa skilda uppgiftsområden. Exempel på en arbetsgrupp är gruppen för funk-
tionskrav som har tagit fram krav för systemet utifrån olika verksamhetsområden. Den 
organisation som ses här nedan är den organisation som gäller under förhandlingsfasen, 
innan avtal med leverantör är slutet och införandet börjar. Projektets bemanning och 
organisation kommer således att förändras när själva införandet av systemet påbörjas. 
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Figur 7 Projekt NyttA:s organisation i upphandlingsfasen (fritt från Presentationsmaterial, 
NyttA) 

4.5 Från start till mål, etappvis införande 
Projekt NyttA är indelat i fyra olika faser där de två första utförs utan inblandning av 
leverantörer och den sista sker i samarbete med leverantörer. Den sista fasen, där själ-
va införandet sker, är den för projektet mest intensiva och resurskrävande fasen. 

Figur 8 Projekt NyttA:s faser (Anbudsinfordran, 2003-12-13) 
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Den fjärde fasen är indelad i fyra etapper som ska omfatta olika områdens funktionali-
tet. För att ge en bild av hur arbetet är upplagt och när i tiden detta examensarbete är 
genomfört visas här en grov bild den tidsplan och de målstolpar som fanns när exa-
mensarbetet påbörjades. Tidpunkten för avtal och starten av etapp ett har under våren 
blivit uppskjutet, se även Förskjutning av tidsplanen, sidan 79. 

4.6 Förändringsledning, ett nytt sätt att jobba 
Genomgående har förankringsarbetet hos användarna lyfts fram som avgörande och 
kritiskt i de referensföretag projektet varit i kontakt med (Skanska, Posten, System-
bolaget och TeliaSonera). Förändringsledning ska prägla hela projektet och vara en del 
av allas arbete i projektet – inte en funktion vid sidan av. Med aktiv förändringsled-
ning vill projektet ”skapa en god förändringskultur på FMV för att effektivt kunna im-
plementera och därefter nå en hög nyttjandegrad av affärssystemet” (Uppdragsplan, 
projekt NyttA, 2003). 

Projektet ser förändringsledning som organisationens förmåga att utnyttja möjligheter-
na som affärssystemet skapar genom att förbereda, förändra och utveckla FMV – så att 
användningsgraden av det framtida affärssystemet blir hög. En viktig komponent för 
att NyttA i slutändan ska generera affärsnytta för FMV. 

”Förändringsledning i NyttA säkrar nyttan genom att få medarbetarna att driva 
förändringen och snabbt ta till sig det nya affärssystemet och därigenom avse-
värt höja användningsgraden.” 

Utdrag ur FL Strategi, NyttA 
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Figur 9 Tidigare tidsplan för projekt NyttA (fritt från anbudsinfordran, 2003-12-13) 
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Införa ett system
”Skapa möjligheter”

Förbereda, Förändra & Utveckla OSS
”Utnyttja möjligheterna”

Övertygelse & ägarskapÖvertygelse & ägarskap

Nyfikenhet och drivkraftNyfikenhet och drivkraft

Förändringsledning

Målen med förändringsledningen ska nås 
genom att angripa uppgiften från flera håll: 
Övertygelse och ägarskap ska från FMV:s 
högsta ledning spridas nedåt i organisatio-
nen. Nyfikenhet och driv ska finnas hos 
alla medarbetare och skall på så sätt under-
lätta införandet av NyttA och öka FMV:s 
förmåga att nyttja dess möjligheter. 

 

4.6.1 En förändringsresa 
För att visualisera förändringsmognaden använder sig förändringsledningen inom Nyt-
tA av en kurva som går från en medvetenhet ”jag ser” till ett engagemang ”jag gör”. 
Färden på denna kurva benämns som förändringsresan (FL Strategi 1.0, NyttA). Kur-
van används för att visa hur nyttan ökar när någon (person, avdelning etcetera) verkli-
gen följer med i förändringen. Längs hela denna resa finns olika behov och olika akti-
viteter/åtgärder behövs 
för att ta nästa steg. I 
början är kommunika-
tion det viktigaste, in-
formation sprids och de 
berörda parterna får 
chans att yttra sig. Ju 
längre upp på kurvan 
desto viktigare blir den 
aktiva involveringen. 
För att uppnå kompe-
tens måste exempelvis 
lämplig utbildning fås. 

Bakom kurvan döljer sig ett antal olika områden som exempelvis motivation, kunskap 
och erfarenhet. I olika skeden i implementeringen krävs olika förutsättningar för att 
smidigt gå vidare i förändringen. Inom NyttA pratas om att hjälpa olika personer och 
grupper på denna resa och bildligt talat ta dem ”från rött till grönt”. Rött innebär att de 
inte är med på resan och grönt att de har nått tillräcklig långt i förhållande till den fas 
projektet för närvarande befinner sig i. 

Figur 10 Grundsyn på förändringsledning inom 
FMV:s affärssystemsprojekt (FL Strategi 1.0) 
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Figur 11 Förändringsresan (FL Strategi 1.0) 
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4.6.2 Mitt mikro-FMV – information med personlig prägel 
Mitt mikro-FMV är något som har dragits igång på initiativ av förändringslednings-
gruppen inom NyttA. Syftet är att engagera alla som tillhör projektet i förändringsar-
betet och visa att förändringsledning är allas ansvar och ska genomsyra allt som görs 
inom projektet. Det som benämns som mitt mikro-FMV är det kontaktnät som varje 
medlem har i organisationen och principen bygger på styrkan av förtroendet mellan 
människor som känner varandra. 

Varje person inom NyttA har sitt specifika kontaktnät, sitt mikro-FMV. Dessa kontakt-
nät bildar tillsammans ett stort nät som spänner över många delar av FMV. Genom att 
utnyttja dessa kontaktnät som ett komplement till de formella informationskanalerna 
(Intranätet, informationsmöten etcetera) hoppas en högre total effekt uppnås av de 
samlade insatserna. 

Tanken med mitt mikro-FMV är att projektmedlemmarna ska utnyttja sina kontakter 
och aktivt verka för att få alla inom FMV positivt inställda och förberedda inför för-
ändringen. Detta kan exempelvis ske genom att kontinuerligt informera med vecko-
brev och information på arbetsplatsträffar. På detta sätt bör alla i den inledande fasen 
ta sitt mikro-FMV från rött till grönt, alltså från oförberedda och ovissa till förberedda, 
välinformerade och positivt inställda. 

Förhoppningen är att detta gröna sedan ska sprida sig vidare genom organisationen och 
till slut resultera i ett FMV som är med på förändringsresan. 

Målen med mitt mikro-FMV är att inom respektive område (berörd process och/eller 
funktion) säkerställa att FMV:s medarbetare (Mitt Mikro-FMV, 2004-04-02): 
• Har kunskap om vad ett affärssystem är 
• Är medveten om de förändringar införandet av NyttA medför 
• Känner att NyttA förbättrar/underlättar det dagliga arbetet och är positiva till de 

förändringar NyttA innebär 
• Känner sig som aktiva deltagare snarare än passiva informationsmottagare 
• Har realistiska förväntningar på ingående funktioner 
• Får kontinuerlig information om projektets status 

4.7 Kravställning från grunden med RPA-metoden 
Informationen om RPA är sammanställd utifrån projektinterna dokument och presen-
tationer samt samtal med olika projektmedlemmar.  
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En stor del av arbete som bedrivits inom Projekt NyttA under tiden för examensarbetet, 
har varit kravgruppens arbete med att beskriva hur FMV vill bedriva sitt arbete till-
sammans med det kommande affärssystemet.  

Metodiken som använts för detta – RPA (Reiterate Perspective Application) – är en 
beprövad metod som har anpassats till FMV med stöd av en konsult. Med utgångs-
punkt från verksamhetens krav på systemstöd sker ett iterativt arbete för att ta fram 
krav och samtidigt utveckla ett nytt framtida arbetssätt. Grundanledningen till detta 
tillvägagångssätt är att ha en stark koppling mellan kravspecifikationen och verksam-
heten och samtidigt se framåt och utveckla verksamheten. Metoden består av två faser: 
Konceptuell design och realisering. 

I vissa fall kan processbeskrivningar användas för att skapa kravspecifikationer, men 
en stor potentiell möjlighet finns även att i samband med implementeringen av ett af-
färssystem utveckla och göra om processerna, något som brukar benämnas BPR (Bu-
siness Process Reengineering). Med BPR menas att från grunden skapa nya processer, 
utifrån nya förutsättningar och krav. RPA-metoden är ett försteg till BPR som ger en 
förutsättning att kunna utnyttja de möjligheter som skapas av ett nytt affärssystem. 

Idag finns det i vissa fall en skillnad mellan 
det faktiska arbetssättet på FMV och FMV:s 
processbeskrivningar. Dessutom för affärssy-
stemet med sig många möjligheter som gör att 
det framtida arbetssättet – visionen – inte 
stämmer överens med någon av dessa. Därför 
har projekt NyttA valt RPA för att ta fram ett 
önskat informationsflöde som kan ligga till 
grund för att beskriva det framtida arbetssättet. 
 

 

4.7.1 Konceptuell design – den första fasen 
Under hösten 2003 har projekt NyttA arbetat med fasen konceptuell design vilket re-
sulterat i den kravspecifikation som gått ut till anbudsgivarna men även nedbrytning 
och uppsamling av dessas underkrav. I denna fas ingick även att ta fram informations-
flöden för respektive funktionsområde för att ha något att hänga upp kraven på. 

Först kartlades existerande informationsflöden och externa och interna intressenter 
identifierades. Sedan samlades krav in på vad systemet skall och helst bör klara av. 

Figur 12 Dagens processer och arbetssätt i 
förhållande till visionen 
(Presentationsmaterial, NyttA) 
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När detta gjorts skapades ett önskat framtida flöde. Till aktiviteter i detta visionära flö-
de kopplades sedan successivt olika krav. Som är en tillämpning av de krav som tagits 
fram skapades en casebeskrivning utifrån typflöden från kärnverksamheten. Typflöde-
na och casebeskrivningen fungerar även som underlag för demonstrationer av affärssy-
stemsleverantörernas produkter för att visa hur deras produkter fungerar med FMV:s 
verksamhet. 

Slutresultatet från första fasen är framförallt en övergripande kravspecifikation, där 
tillräckligt mycket är beskrivet för att FMV ska kunna välja rätt leverantör, men inte så 
detaljerat att FMV avgränsar sig till en specifik lösning för tidigt. Genom detta tillvä-
gagångssätt hoppas FMV kunna undvika att specificera ett system och en lösning som 
inte är den bästa, eller att skräddarsy ett specialsystem som för med sig höga kostnader 
och risker. 

Fokus på informationsflödet 
RPA-metoden handlar mer om in-
formationsflöden än processer och 
processflöden som många andra 
kravställningsmetoder grundar sig 
på. Dessa informationsflöden kan i 
sin tur vara underlag till en ny pro-
cessbeskrivning. Informationen 
grupperas utifrån olika perspektiv 
istället för baserat på avdelningar 
eller andra områdesindelningar, 
eftersom detta kan skapa revir- och 
avdelningstänkande. 
 
 
Olika perspektiv på information 
Informationsflödet kan ses ur ett 
flertal olika perspektiv beroende 
på vilken organisationsroll som 
används som utgångspunkt. Alla 
delar i organisationen har berör-
ingspunkter med varandra, infor-
mationen används och komplette-
ras från flera håll. Informationen 
och därmed hela organisationen 

HR

Projekt

Produkt

Ekonomi

Ledning

Information

Databaser
Applikationer

Informationsflöde

Processer

Figur 14 Informationsflödet utifrån olika perspektiv 
(Egen produktion) 

Figur 13 RPA metoden fokuserar på informationsflödet 
(Presentationsmaterial, NyttA)
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påverkas av hur informationen hanteras. Därför är det viktigt att se till alla perspektiv 
och att alla får framföra sina synpunkter och diskutera mervärdet av information ur 
deras och andras perspektiv. 

Skapandet av det framtida flödet 
Genom att tänka visionärt och inte binda upp sig i de gamla arbetssätten undersöks 
vilka processer som skall finnas kvar i befintlig form, vilka kan tas bort samt vilka nya 
som tillkommer. Vilka gränsytor ska finnas mot externa och interna intressenter samt 
andra informationsflöden undersöks också. Utifrån varje perspektiv byggs det upp nya 
och förändrade informationsflöden och gränsytor till andra områden. När den framtida 
bilden av varje perspektiv är kartlagt sammanställs materialet till en översikt för att 
skapa ett helhetsperspektiv av informationsflödena. 

4.7.2 Realisering – den andra fasen 
Realiseringen går huvudsakligen ut på att bryta ned och förfina kravspecifikationen. 
För att på ett effektivt sätt kunna införa ett affärssystem tillsammans med vald leveran-
tör måste en mer detaljerad bild skapas av hur det framtida arbetet kommer att ske med 
hjälp av systemet. 

Nedbrytningsarbetet grundar sig för varje perspektiv på en workshop, efterföljande 
intervjuer med olika rollinnehavare (realiseringsintervju) och en avslutande workshop 
där det gemensamma resultatet presenteras. På den första workshopen diskuteras över-
gripande möjligheter och hinder utifrån en översiktlig flödesbeskrivning. Intervjuerna 
syftar till att dels penetrera och diskutera de hinder och förbättringsmöjligheter som 
identifierats, dels till att skapa konsensus kring principerna i flödet. Därför involveras 
många personer med olika erfarenhet och arbetsuppgifter genom intervjuer och samtal, 
exempelvis enhetschefer, handläggare, processledare och administratörer. Den avslu-
tande workshopen syftar till att presentera och förankra det arbetssätt som tillsammans 
har arbetats fram. 

Målet med realiseringen är att vara tillräckligt förberedd när affärssystemleverantören 
kommer och kunna förklara och svara för hur systemet ska fungera ihop med verk-
samheten, dels utifrån de lösningar som leverantören föreslår men även ha egna lös-
ningar. Nivån på slutresultatet av realiseringen, det vill säga hur mycket som ska vara 
klart fram till dess att införandet börjar, är en balansgång: 
• Beskrivs för mycket om hur organisationen vill ha det finns det stor risk för an-

passningar av systemet, vilket kan vara ett hinder för att dra nytta av de inbyggda 
flöden och lösningar som finns 
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• Beskrivs för lite vet leverantören inte vad organisationen vill ha och inför då en 
standardlösning som inte passar organisationen i slutändan 

Slutresultatet av realiseringen är ett komplett sammanhängande informationsflöde med 
kriterier för start och slut, roller, aktiviteter, hinder och beslutspunkter etcetera, som är 
förankrat i organisationen. 

Realiseringsintervjuer skapar framtida arbetssätt 
Målet med realiseringsintervjuerna är att ta fram ett framtida informationsflöde som är 
förankrat i organisationen och som kan ligga till grund för förhandlingar med leveran-
tör och justeringar av det framtida affärssystemet. Kravgruppen tar fram ett utkast och 
arbetar sedan fram ett slutligt förslag tillsammans med personer med lång erfarenhet 
inom området eller erfarenhet från andra organisationer. De inblandade personerna får 
säga vad de tycker och diskutera fördelar och nackdelar med det beskrivna informa-
tionsflödet. Syftet är dels att höja kvalitén på informationsflödena och dels att få delak-
tighet och engagemang från medarbetarna. 

”Syftet med denna fas är att visualisera den vision som man kravställt efter, det 
som tidigare varit tankar och idéer skall konkretiseras för att få en bättre egen 
förståelse för visionen och mervärdet av synergier med andra områden, men 
ännu viktigare, få andra att förstå! Viktigt är också att identifiera och analysera 
hinder för visionen så att eventuella strategiska beslut hinner fattas innan ge-
nomförandet. Roller och beskrivningar måste tas fram relativt tidigt då dessa 
skall ligga till grund för det rollbaserade systemet samt utbildningsplaner.” 

Utdrag ur informationsdokument om realiseringsfasen, 2004  

Realiseringsintervjuerna där medarbetarna blir involverade genomförs med en medar-
betare i taget. Den personen som har ansvar för området inom kravgruppen leder inter-
vjun. Som medsittare vid de första intervjuerna finns ofta en person från förändrings-
ledningsgruppen för att kunna hjälpa till att svara på mer generella frågor om projektet 
och ta in information från respondenten samt att säkerställa att intervjun genomförs på 
ett bra sätt ur förändringsledningssynpunkt. 

Det slutliga resultatet förankras 
Syftet med den avslutande realiseringsworkshopen att presentera resultatet av realise-
ringen för organisationen och knyter ihop kraven med en mer verksamhetsnära be-
skrivning. Där visar områdesansvarig hur de tror att det framtida arbetssättet kommer 
att se ut och försöker lägga förväntningarna på en rimlig nivå. En viktig del av work-
shopen är därför att berätta om de eventuella problem och hinder som finns för ett för-
verkligande av respektive flöde. Samt att förklara att detta är en önskebild, fortfarande 
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återstår förhandlingar som gör att vissa saker kan komma att ändras beroende på hur 
den framtida leverantören klarar av att uppfylla önskemålen. Workshopen syftar även 
till att ge berörda individer en chans att tycka till, eftersom det inte finns möjlighet att 
intervjua varenda intressent.  

De personer som deltar i workshopen är framförallt personer som berörs direkt av för-
ändringen i stor utsträckning. Därefter hålls även workshopen för chefer i organisatio-
nen för att dessa sedan ska bli informationsspridare till den egna organisationen. Som-
liga av dessa individer har varit med och tagit fram kravspecifikationen, andra inte.  

Under workshopen förtydligas även hur det fortsatta arbetet med flödena kommer att 
gå till samt förtydligade att detta arbeta kommer att kräva mångas engagemang. 
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5 Affärssystem 

I detta kapitel behandlas affärssystem som begrepp och hur ett affärssystem är upp-
byggt. Utifrån den kunskapen utvecklas vad det finns för fördelar respektive nackdelar 
med att implementera ett affärssystem i en organisation. För att belysa vilken påver-
kan ett affärssystem har på en organisation avslutas kapitlet med en beskrivning av 
vad en organisation är och vad den består av och hur ett affärssystem kommer att på-
verka de olika beståndsdelarna. 

5.1 Vad är ett affärssystem? 
Med affärssystem menas det som på engelska brukar betecknas ERP (Enterprise Reso-
urce Planning Systems), ett integrerat system med funktionalitet som stöder en verk-
samhets processer (Davenport, 2000). Det är denna betydelse ordet kommer att ha när 
det i fortsättningen nämns i denna text. 

Ett affärssystem är egentligen ett större kommersiellt mjukvarupaket som tar hand om, 
bearbetar och strömlinjeformar informationsflöden i en verksamhet, vilket ger en möj-
lighet att få fram mycket relevant och aktuell data som underlag till beslutsfattande 
(Markus & Tanis, 2000). 

Affärssystem kan vara av olika karaktär och det går att urskilja tre huvudlinjer: 
• En del är specialiserade för vissa områden, exempelvis PLM (Product Lifecycle 

Management) 
• En del är anpassade för mindre företag och innehåller bara några enkla funktioner 

som bokföring, kund- och leverantörsinformation och lagerförteckning 
• En del innehåller ett stort antal funktioner och är anpassade till större organisatio-

ner, dessa kallas standardaffärssystem eller kort standardsystem. Det är denna typ 
av affärssystem som avses i detta examensarbete. 

Affärssystem köps antingen som ett färdigt paket av leverantören eller leasas. Stora 
leverantörer av affärssystem är svenska IFS och Intentia, tyska SAP som är domi-
nerande på den globala markanden och amerikanska leverantörer som Oracle och Pe-
oplesoft. Det är också möjligt att egenutveckla affärssystem men det är något som kan 
bli både svårt och kostsamt. Att köpa ett färdigt affärssystem innebär även att köparen 
ingår en långsiktig relation med leverantören (Markus & Tanis, 2000). En anledning är 
att det praktiskt och kostnadsmässigt kräver mycket av ett företag att byta affärssy-
stemsleverantör och att kundföretaget är beroende av uppdateringar för att kunna vida-
reutveckla sitt användande och utnyttja systemet fullt ut (Computer Sweden, 2004-01-
28). 
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5.1.1 Tekniken bakom 
Ett affärssystem är uppbyggt av olika moduler. Modulerna innehåller olika verktyg 
eller applikationer som används inom olika delar av en verksamhet. I ekonomimodulen 
återfinns till exempel konteringsverktyg och bokföringsverktyg, i lager och inventa-
riemodulen artikelregister och lagersaldo etcetera. (Davenport, 2000) 

Modulerna samverkar med varandra och information kan utbytas utan att mänsklig 
inverkan eller andra verktyg behövs för att modulerna ska tala ”samma språk” vilket 
innebär att de är integrerade med varandra och kommunicerar över ett back-bone, en 
samling av programvaror och komponenter som bygger upp stommen i affärssystemet. 
I ett integrerat system kan exempelvis ekonomimodulen kommunicera med lager- och 
inventariemodulen för att få reda på kapitalbindningen i lagret. Kärnan i affärssystemet 
är den databas där all information lagras och sätts in i sin struktur för att vidare kunna 
bearbetas. En översiktlig bild av affärssystemets uppbyggnad ses i Figur 15 där en 
central databas finns i mitten, med vilken de olika modulerna kommunicerar. (Daven-
port, 2000) 

Figur 15 Affärssystemets uppbyggnad (fritt från Davenport, 2000) 

Den senaste generationen affärssystem kallas ERP II. De bygger vidare på standard-
affärssystemets funktionalitet men utökar denna med mer avancerade funktionalitet 
såsom FoU (Forskning och Utveckling), marknadsföring och CRM (Customer Rela-
tionship Management). ERP II syftar till att i större omfattning integrera kunder och 
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leverantörer med det egna systemet samt att ge ökat stöd för de övergripande proces-
serna i en verksamhet (Langenwalter, 2000). 

Anpassning till organisationen 
Eftersom standardaffärssystemen i sitt grundutförande är låsta till ett visst sätt att arbe-
ta, behövs i vissa fall förändringar av systemet för att det ska passa kundens verksam-
het. Då kundens egna processer är specifika eller erfarenhetsmässigt de bästa inom den 
verksamhet som bedrivs måste systemet anpassas efter kunden. Anpassningen kan gö-
ras på olika sätt, parametersättning eller förändringar i mjukvara. 

Parametersättning innebär att olika parametrar inom affärssystemet ställs in för att sy-
stemet ska passa verksamheten. Parametersättning stöds av systemet och inga föränd-
ringar av mjukvaran behöver göras vilket gör att det är billigt och enkelt att genomföra. 
Om ändringar i mjukvaran behöver göras för att exempelvis integrera en egenutveck-
lad modul blir det hela betydligt mer komplicerat. Själva förändringen i koden kostar 
mycket men för även med sig en väsentlig kostnad vid varje uppdatering av mjukvaran. 
Vilket gör att den sistnämnda lösningen bör undvikas (Markus & Tanis, 2000). 

5.1.2 Affärssystem och processer 
Processer är en kedja med aktiviteter som sker i bestämd ordning som har en logisk 
koppling till varandra. De har även en bestämd start- och slutpunkt och fördefinierad 
input och output (Keen, 1997). Processerna löper över de funktionella organisations-
gränserna och bildar då en stark koppling mellan olika funktioner. 

Det finns ett starkt samband mellan pro-
cesser och affärssystem eftersom affärssy-
stemets logik är uppbyggd utifrån olika 
processer, hur dessa processer utförs och 
vilka aktiviteter som ska göras i vilken 
ordning (Davenport, 2000). Ett affärssy-
stem kan bara stödja ett fördefinierat ar-
betssätt, om en order till exempel inte 
fylls i enligt de krav systemet ställer på en 
order kommer den inte att förflyttas vidare 
till nästa aktivitet 

Affärssystemet kan användas till att följa processen och mäta resultatet, främst i form 
av tid och kostnad och ger en möjlighet till kontinuerlig uppföljning. Om en verksam-
het har ineffektiva processer och försöker anpassa affärssystemet till att stödja dem 
kommer inte affärssystemet att ge verksamheten något lyft utan snarare leda till ett 

OrganisationOrganisation

ProcesserProcesser

Affärssystem

Figur 16 Affärssystem har en inbyggd 
processtruktur (fritt från Davenport, 2000)



 Förberedelse för förändring – Affärssystem 

 34 

misslyckat projekt. Det är därför viktigt att försöka skapa effektiva processer i sam-
band med affärssystemsatsningen (Barker & Frolick, 2003, Bancroft et al., 1998). 

Best practice 
Standardaffärssystem är utvecklade för att stödja best practice vilket innebär att de 
bygger på det bästa lösningssättet på en uppgift eller ett problem utifrån samlad kun-
skap från många organisationer, oberoende av bransch eller marknad. Dessa processer 
tas fram genom undersökningar eller benchmarking (jämförelser). Det bör dock påpe-
kas att den best practice som finns i systemet är leverantörens val. 

5.2 Fördelar och nackdelar med affärssystem 
Det finns många orsaker till varför företag väljer att implementera ett affärssystem, 
men ofta är det för att möta de förändringar som sker i omvärlden i form av ökad kon-
kurrens, större marknader eller högre kundkrav. Exempel på fördelar som organisatio-
ner vill uppnå med hjälp av ett affärssystem: 
• Sänka totalkostnaderna i hela försörjningskedjan 
• Bättre kontroll över kostnader 
• Bättre beslut genom mer tillförlitlig och aktuell information 
• Koordinering av global efterfrågan, tillgång och produktion 
• Korta ledtiderna 
• Reducera lagernivåerna 

5.2.1 Bättre information och beslut 
Nätverkstänkandet och processtänkandet gör att samarbetet mellan olika företag be-
hövs och integreringen mellan företag ökar. Detta innebär att det även internt måste 
ställas stora krav på informationsbehandling och koordinering. Information som tidiga-
re hölls väl dold måste delas ut till leverantörer och kunder och företagen måste vara 
mer noggranna med att leverera rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå detta 
använder de flesta företag något slags affärssystem. 

Integrerade affärssystem erbjuder framförallt två fördelar som inte finns i icke-
integrerade system. En enhetlig bild av verksamheten, samt en affärsdatabas där alla 
transaktioner registreras för att kunna övervakas, bearbetas och rapporteras (Umble et 
al., 2003). Med en gemensam samlingsplats för olika typer av information underlättas 
snabbare beslutsgång eftersom sammanställda data kan fås ur systemet på en gång. 

Eftersom affärssystemet fokuserar på arbetsprocesser och sträcker sig över avdel-
ningsgränserna stimulerar det till effektivare kommunikation. Arbetssituationen för de 
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anställda kan förändras genom att redundanta icke värdeskapande aktiviteter kan han-
teras av systemet och mer tid ges till värdeskapande arbete (Umble et al., 2003). 

5.2.2 Enhetligt system med lägre risker och kostnader 
Arvssystem, eller Legacy systems som de kallas på engelska, är de olika system som 
ska ersättas av affärssystemet. De är ofta oberoende av varandra, kan sällan integreras 
med varandra och följer sin egen utvecklingsväg. Varje gång en programvara uppdate-
ras måste just den leverantör som levererat systemet anlitas och nya specialanpass-
ningar göras. För företag med en mängd olika system blir denna kostnad i längden 
mycket stor och ökas hela tiden allt eftersom nya system installeras. Med fler system 
blir även svårigheterna med att ha uppdaterad och aktuell information i alla system 
större. Data uppdateras oberoende av varandra och samma data sparas i flera olika sy-
stem vilket kan leda till mer arbete eller till och med att felaktiga beslut fattas. Ett sy-
stem och en leverantör är då att föredra för att få ner kostnaden och få ett mer enhetligt 
system utan redundant information. 

5.2.3 Höga risker och uppskruvade förväntningar 
Även om många, och inte minst leverantörerna själva, målar upp affärssystem som en 
generell problemlösare, innebär implementeringen av ett affärssystem en komplicerad 
uppgift med många fallgropar. Anledningarna ligger i för höga förväntningar på sy-
stemet, problem med implementeringen av systemet och brister i systemets funktiona-
litet. För att genomföra en lyckad implementering av affärssystemet ställs stora krav 
på organisationen. Först och främst är affärssystemssatsningar ekonomiskt krävande 
projekt, vilka liksom andra stora IT-projekt ibland blivit prestigeprojekt som lett till 
bortslösat kapital och opraktiska system (Computer Sweden, 2004-02-18). Den eko-
nomiska avkastningen av ett affärssystemsprojekt kan vara svår att påvisa (Markus & 
Tanis, 2000). Affärssystem är även tekniskt mycket komplicerade och det kan skapa 
problem i samband med implementeringen. Bristande funktionstäckning i systemet 
kan göra att systemet inte kan implementeras fullt ut eller behöver modifieras för att 
antingen passa verksamheten. Detta kan leda till höga konsulträkningar och framtida 
problem vid uppdateringar. 

5.3 Implementering 
Det finns ingen standardlösning för hur en implementering av ett affärssystem genom-
förs på bästa sätt. Olika leverantörer och kunder väljer att utföra implementeringen på 
olika sätt och dela in projektet i olika faser. Antalet och omfattningen av faserna är 
olika även om projektens innehåll är detsamma. Här beskrivs en affärssystemssatsning 
som bygger på en affärssystemsbilaga i Computer Sweden (2002), där ett antal repre-
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sentanter från olika leverantörer och kunder inom området affärssystem intervjuades 
om deras erfarenheter av implementering. 

5.3.1 Förstudie 
I denna fas initieras idén om att införskaffa ett affärssystem av ledningen eller IT-
avdelningen. Ofta sker det genom en kombination av extern expertis, högre chefer och 
IT-specialister. I förstudien ska förutsättningarna för ett kommande projekt granskas. 
Finns det tydliga mål med projektet och finns det en nytta med att föra in systemet? 
Hur kommer systemet att stödja företagets processer och hur ska processerna se ut i 
när systemstöd finns? Ett sätt att undersöka detta är enligt Markus & Tanis (2000) att 
utforma ett så kallat business case. Det är en strukturering av det sätt som affärssyste-
met ska stödja verksamheten på. Även projektledaren för affärssystemssatsningen på 
TeliaSonera (Anton Kleebinder) betonar hur viktigt det är med ett genomarbetat busi-
ness case. Med det kan affärssystemets kommande stöd till verksamheten omsättas i 
siffror av olika slag för att ge en uppskattning av fördelarna och nackdelarna med af-
färssystemet. Det ger även en möjlighet att granska vilka av företagets processer som 
kommer att påverkas av systeminförandet. 

Andra viktiga punkter under förstudien är att identifiera en möjlig projektledare och att 
bestämma den tidplan och den budget som det tilltänkta projektet ska ha. Hur den till-
tänkta implementeringen ska gå till är även det viktigt att tänka över. Vid etappvis im-
plementering införs en viss funktionalitet i taget. Alternativet är en massiv implemen-
tering då all funktionalitet införs vid samma tid. Beroende på komplexiteten i det 
kommande systemet kan olika alternativ vara att föredra. Fördelen med den etappvisa 
implementering är att det ges möjlighet att lära sig av sina misstag medan det å andra 
sidan gör det svårare att få ett helhetsbegrepp på systemet (Mats Pettersson, Systembo-
laget). 

Om felaktiga beslut fattas i denna fas kan det få stora konsekvenser i följande faser. Ett 
felaktigt business case kan undervärdera de organisatoriska förändringar som måste 
ske i samband med implementeringen av systemet, en allt för optimistisk budget kan 
ge otillräckliga resurser för utbildning och träning (Markus & Tanis, 2000). Slutpunk-
ten för fasen är ett beslut där det bestäms om projektet ska fortskrida eller läggas ner. 

5.3.2 Upphandling 
Om förstudien leder till beslut att anskaffa ett affärssystem påbörjas upphandlingen. 
Uppgiften är att införskaffa det system som ger bäst stöd till den egna verksamheten. 
Den projektorganisation som ska ta hand om implementeringen sätts upp och represen-
tanter för olika funktioner i företaget knyts till gruppen. Därefter preciseras kraven på 
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den funktionalitet i systemet som önskas för företagets processer innan en urvalslista 
av kandidater skapas. I ett första skede väljs kandidaterna ut genom en studie av vilka 
funktionalitetsområden leverantörerna täcker upp, deras ekonomiska stabilitet och vil-
ken teknisk plattform systemet bygger på (Langenwalter, 2000). Extern kompetens och 
möten med olika leverantörer kan ske för att få en bild av vad leverantörerna erbjuder. 
Utifrån den bild av vad de olika leverantörerna erbjuder utformas en kravspecifikation 
med olika bör- och skallkrav som skickas ut i en anbudsinfordran.  

Efter att leverantörerna lämnat in sina anbud börjar en granskning av dessa och en vik-
tad poängsättning utifrån olika kriterier sker. Referensbesök hos andra kunder sker 
också för att få en bättre bild av vad de olika leverantörerna erbjuder och hur samarbe-
tet fungerat med leverantören (Mats Pettersson, Systembolaget). I slutskedet av upp-
handlingen sker utökade demonstrationer samt förhandlingar med de leverantörer som 
gett bäst anbud. Till slut finns en leverantör kvar och projektet kan gå vidare.  

Lagen om offentlig upphandlig 
När det är frågan om offentlig verksamhet som myndigheter, kommuner etcetera gäller 
Lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528). Den är till för att upphandlingen 
ska skötas på ett affärsmässigt och rättvist sätt. Lagen styr bland annat hur många an-
bud som minst måste granskas och hur många leverantörer som kunden måste förhand-
la med. 

Om någon leverantör upplever att upphandlingen inte gått rätt till har denne rätt att 
överklaga upphandlingen om LOU gäller. Därför är det viktigt att alla leverantörer får 
samma information och inga uppgifter som någon av leverantörerna kan uppleva som 
speciellt gynnande eller missgynnande läcker ut från upphandlingen. En överklagan av 
en missnöjd leverantör kan leda till kraftiga förskjutningar av tidsplanen, omstart av 
upphandlingen samt eventuell uteslutning av den leverantör som vann den överklagade 
upphandlingen.  

5.3.3 Införande 
Under införandet är målet att systemet ska driftsättas. Leverantören och kunden sam-
arbetar i större utsträckning än tidigare och leverantören skapar sin projektorganisation. 
På samma sätt som kunden gjort, gör leverantören projektförberedelser med att etable-
ra en fungerande projektgrupp och en fungerande projektmiljö. Planer för bland annat 
kommunikation, implementering och utbildning skapas för att formalisera hur projek-
tet ska drivas. Uppsättningen avslutas med en kickoff (Utbildningsmaterial ASAP, 
1999). 
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Införandet tar tid, för en verksamhet med mellan 100 och 200 anställda och ett färdig-
konfigurerat system beräknar IFS att det tar mellan 16 och 20 veckor (Computer Swe-
den, september 2002). Med större projekt dras tiden ut till flera år. Nyckelpersoner är 
projektledaren samt de projektgrupper som jobbar inom det större affärssystems-
projektet men även leverantör, IT-specialister och externa konsulter. Vilka nyckelper-
soner som är viktigast avgörs av hur projektet drivs, som ett internt projekt med extern 
assistans eller om det drivs helt av extern kompetens (Markus & Tanis, 2000). 

Ett antal problem kan uppstå under införandet som sätter käppar i hjulet för projektet. 
Bland annat kan det finnas bristande kompetens i projektgruppen, projektet kan växa 
ur sina ekonomiska ramar och bli en belastning för organisationen eller tekniska pro-
blem kan uppstå av så betydande grad att projektet försenas (Markus & Tanis, 2000). 

Exempel på införandemetodik 
Införandet delas upp i tre delar: projektering, genomförande och driftsättning. Projek-
teringen består av att definiera mål och göra klart vem som ska göra vad under infö-
randet. Genomförandet är själva installationen av systemet och överföringen av den 
data som ska användas i det nya systemet. Driftsättningen är då systemet börjar använ-
das och en utbildning av slutanvändarna sker. Innan driftsättning sker görs en omfat-
tande testning av systemet, både gällande teknisk funktionalitet och användbarhet.  
Fel! Hittar inte referenskälla. visar hur IFS valt att dela upp sitt införande i en matris. 
Intentia använder en cirkel för att beskriva införandeprocessen och SAP har ytterligare 
en modell. Alla införandemetodiker innehåller i stort sett samma grundstommar även 
om gestaltningssättet är olika. 

Figur 17 IFS utförandemodell (Bilaga till Computer Sweden, september 2002) 
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5.3.4 Drift och Support 
I denna fas går kundens och leverantörens uppdrag över från att föra in systemet till att 
trimma systemet och processerna, korrigera fel i systemet och ge mer utbildning efter 
att systemet börjat användas. ”Vi släpper inte kunderna utan ser till att de utnyttjar 
systemet optimalt”, säger Katarina Gunnarson, marknadsansvarig på Agresso, i en in-
tervju i Computer Swedens bilaga (2002). 

Problem och frågor kan lösas på flera sätt, enkla problem hos slutanvändarna kan kan-
ske lösas i den interna helpdesken medan mer avancerade problem kan lösas av leve-
rantörens support. Det är viktigt att bygga upp en supportfunktion så att slutanvändar-
na har någon att vända sig till vid problem (Markus & Tanis, 2000). Leverantör och 
kund träffar supportavtal på ett antal år då kunden kan använda leverantörens support-
funktioner under vissa förutsättningar. Nyckelpersoner utgörs av operativa chefer samt 
slutanvändare (Markus & Tanis, 2000). 

Förhoppningsvis är det nu som organisationen kan tillgodoräkna sig de fördelar som 
affärssystemet fört med sig. Ett vanligt problem i denna fas är att den projektgrupp 
som är sammansatt av intern och extern personal splittras, vilket kan leda till att värde-
full kunskap försvinner från organisationen (Markus & Tanis, 2000). 

Det är även i denna fas som implementeringen slutligen kan ses som antingen lyckad 
eller misslyckad. 

5.3.5 Begreppet lyckad implementering 
I artiklar och även i detta examensarbete om affärssystem förekommer begreppet lyck-
ad implementering. Vad som menas med det kan vara oklart även om det säkert finns 
många som kan ge exempel på vad en misslyckad implementering innebär. Det är även 
oklart vilket område som ska undersökas för att begreppet lyckad implementering ska 
kunna användas. Är det en fullt genomförd implementering eller är det uppnådd af-
färsnytta som ska avgöra om en implementering är lyckad eller inte? Markus & Tanis 
(2000) menar att organisationer bör använda något som de kallar balanced scorecard 
of success metrics där olika dimensioner belyses (ekonomiska, tekniska och sociala) 
som är viktiga för olika delar av projektet och organisationen under olika tidpunkter i 
projektet. De förslår att en minimal uppsättning av framgångsmått ska bestå av: 

Projektutfall: Eftersom implementeringen sker i form av ett större projekt är de mål 
som sätts upp i början av projektet styrande för om resultatet kan anses lyckat. Sats-
ningen ska ha lyckats uppnå den kvalitet som önskas inom de fastlagda tids- och kost-
nadsramarna. 
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 Affärssystemets tidiga operationella prestanda: För 
att förstå hur affärssystemet påverkar verksamheten är det 
viktigt att det finns mätdata att jämföra med när affärs-
systemet tagits i drift. Data från innan affärssystemet och 
efter affärssystemet kan mätas och olika problemområden 
kan identifieras och lösas. Den effektivitetsvinst som 
önskas uppnås kan därmed avgöra om affärssystemspro-
jektet kan anses lyckat. Det är dock viktigt att denna jäm-
förelse inte görs alltför tidigt. Det är vanligt att produk-
tionen sjunker lite efter att systemet satts i drift på grund 
av att användarna ännu inte är vana med systemet (Lang-
enwalter, 2000). Fenomenet kan liknas vid ett jetplan som 
lyfter från ett hangarfartyg, först sjunker planet lite efter 
att det lämnat fartyget men stiger sedan för egen kraft. 

Långsiktiga verksamhetsvinster: Eftersom beslutet att 
implementera ett affärssystem oftast är av strategisk karaktär måste effekterna av im-
plementeringen mätas efter det att systemet börjar fungera normalt. Verksamhetens 
totala prestanda kan mätas flera gånger med olika intervall både innan implemente-
ringen och efter det att systemet används normalt i det dagliga arbetet. 

Som synes innefattar begreppet lyckad implementering flera olika saker beroende på 
vem som tillfrågas. För leverantören är det själva projektet och för organisationen sna-
rare kvalitativa mål eller effektivitetsvinster. Hur begreppet ska tolkas beror alltså på 
vilka mål som finns med införskaffandet av affärssystemet. I avsnitt 7.2.3 Mätning 
diskuteras hur de olika dimensionerna kan mätas och vilka mått som kan användas. 

5.4 Affärssystemets inverkan på organisationen 
Organisationer består av grupper med människor vars aktiviteter är riktade mot att 
uppnå ett gemensamt mål (Sadler, 1996). Sättet att se på hur ett affärssystem ska im-
plementeras är fortfarande i stor utsträckning påverkad av en teknikfokuserad syn på 
organisationer. En vanlig syn är att se på organisationen som en stor maskin, där per-
sonalen utgör kuggar som samverkar enligt ett visst mönster (Morgan, 1986). En bild 
där medarbetarna ses som utbytbara komponenter. Idag ligger metaforen om organisa-
tionen som ett nätverk betydligt närmare tillhands. Leavitts diamantmodell beskriver 
organisationen som bestående av fyra olika komponenter; uppgift, teknologi, deltagare 
och struktur (Leavitt, 1978). Dessa refererar både till organisationen och till de intres-
senter som finns. Beroendet och växelverkan mellan de olika beståndsdelarna är stark. 
Om en del förändras påverkar den även de övriga. En förändring i teknologin kan på-

Förväntad produktivitet

Verklig produktivitet

Figur 18 Förväntningar vs. 
Verklighet   
(Langenwalter, 2000) 
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verka hur individerna förhåller sig till sina arbetsuppgifter som de är ansvariga för så-
väl som den organisatoriska strukturen. Utanför organisationens väggar finns de exter-
na krafter som utgör resursunderlaget och som direkt påverkar organisationens föreha-
vanden. 

Modellen i figuren ger en enkel bild 
av de olika delar som bygger upp en 
organisation. Genomförandet av en 
affärssystemssatsning kan betraktas 
som en förändrings- och utveck-
lingsprocess för en organisation där 
flera av de komponenter som ingår i 
modellen påverkas. 

5.4.1 Externa krafter 
Omgivningen utgör enligt Leavitt (1978) resursunderlaget för alla organisationer. Där 
finns förutsättningar, möjligheter och externa krafter i form av kunder, leverantörer, 
finansiärer, konkurrenter, politiska beslut etcetera som påverkar organisationen. Efter-
som omgivningen ständigt förändras måste organisationen utvecklas och förändras för 
att leva upp till de nya krav som ställs. Ett affärssystem kan ändra förutsättningarna för 
hur de externa krafterna påverkar och utnyttjas av organisationen. Affärssystemet ska-
par nya kanaler och möjligheter att arbeta med och föra de externa krafterna närmare, 
exempelvis genom att integrera kunders, leverantörers eller partners system med det 
egna. 

5.4.2 Uppgifter 
Uppgifter kan ses som de resultat som organisationen åstadkommer genom att sträva 
mot vision och mål. Måluppfyllelse är en stark drivkraft för utveckling av organisatio-
ner och det finns en tät koppling mellan organisationens mål och medel samt de upp-
gifter som görs för att nå fram till målen (Leavitt, 1978). Målen kan tjäna som en slags 
ram för de förhandlings- och beslutsprocesser som organisationens beslutsfattare ge-
nomgår. Med ett affärssystem förbättras beslutsunderlaget med mer sammanställd och 
aktuell data som därmed ger möjlighet till bättre beslut (Davenport, 2000). Beslut som 
påverkar vilka uppgifter som utförs för att nå organisations och beslutfattares mål. 

5.4.3 Teknologi 
Teknologi kan ses som redskap och möjliggörare till att hantera organisationens upp-
gifter och arbetsprocesser (Leavitt, 1978). Teknologi är en förutsättning för att uppgif-
ter ska utvecklas och lösas och med de senare årens utveckling har inte minst de elek-

Figur 19 Leavitts diamantmodell (Leavitt, 1978) 
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troniska hjälpmedlen förändrat organisationers möjligheter att till exempel koordinera 
resurser i projekt. Utvecklingen av teknologier har medfört att behov av förändring i 
organisationer uppstår samt att teknologin även levererar effektiva verktyg för att un-
derlätta sådana förändringar (Kristiansen, 2001). Eftersom ett affärssystem ska fungera 
som stommen i det informationsflöde som flyter genom verksamheten har därmed af-
färssystemet en stor påverkan på organisationen. 

5.4.4 Deltagare 
I ekonomiskt inspirerad organisationsteori anses deltagarna vara rationella aktörer. 
Med rationella menas att den enskilda individen är förnuftig och nyttomaximerande 
det vill säga de söker målinriktat efter belöningar och försöker undgå straff. Rationella 
aktörer är inte styrda av kultur, värderingar eller normer om det inte är rationellt för 
deltagarna att leva upp till dessa normer (Kristiansen, 2001). När information om en 
stundande förändring kommer tänker de flesta inte på organisation i första hand, efter-
som de är människor tänker de i första hand på sig själva. Hur påverkar detta mig? 
Kommer jag att få behålla min position? Frågor som dessa får människors hjärtan att 
slå fortare, frågor som känns i magen snarare än i huvudet (Sadler, 1990). Vid föränd-
ringar kan deltagarna påverkas på flera olika sätt enligt Sadler (1990), exempel på på-
verkan vid implementering av ett affärssystem kan exempelvis vara: 

• Ändrat arbetsinnehåll. När ansvar och arbetsuppgifter omdefinieras vid imple-
menteringen av ett affärssystem skapas ett brett spektra av konsekvenser. För vissa 
innebär det förlust av traditionella hantverk som tas över av systemet. För andra 
innebär det att de måste omskolas eller skaffa sig ny kompetens, för att till exem-
pel kunna arbeta med den nya tekniken. Känslorna som kan sättas i rörelse är allt-
ifrån oro för den egna förmågan att klara av de nya uppgifterna, förargelse att be-
höva återvända till skolbänken, förlorad heder och stolthet när traditionella färdig-
heter inte längre behövs, samt en djup känsla av osäkerhet. 

• Ändras status. Alla hierarkiska system i organisationer är statussystem likväl som 
de är system för att fördela makt och ansvar. Oro över status är ofta huvudorsaken 
till motstånd emot förändring, men är samtidigt svårt att lösa eftersom den oftast 
inte vill erkännas. Människor kommer att ange hur många anledningar som helst 
för att inte gå med på förslagna förändringar men kommer inte att medge den verk-
liga orsaken – förlorad status – eftersom de kommer att vara motvilliga att vara är-
liga i denna fråga (Sadler, 1990).  
Många grupper i en organisation får sin status och sitt inflytande från sin kontroll 
över information (Keen, 1981). Implementeringen av ett affärssystem kan ändra på 
fördelningen av makten över informationen. Detta utgör enligt Markus (1983) 
största anledningen till motstånd vid implementeringar.    
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• Redundans. En effektivisering av verksamheten där affärssystemet tar över ar-
betsuppgifter, exempelvis administrativa och informationssamlande uppgifter, kan 
leda till redundans i arbetsuppgifter och därmed även personal. När detta händer är 
det mycket svårt att motivera folk att samarbeta. 

5.4.5 Struktur 
Strukturer kan delas upp i informella sociala strukturer och formella reglerande struk-
turer. Informella strukturer är organisationens kultur, det vill säga de överordnande 
värderingar, normer och roller vari deltagarna kan söka sin identitet, åsikter och mått 
att agera efter. Informella strukturer är varken formulerade muntligt eller skriftligt, 
trots det utgör de ett rättesnöre för organisationens deltagare. När de informella struk-
turerna skrivs ner eller uttalas blir de formella och kan därmed få sanktionerad verkan 
på deltagarna. Med detta menas att deltagande antingen belönas eller straffas efter hur 
de förhåller sig till strukturen. Samspelet mellan de informella och de formella struktu-
rerna i organisationen utgör samlat en stark källa till förändringar i organisationen. 
(Leavitt, 1978) 

För att tillgodogöra sig den nytta som ett affärssystem kan innebära gäller det att de 
funktioner som finns inbyggda används på rätt sätt. Systemet stöder ett visst sätt att 
arbeta – en inbyggd struktur. Konflikt mellan affärssystemets struktur och organisatio-
nens struktur kan innebära förluster i effektivitet (se 5.1.2 Affärssystem och processer). 
Arbetet kräver därför att det finns tydliga regler eller processbeskrivningar för hur en 
uppgift ska utföras för att det ska fungera tillsammans med systemet. Detta kan ses 
som att individens handlingsutrymme minskas och graden av formell struktur ökar. 

5.5 Kritiska framgångsfaktorer 
Kritiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors, CFS) är ett mycket populärt 
ämne i empiriska studier och artiklar inom affärssystem. Det finns en uppsjö av olika 
kritiska framgångfaktorer, vissa har likheter med varandra medan andra berör helt oli-
ka saker. Nah et al. (2003) har gjort en litteraturstudie och sammanställt de 11 vikti-
gaste framgångsfaktorerna med underkategorier. Nah et al. gjorde sedan en undersök-
ning där framgångsfaktorerna rankades genom att 54 IT-chefer (Chief Information Of-
ficers) från de 1000 största företagen i USA fick betygsätta hur viktig de ansåg respek-
tive faktor var. Rankrningen blev följande: 

1. Stöd från ledningen (Top Management Support) 
2. Project Champion 
3. Projektteamet (ERP Teamwork and Composition) 
4. Projektledning (Project Management) 
5. Förändringsledning (Change Management Culture and Program) 
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6. Kommunikation (Communication) 
7. Affärsplan och vision (Business Plan and Vision) 
8. BPR (Business Process Reengineering) 
9. Mjukvaruutveckling och testning (Software Development, Testing and Trouble-

shooting) 
10. Mätning och feedback (Monitoring and Evaluating of Performance) 
11. Lämpliga arvssystem (Appropriate Business and IT Legacy Systems)  

Rankning av kritiska framgångsfaktorer (Nah et al., 2003) 

Eftersom examensarbetet inriktar sig på förändringsledning i samband med implemen-
tering av affärssystem har ovan nämnda lista anpassats för att bättre passa in i föränd-
ringsperspektivet genom att: 
• BPR valdes bort eftersom det handlar om processanpassning och att minimera an-

passningarna av systemet, ett stort område som faller utanför ramen för examens-
arbetet. Inom NyttA hanteras BPR i samband med arbetet att kravställa systemet 
(se 4.7 Kravställning från grunden med RPA-metoden) 

• Mjukvaruutveckling och testning samt lämpliga arvvsystem valdes bort eftersom 
dessa ansågs rent tekniska och inte faller inom ramen för examensarbetet. Inom 
NyttA hanteras denna bit av delprojekt Demo och Införande 

• Project Champion inkluderades i projektledning, eftersom denna typ av ledarskap i 
många artiklar inkluderades i projektledning. 

• Dessutom belyses vissa underkategorier till förändringsledning extra eftersom det 
är fokus för denna studie. Dessa underkategorier är: 
 Inse behovet av förändring 
 Förändringskultur 
 Utbildning och träning 

Följande kritiska framgångsfaktorer relaterade till förändringsledning studeras närmre 
i kapitel 7, Förändringsprocessen: 
• Inse behovet av förändring 
• Förändringskultur 
• Projektledningen 

• Stöd från ledningen 
• Vision och strategi 
• Kommunikation 

• Utbildning och träning 
• Mätning och feedback 
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6 Förändringsledning 

I detta kapitel beskrivs först generell förändringsteori sedan sammanställs och be-
skrivs hur den förändring som implementeringen av ett affärssystem bör ledas enligt 
teori och forskning. 

6.1 Typer av förändring 
Litteraturen inom området organisationsförändring skiljer mellan två olika slag av för-
ändring efter förändringens omfattning, nämligen radikala förändringar (kallas även 
transformation) och ständiga förbättringar (kallas även evolutionär eller inkrementell 
förändring).  

Sadler (1996) tar det hela ett 
steg längre och ser även till den 
tidsperiod som förändringen 
sträcker sig. Med dessa två di-
mensioner identifierar han fyra 
olika typer av organisatorisk 
förändring. Han menar att alla 
förändringar tar lång tid och de 
som har ett kort tidsperspektiv 
aldrig befästs ordentligt utan blir 
en ytlig förändring som inte ger 
någon direkt effekt. 
 

Ständig eller Evolutionär förändring 
När förändringen består av kontinuerliga processer med måttliga men kopplade steg 
benämner Sadler (1990) den som ständig eller evolutionär. Inget steg är i sig särskilt 
stort, men tillsammans resulterar de i en tillräcklig anpassning till förändrade affärs-
förhållanden eller modifieringar av strategin för att verksamheten ska förbli effektiv. 
Denna process anses inte ha någon tidsbegränsning eftersom den ständigt pågår. 

Transformations eller Radikal förändring 
I kontrast till den ständiga eller evolutionära förändringen är denna typ av förändring 
tidsbegränsad men mycket omskakande. Den anses nödvändig antingen som ett svar 
på förändringar i omvärlden eller för att skaffa eller bibehålla konkurrensfördelar. Den 
innebär ofta ifrågasättande av de antagandena som ligger till grund för den existerande 
organisationen. Den resulterar ibland i så kraftiga förändringar att organisationen 
knappt går att känna igen efter det att förändringen är genomförd. En sådan förändring 
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Figur 20 Sadlers fyra typer av förändring (Sadler, 1996) 
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tar åratal att genomföra. Den bidrar ofta till markanta och smärtsamma förändringar i 
kulturen och möts oftast av motstånd som måste hanteras. 

Köpa en Snabblösning (Going for the Quick Fix) 
Försök att åstadkomma radikala förändringar snabbt – på ett år eller mindre – är dömt 
att misslyckas enligt Sadler (1996). Hur attraktivt det än låter med en snabblösning – 
som ofta kommer från dyra konsulter som säljer ett paket med en imponerande be-
teckning – går de sedan länge upprättade, djupt rotade mönstren och beteenden i orga-
nisationen inte att bryta upp och tas bort av kortsiktiga universallösningar. 

”Det är som att rensa ogräs genom att slita bort dess blad, det ser bra ut en kort 
stund, men allt för snabbt är ogräset tillbaka, lika tätt som förut.” 

Sadler, P, 1996 

Lappning (Tinkering) 
Med Sadler siste typ av förändring Lappning menar han att sporadiskt göra mindre 
osammanhängande organisatoriska förändringar i hopp eller tron att detta ska leda till 
förbättrat resultat. En organisation kanske beslutar att implementera prestationsbaserad 
lön ett år, och nästa år försöka förbättra kvalitén utan att koppla kvalitetsfrågan till er-
sättningssystemet. Det kan ofta uppstå en pendeleffekt där organisationen ändras fram 
och tillbaka – exempelvis centralisering följt av decentralisering följt av centralisering. 

En nödvändig kombination 
Att endast fokusera på större förändringar och se dessa som extraordinära händelser 
har fått mycket kritik eftersom denna syn anses baseras på att omvärlden är stabil un-
der själva implementeringen. Men omvärlden är knappast stabil längre, organisationer 
måste hela tiden anpassa sig, en kontinuerlig utveckling som hela tiden tar organisa-
tionen framåt. Därtill behövs ibland radikala förändringar som kan ge organisationen 
ett större kliv framåt. Genom att kombinera ständiga förbättringar och radikala föränd-
ringar kan företaget ständigt sträva mot sin vision. 

Vision

Tid

Prestation/ 
värdeskapande

Ständiga förbättringar

Radikala förbättringar

Figur 21 Kombination av ständig förbättring och radikala förbättringar 
leder organisationen mot visionen (Fritt från Savén, 2003) 
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6.2 Radikal förändring i tre steg 
Implementering av ett affärssystem handlar framförallt om en radikal förändring, se 
6.1 Typer av förändring. Ett vanligt sätt att se på radikala förändringar är att dela upp 
den i tre steg: upplösning av nuvarande tillstånd – unfreeze, förflyttning till ett nytt till-
stånd – move, samt åtgärder för att förändringen ska göras permanent – refreeze. Efter-
som detta examesnarbete handlar om förberedande inför förändring fokuseras exa-
mensarbetet på de två första stegen unfreeze och move.  

Även om det sista steget refreeze inte tas upp mer ingående i examensarbetet måste det 
påpekas att det är ett mycket viktigt steg att beakta. Både Sadler (1996) och Kotter 
(1996) menar att förändringen kan gå om intet om den inte befästs. De menar även att 
organisationen måste fortsätta med ständiga förändringar för att inte sjunka ner i en 
period av passivitet och stagnation vilket skulle leda till ett krypande behov av ny och 
smärtsam radikal förändring. 

Förändringsprocessen är dock inte sekventiell utan de olika stegen flyter ofta ihop. 
Kotter (1996) menar till exempel att förändringsledare ofta har fokus på en viss fas 
men att de även måste arbeta parallellt med de andra faserna. 

Unfreeze (upplösning) 
För att genomföra en förändring måste det rådande tillståndet tinas upp och organisa-
tionen förberedas för förändringen. Denna förberedelse innebär bland annat att eventu-
ellt motstånd som motverkar de planerade förändringarna upplöses (Robbins,1990). 
Detta kan exempelvis ske genom att skapa en förändringsvilja hos medarbetare, en vi-
sion att sträva efter och säkra de resurser som behövs (Kotter, 1996). 

Move (implementering) 
När det befintliga tillståndet upplösts kan själva implementeringen av förändringen ske. 
Som diskuterades tidigare finns ingen klar gräns mellan stegen, åtgärder som syftar till 
upplösningen av ett tillstånd medför ofta även en förändring i sig (Robbins, 1990). 

Refreeze (institutionalisering) 
När implementeringen av en förändring har genomförts, måste den nya situationen och 
tillståndet institutionaliseras för att garantera att organisationen inte faller tillbaka till 
det tidigare tillståndet (Robbins, 1990; Kotter, 1996). Samtidigt är det viktigt att orga-
nisationen verkligen utnyttjar hela potentialen i förändringen och inte knyter till säcken 
för tidigt genom att institutionalisera en förändring för tidigt (Robbins, 1990). 
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6.2.1 Innebörden av en vision 
I alla typer av förändringar är det viktigt att ha en vision som ger en gemensam rikt-
ning att sträva mot och som fungerar som en ledstjärna i de beslut som fattas. 

”Vision syftar på en bild av framtiden med någon implicit eller explicit kommen-
tar om varför människor bör sträva efter att skapa denna framtid.” 

Kotters (1996) 

En klar och uttalad vision kan ge kraft genom att få hela organisationen att verka till-
sammans för att åstadkomma någonting (Senge, 1990; Kotter, 1996). Med klarhet i 
inriktningen minskas antalet ändlösa debatter, oförmåga att fatta beslut etcetera. En 
enkel fråga ”Är detta i linje med visionen?” kan bidra till att eliminera flera timmar, 
dagar eller rent av månader av plågsamma diskussioner.  

Att acceptera en framtidsvision kan vara både intellektuellt utmanande och en känslo-
mässigt laddad uppgift. Utvecklandet av en förändringsvision kräver ofta många hund-
ratals timmar av att samla information, smälta den, överväga alternativen för att till 
slut fatta beslut. När gruppen väl är klar med detta krävande och mycket svåra arbete, 
tycks de glömma bort hur svårt det var. De agerar som om alla andra i företaget borde 
förstå och acceptera visionen på en bråkdel av den tiden. Detta resulterar i att visionen 
ofta underkommuniceras (Kotter, 1996). 

Målformuleringsparadoxen 
En stor del av litteraturen om förändringsarbete poängterar vikten av att förändrings-
processer bör vara visionsdrivna och att klara och tydliga mål främjar medarbetarnas 
motivation. Samtidigt finns det en risk i att på förhand formulerade och precisa mål 
uppfattas som om de skapas av högsta ledningen för att sedan tryckas ner genom orga-
nisationen (Ellström, 2001). Dessa kan i sämsta fall leda till öppet eller tyst motstånd 
eftersom medarbetarna ser dem som rena ”pappersprodukter” och varken känner del-
aktighet eller ägarskap för dem. Ellström (2001) belyser denna problematik med mål 
och visioner som han kallar målformuleringsparadoxen där en vision både kan förenk-
la och försvåra en förändring. 

6.3 Förändringsstrategier 
Det finns ett antal olika förändringsstrategier, flertalet har många olikheter eller bely-
ser en viss princip. Vanligen skiljer man på två huvudstrategier lärande- och expert-
strategi (eller programmatisk strategi) (Norrgren et al., 1996; Dilschmann et al., 2000). 

Expertstrategin fokuserar på ett avgränsat problemområde, genomförs i formella pro-
jekt med experter och standardiserade koncept och modeller och drivs av en tanke att 
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hitta den bästa lösningen. Lärandestrategin beaktar såväl delaktighet som lärande ar-
betsformer och drivs av en vision som är framtagen i dialog mellan ledningen och me-
darbetarna. 

6.3.1 Expertstrategin 
Den traditionellt sett mest använda förändringsstrategin är den analytiska expertstrate-
gin. Strategin karaktäriseras av ett rationellt tänkande och har en top-down ansats där 
utvecklingsarbetet initieras, planeras samt mer eller mindre detaljstyrs uppifrån, av 
ledningen och experter. Strategin är alltså mer deduktiv till sin karaktär, tanke → plan 
→ handling. När omvärlden var mer stabil reducerade den detaljerade och ofta rigorö-
sa planeringen förändringens risker effektivt, något som inte längre gäller i samma ut-
sträckning (Norrgren et al, 1996). 

Expertstrategin kännetecknas av att förändringen ofta avser ett väl avgränsat område. 
Genom att problemområdet ses som avgränsat finns ofta synsättet att organisationen 
ska gå från det nuvarande tillståndet till ett önskvärt läge. Inom det definierade pro-
blemområdet görs analyser och ett förslag till en ny modell arbetas fram, ofta utifrån 
exempel från andra organisationer eller av experters färdigutvecklade metoder och 
modeller (Norrgren et al, 1996). I de fall medarbetarnas erfarenheter involveras sker 
detta ofta genom att samla in information via enkäter eller intervjufrågor. De anställda 
ses alltså som informationskällor snarare än delaktiga och medansvariga. De anställdas 
inflytande begränsas i många fall till fackrepresentativt inflytande via MBL-
förhandlingar (medbestämmandelagen). Tyngdpunkten och resurserna satsas på utred-
ning, analys, planering och formulering och mindre på själva genomförandet. Eftersom 
förändringsfrågan mer eller mindre isoleras från andra frågor, brister ofta expertstrate-
gin i helhetssynen, vilket blir allt mer påtagligt i en verklighet med ökad komplexitet 
(Dilschmann et al.,1996). 

Den extrema formen av expertstrategin har många likheter med det som Sadler (1996) 
kallar för att Snabblösning och har fått mycket kritik, framförallt för att ambitioner och 
mål endast i begränsad utsträckning verkligen resulterar i en förändrad verklighet. Ef-
tersom medarbetarna inte varit med i tidigare faser i arbetet påverkar deras kunskaper 
och föreställningar genomförandet på ett oförutsett och oplanerat sätt, vilket ofta leder 
till avvikelser från det fattade beslutet (Dilschmann et al., 2000). Avsaknaden av ägan-
de- eller ansvarskänsla för de fattade besluten nere i själva organisationen leder till att 
den breda majoriteten av medarbetarna inte utvecklar engagemang och energi för att 
omsätta besluten till reell verklighet. 
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En annan invändning mot expertstrategin är att organisationen som helhet lär sig mind-
re eftersom lärandet är begränsat till dem som aktivt deltagit i förändringarna – i detta 
fall framförallt ledningen och experterna. Det skapas ett avstånd mellan de som utfor-
mat förändringen och de som blir berörda av den, något som är en god grogrund för 
förändringsmotstånd. 

6.3.2 Lärstrategin 
Under föränderliga förutsättningar får centraliserade, detaljplanerade förändrings-
strategier svårare att klara riskminimeringen. Det pågår helt enkelt för många föränd-
ringar samtidigt inom en och samma organisation. För att kunna hantera den högre 
risk- och komplexitetsnivån bygger de moderna förändringsstrategierna allt oftare på 
att internt bygga upp kommunikationssystem för att samverka inom och mellan orga-
nisatoriska nivåer och funktioner (Dilschmann et al., 2000). En lärstrategi används när 
förändringsarbetet blir mindre sekventiellt och förändringsprocessen får alltmer karak-
tären av interaktiva handlingsmönster, det vill säga utvecklingen sker samtidigt på fle-
ra håll i organisationen. Denna strategi har en mer induktiv och interaktiv karaktär, 
handling ↔ tanke → handling ↔ tanke (Norrgren et al., 1996). 

I den lärande strategin betonas ett brett deltagande av berörda anställda, både i förbe-
redelser och genomförande. Ledning och chefer tar fram mål, ramar och övergripande 
struktur för förändringsarbetet. De del-
aktiga medarbetarna står för själva 
formaliserings- och realiseringsarbetet 
genom att tolka ledningens mål utifrån 
den egna specifika situationen. Utifrån 
denna situationsspecifika tolkning görs 
analyser och planer vartefter idéer prö-
vas. Utfallet övervägs, slutsatser dras 
och målen preciseras utifrån de nya 
erfarenheterna (Dilschmann et al., 
2000). Det handlar dock inte om trail-
and-error, utan snarare om en balans 
mellan planering och improvisation. 

Lärstrategin bygger på synen att olika aktörsgrupper besitter olika viljor och kunskaper, 
och när dessa interagerar med varandra växer en acceptans och förståelse för föränd-
ringen fram. På så sätt försöker man successivt skapa en mening och förståelse för vart 
organisationen är på väg, vad som behövs uppnås och varför organisationen behöver 
förändras, en framtidsvision (Norrgren et al., 1996). 

Figur 22 Lärstrategins cykliska förlopp (fritt från 
Dilschmann et al., 2000) 
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Eftersom lärstrategin ger utrymme för de anställda att komma med idéer och lösnings-
förslag vilka de även kan få pröva att genomföra är lärstrategin en kombination av top-
down och bottom-up-ansatserna. Detta ökar förutsättningarna betydligt för att för-
ändringsmål, lösningsförslag och genomförandemetoder att accepteras av såväl orga-
nisationens olika ledningsnivåer som de berörda medarbetarna eftersom det är svårt för 
individer att föra motstånd mot en förändring som de varit delaktiga i. 

6.3.3 Blandade former 
Renodlade expert- eller lärstrategier tillhör ovanligheterna, i praktiken handlar det mer 
om en glidande skala mellan de båda strategierna. I en blandstrategi kan förändrings-
arbetet exempelvis ledas av en grupp bestående av experter, beslutsfattande lednings-
personer samt företrädare för medarbetarna. Under denna ledningsgrupp kan det finnas 
arbetsgrupper av medarbetare som har handlingsutrymme att arbeta med analys, plane-
ring och förberedelser samt även eventuellt testa åtgärder. Hur stort handlingsutrymme 
som ges till dessa arbetsgrupper och hur andra medarbetare utanför dessa arbetsgrup-
per aktivt involveras i förändringsarbetet avgör hur nära expertstrategin eller lärande-
strategin blandningen hamnar (Norrgren et al., 1996). 

Lärstrategin är alltså bättre för organisationen som helhet, men det tar längre tid att 
genomdriva förändringar, å andra sidan vinner organisationen på detta i längden efter-
som förändringen blir mer bestående. 

Om de två strategierna jämförs med de två huvudtyperna av förändring kan det vara 
lätt att dra slutsatsen att de är anpassade till varsin variant av förändring – lärstrategin 
till ständiga förbättringar och expertstrategin till radikala förbättringar. Men precis 
som många antyder (Sadler, 1996; Kotter, 1996; Dilschmann et al., 2000) har expert-
strategin alltför stora nackdelar i det långa loppet. Därför bör även strategin för radika-
la förändringar innehålla vissa grundelement från lärstrategin. 

6.3.4 Effektivitet hos olika strategier 
Lärstrategin har även empiriskt bevisats vara mer framgångsrik när det gäller att uppnå 
framgångsrika resultat (Norrgren et al., 1996). I en studie utförd på 69 privata och stat-
liga organisationer undersöktes hur effektivt resultatet av förändringsarbetet varit. Två 
olika effektmått användes, organisationsvinst (bättre arbetsklimat, ökat engagemang, 
ökad helhetssyn etcetera) och affärsmässig vinst (produktivitet, ledtid, kvalitet etcete-
ra). Resultatet visade att lärandestrategin hade betydligt högre samband med bättre ef-
fektmått än vad expertstrategin hade. Expertstrategin kan däremot vara effektiv när det 
gäller att utföra dramatiska förändringsprocesser i krisföretag, då frågan mer handlar 
om överlevnad på mycket kort sikt. 
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7 Förändringsprocessen 

I detta kapitel gås den förändringsprocess som implementeringen av ett affärssystem 
innebär igenom. Här kopplas kritiska framgångsfaktorer ihop med förändringsteori 
och skapar grunden för analysen. 

För att få en överblick och kunna organisera de olika framgångsfaktorerna som identi-
fierats (se sida 43) har de kopplats till olika faser i projektet och förändringsprocessen. 
Med utgångspunkt från de fyra faser som FMV har i sin projektplan (se Figur 8 Pro-
jekt NyttA:s faser) ses implementeringen som en förändringsprocess där olika faser 
går att koppla till de olika kritiska framgångsfaktorerna där de är extra viktiga. Dock 
innebär detta inte att framgångsfaktorerna endast är viktiga i den specifika fasen, de är 
nämligen mer eller mindre viktiga under hela processen.  

Figur 23 Koppling mellan projektfaser, förändringsprocessen och kritiska framgångsfaktorer 
(egen produktion) 

7.1 Förbereda förändringen – unfreeze 
Första fasen i förändringsprocessen är att förbereda inför förändringen. Precis som 
diskuterades i förra kapitlet kan detta ske genom att skapa en vilja att förändra sig och 
en vision att sikta emot, samt att säkra de resurser som behövs för förändringen. 

7.1.1 Inse behovet av förändring 
Viljan att förändra och förändras uppstår vanligen genom missnöje med nuläget 
(Motwani et al., 2002). Om människor är nöjda med den situation som råder är det 
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svårt att få igenom någon förändring över huvud taget. För att få igång ett tätt samar-
bete, stor initiativförmåga och en vilja att göra stora uppoffringar utöver det som plik-
ten kräver måste den nuvarande situationen upplevas som ohållbar. Det måste finnas 
eller skapas ett behov och en efterfrågan av förändringen hos medarbetarna i organisa-
tionen. Ett effektivt medel för att åstadkomma och öka denna förändringsvilja är att 
synliggöras situationen genom kommunikation för att människor ska inse att den nuva-
rande situationen är ohållbar. 

7.1.2 Förändringskultur 
Trots att organisationer är motvilliga att bekänna det, finns det ofta flera faktorer inom 
den existerande kulturen som kan påverka implementeringen negativt. En anledning 
till att affärssystemsimplementering misslyckas är att organisationen är ouppmärksam 
på den egna kulturen (Motwani et al., 2002). Implementeringen av ett affärssystem 
innebär ofta en väldig förändring av verksamheten och den rådande kulturen. Riskerna 
är stora att förändringen betraktas som ett hot vilket skapar ett motstånd gentemot sy-
stemet och förändringen. Faktorer inom kulturen som värdesätter grupptänkande och 
som sätter gemensamma mål framför individuella gynnar en implementering liksom 
ett förtroende mellan involverade parter (Motwani et al., 2002). 

En organisations inlärningsförmåga påverkar hur väl verksamheten kan ta emot det 
nya arbetssättet och systemet (Motwani et al., 2002). Därför är det viktigt att skapa en 
lärande miljö i slutanvändarnas vardag. Enligt Motwani (2002) finns det ett flertal fak-
torer i kulturen som kan påverka det individuella och organisatoriska lärandet, en in-
tressant faktor är viljan och vanan att dela med sig av information. Möjligheten att 
komma åt önskad information ger individer befogenhet att utveckla sin egen expertis 
utifrån andras och genom learning-by-doing – utforska och reflektera i samband med 
problemlösning. 

För att underlätta och effektivisera interaktionen mellan individer inom och utom or-
ganisationen kan användandet av kommunikationsteknologi såsom ett väl utvecklat 
intranät och extranät (intranät där även externa intressenter inkluderas), interna och 
organisationsöverskridande diskussionsgrupper etcetera användas. För att föra ny kun-
skap till organisationen kan technology gate keepers användas systemet (Motwani et 
al., 2002). Deras uppgift är att ständigt undersöka hur omgivningen hanterar samma 
problematik som man själv utsätts för. Genom dessa kan best practise fångas upp och 
tillföras organisationen. 

En viktig del i kulturen som påverkar det organisatoriska lärandet och förmågan att 
förändras är hur den ser på risker. Kulturer som undviker risker präglas ofta av ett 
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slags hjälplöshet och ansvarslöshet där blind lydnad tenderar att underkuva personligt 
initiativtagande (Stewart & Milford, 2000). I denna kultur ges belöning vid frånvaran-
de av misslyckanden istället för vid framgång vilket gör det svårt att motivera organi-
sationsmedlemmarna att våga ta risker vilket är hämmande för verksamhetens utveck-
ling. Men att påverka kulturen att bli mer positiv till risker är en svår utmaning som 
kräver intelligens, kreativitet, tålamod och tid (Motwani et al., 2002). Detta kan endast 
uppnås om organisationsmedlemmarna har befogenhet att ta egna beslut samt vågar 
detta. Ett stort hinder i denna förändringsprocess är att cheferna ofta värnar om sin sta-
tus eftersom risktagande medarbetare kan innebära ett hot mot deras personliga karriär. 

7.1.3 Projektledningen 
Eftersom stora förändringar är svåra att genomföra, krävs det en mäktig kraftkälla för 
att hålla processen vid liv. Något som inte en ensam person klarar, inte ens den mest 
kompetente och begåvade företagsledaren menar Kotter (1996). Det måste alltid finnas 
en vägledande grupp, där sammansättningen är den rätta och förtroendenivån tillräck-
ligt hög. Det finns fyra nyckelegenskaper som är nödvändiga för den vägledande 
gruppen enligt Kotter (1996): 

1. Inflytande: Finns tillräckligt många nyckelspelare med? 
2. Expertis: Är olika discipliner, arbetserfarenhet, nationalitet etcetera tillräckligt väl 

representerade för att besluten ska bli välgrundande? 
3. Trovärdighet: Ingår tillräckligt många personer med gott rykte för att medarbetar-

na ska kunna ta gruppens uttalanden på allvar? 
4. Ledarskap: Ingår det tillräckligt många ledare i gruppen för att den ska kunna dri-

va förändringsprocessen. 

Olika former av ledarskap 
Ledarskapet är speciellt viktigt och innefattar såväl administrativ ledning (manage-
ment) som ledarskap (leadership). Den administrativa ledningen håller hela processen 
under kontroll, medan ledarskapet driver på förändringen. Två av de kritiska fram-
gångsfaktorerna för implementering av affärssystem är Project Champion och Projekt-
ledning, dessa två motsvarar det som benämns ledarskap och administrativ ledning. 
Men den viktigaste framgångsfaktorn av alla är stöd från högsta ledningen (Nah et al., 
2003). 

I den aktuella forskningen kring ledarskap uppmärksammas behovet av både transak-
tionellt och transformativt ledarskap för att få med sig organisationen i förändringen 
(Stewart & Milford, 2000). Transaktionellt ledarskap är det mer traditionella som 
strukturerar och belönar underordnade för lämpliga insatser vilket kan återspegla sig 
genom belöningssystem med fasta uppsatta mål. Transformativt ledarskap är mer dri-
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vande och syftar till att försöka motivera sin omgivning att identifiera sig med ledarnas 
visioner och sätta organisationens bästa framför de rent personliga målen. 

Utåtriktat ledarskap med en Project Champion  
Att ha ett ledarskap för implementeringsprojektet i form av en Project Champion som 
är ett ansikte utåt i organisationen är enligt många forskare en viktig faktor för att pro-
jektet ska bli lyckosamt (Nah et al., 2003). Denne fungerar som ”spindeln i nätet” och 
har till uppgift att marknadsföra projektet i organisationen samt koordinera och under-
lätta operationella rutiner. Vid problem och konflikter ska dessa hanteras och lösas. 
Detta är den absolut tyngsta rollen i projektet och den/de som tar sig an detta måste 
besitta såväl teknisk och organisatorisk som affärsmässig kompetens. Eftersom im-
plementeringen av ett affärssystem kan innebära en omvälvande förändring är det svårt 
för en ensam person att ta på sig hela bördan att vara Project champion (Kotter, 1996), 
denna börda måste delas av många, även om en person går i täten. 

Projektledning och styrning 
En lyckad affärssystemimplementering kräver att organisationen tillämpar mycket ef-
fektiv projektstyrning. Detta innebär en klar definition av mål, utveckling av arbets-
plan och resursplan och noggrann uppföljelse under projektets gång. Projektmålen 
måste vara tydliga och identifiera vilka moduler som ska implementeras samt vilka 
affärsprocesser som påverkas. Projektplanen måste innehålla milstolpar som är uppnå-
bara men som ändå ger en känsla av viktighet och tidsmässig press. De kritiska vägar-
na i projektet ska hittas och deadlines ska bestämmas för att hålla sig innanför budge-
ten och de tidsmässiga ramarna (Wee, 2000). Det är alltså här det transaktionella le-
darskapet kommer in i bilden, med belöningar och fast uppsatta mål. 

7.1.4 Projektteamet 
Projektteamet ska bestå av valda medlemmar utifrån deras kunskap, tidigare fram-
gångar, rykte och flexibilitet. De bästa inom företaget ska rekryteras till teamet, inte 
bara de som är bäst på det egna företagets verksamhet utan även de som är bäst inom 
just sitt område. Teamet kräver deltagande och ansträngningar av teknik- och affärsex-
perter så väl som slutanvändare av systemet (Shanks et al., 2000). För att garantera 
tillräcklig nivå inom teamet och organisationen under och efter implementeringen bör 
det finnas en blandning av intern personal med olika kvalifikationer samt externa kon-
sulter som med sin erfarenhet kan överföra ny kunskap till organisationen (Motwani et 
al., 2002). Det är viktigt att relevant personal med kunskap om affärsprocesser ställs 
till förfogande på heltid och befrias från sina tidigare ansvarsområden, även om det är 
vanligt att en del avdelningar inte anser sig kunna avvara sina bästa medarbetare 
(Bingi, 1999; Shanks et al., 2000). Bra och respekterade medarbetare leder bland annat 
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till att projektets status höjs och visar tydligt på hur projektet prioriteras. För att fram-
gångsrikt kunna hantera det komplexa projekt som en affärssystemsimplementering 
innebär måste det finnas ett projektteam som har förmåga och resurser att bryta orga-
nisatoriska barriärer och befogenhet att fatta egna viktiga beslut (Stewart & Milford, 
2000). Projektteamet bör innehålla kompetens från olika delar av organisationen och 
sättas samman av ett antal funktionsövergripande projektteam för att överbrygga de 
problematiska avstånden och gränserna som ofta råder i organisationer (Motwani et al., 
2002). 

7.1.5 Stöd från ledningen 
Litteratur rörande IS/IT-projekt uttrycker klart att för att ett stort IT-projekt ska lyckas 
krävs att ledningen och personer med tillräckligt gott anseende stödjer och engagerar 
sig i projektet. Detta gäller speciellt affärssystemprojekt eftersom det inte bara handlar 
om att implementera ett nytt mjukvarusystem utan snarare att positionera om organisa-
tionen som helhet och förändra olika processer i verksamheten (Bingi et al., 1999). 
Engagemang från ledningen är ofta en förutsättning för engagemang i organisationen 
och påverkar därmed oddsen för en lyckad affärssystemsimplementering positivt 
(Bingi et al., 1999).  

Affärssystemsprojektet är ofta en del i att nå den övergripande visionen för organisa-
tionen, det är därför det är viktigt att högsta ledningen är med och ger sitt stöd och ser 
till att projektet är förenligt med den övergripande strategin att nå visionen. Eftersom 
det kan ha stor inverkan på företagets konkurrenskraft måste ledningen se vilken stra-
tegimässig påverkan implementeringen av ett affärssystem har (Davenport, 1998). Att 
göra misstaget att ge ansvaret till IT-avdelningen kan få allvarliga konsekvenser efter-
som en affärssystemsimplementering berör de affärsprocesser som ligger till grund för 
organisationen. Det handlar mycket mer om organisationen, teknikens samverkan med 
organisationen och den övergripande strategin än ren teknik. Ett affärssystemsprojekt 
ifrågasätter ofta företagets regler, struktur och existerande sätt att göra saker på. Vikti-
ga organisatoriska beslut måste fattas med väsentlig betydelse för det framtida arbetet. 
Projektteamet måste därför från högsta ledningen ges befogenheten att fatta dessa kri-
tiska beslut (Iversen, 1998; Minahan, 1998). Om de grundläggande affärsprocesserna 
sätts ur spel riskerar hela organisationen att gå under (Bingi et al., 1999). Därför är det 
mycket viktigt att det inom projektet finns tillräcklig kompetens för att kunna göra en 
analys av existerande affärsprocesser samt eventuell förändring av dessa (Holland et 
al., 1999; Wee, 2000). 
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7.1.6 Vision och strategi 
Eftersom affärssystemsprojektet ofta pågår längre tid än de vanliga organisations-
projekten blir tydliga mål, affärsplan, och vision vitala för att kontinuerligt guida den 
pågående organisationsförändringen och beslut rörande affärssystemet. Nyckelperso-
ner inom organisationen måste skapa en tydlig och övertygande vision för hur verk-
samheten ska verka för att tillfredställa kunder, bemyndiga medarbetare och underlätta 
för leverantörer. (Wee, 2000) 

Flera forskare trycker på vikten av att ha en affärsplan, som sammanfattar föreslagen 
strategi och kvantifierbara resurser, kostnader, risker, vinster samt en tidsplan. Wee 
(2000) menar att det är nödvändigt att det finns en affärsplan för att se till att fokusen 
är riktat på förtjänsterna för företaget genom hela projektet. Wees sätt att se på affärs-
planen blir en blandning mellan projektledning, vision och strategi. 

7.1.7 Kommunikation 
Informationsspridning kan ses som envägskommunikation medan kommunikation är 
tvåvägskommunikation, vilken är betydligt kraftfullare. Visioner, mål och förvänt-
ningar måste kommuniceras ut genom hela organisationen (Kotter, 1996; Wee, 2000; 
Falkowski et al.,1998) och medarbetarnas förväntningar och reaktioner måste tas in 
och beaktas (Falkowski et al., 1998). 

Enligt Kotter (1996) kan det ofta förekomma en brist på kommunikationen, chefer un-
derskattar den tid och de resurser som krävs för att exempelvis kommunicera ut en vi-
sion. Grundproblemet är att det tar tid och intellektuell kraft att ta in, smälta och förstå 
innebörden av all information som kommuniceras (se 6.2.1 Innebörden av en vision). 

Att ta emot användarnas kommentarer, reaktioner, krav och godkännande och ta hän-
syn till detta för att visa att de också kan påverka i viss mån, ökar involveringen i för-
ändringen – en viktig framgångsfaktor i alla typer av förändringar (Dilschmann et al., 
2000). Informationsspridning innefattar formell marknadsföring av projektet, projekt-
teamet samt framstegen i projektet till den resterande organisationen (Holland et al., 
1999), genom månadsvisa rapporter, nyhetsbrev, veckomöten, projekthemsida på int-
ranätet eller andra metoder för att hålla medarbetarna informerade om projektets fram-
steg. 

Det är viktigt att organisationen förstår vad som händer och vad som kommer att hän-
da. För att förhindra oro och spekulationer som grundar sig i ovisshet måste kommuni-
kationen vara öppen och fullständig för att garantera respekt och ärlighet. För att feed-
back ska fungera måste användarna veta att deras åsikter om nya processer och pro-
blem med affärssystemet tas emot och behandlas. En tumregel bör vara inga överrask-
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ningar. Användare och andra intressenter måste i förväg få reda på projektets mål, om-
fattning, plan och aktiviteter (Sumner, 1999; Shanks et al.,2000). Genom öppen kom-
munikation inom organisationen ges en känsla av bemyndigande och en viss känsla av 
ägarskap till affärssystemet. Detta kan leda till en kultur som karaktäriseras av gemen-
skap och samarbete, vilket ökar chanserna till framgång (Motwani et al., 2002). 

Öppen och fullständig kommunikation internt kan dessutom fungera som en hävstång i 
det organisatoriska lärandet (Falkowski et al., 1998). Utan denna typ av information är 
det omöjligt att etablera en förståelse för förändringen och skapa en positiv inställning 
till affärssystemet. 

Det kan vara svårt att hitta en lämplig detaljnivå på informationen från projektet till 
övriga organisationen. Men organisationen måste få en förståelse för hur affärsverk-
samheten kommer att se ut i framtiden och hur affärssystemet kommer att stödja arbe-
tet. 

7.2 Genomföra förändringen – move 
Resultatet av den första fasen, unfreeze, bör vara att det rådande tillståndet har mjukats 
upp och medarbetare, chefer och ledning är entusiastiska och engagerade inför föränd-
ringen. När organisationen är redo för förändringen kan själva implementeringen av 
förändringen börja. Det är viktigt att påpeka att det inte finns någon klar gräns mellan 
unfreeze och move. Till exempel medför ofta de åtgärder som syftar till upplösningen 
av ett tillstånd även en förändring i sig (Robbins, 1990). 

7.2.1 Engagemang och delaktighet 
Engagemang och delaktighet är som tidigare berörts en mycket viktig faktor i föränd-
ring. Ledningen måste vara engagerad, de som påverkar förändringen och de som blir 
påverkade måste vara engagerade och delaktiga. 
Det viktiga är inte hur medarbetarna involveras eller att deras idéer används, det vikti-
gaste är att medarbetarna känner sig delaktiga och att deras idéer beaktas i beslutsfat-
tandet (Kirkpatrick, 1985). Delaktighet är dock ingen garanti för att motstånd mot för-
ändringen inte kommer att uppstå på ett eller annat sätt. Ahrenfelt (2001) menar dock 
att chefers och medarbetares motstånd både kan vara kreativt och ibland nödvändigt. 
Han menar ett den frigjorda energin är en form av starkt engagemang, och att detta 
engagemang är viktigare än om personerna initialt är för eller emot förändringen. 
Motwani et al. (2002) menar också att total enighet inte heller bra eftersom det inte 
gynnar diskussion och reflektion, en viss grad av meningsskiljaktighet kan bidra till en 
högre grad av öppenhet, kunskapsdelande och förståelse inom organisationen. Organi-
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sationer som kan hitta en lagom balans mellan samarbete och oenighet ökar därför sina 
möjligheter att ta sig igenom förändringsprocessen på ett framgångsrikt sätt. 

I den tekniska utformningen är det viktigt att den verksamhet som senare ska sköta 
förvaltandet av systemet är med för att de ska få djup kunskap om systemets uppbygg-
nad, funktion och möjligheter. 

Förutsättningar för delaktighet 
För att få igenom riktig förändring krävs att medarbetarna är med och hjälper till vilket 
inte är säkert att de gör om de känner sig maktlösa. Genom att ge medarbetare befo-
genheter och handlingsfrihet kan hela organisationen agera för att nå målet istället för 
att ett fåtal ska slita och dra hela organisationen mot målen. Genom att avlägsna så 
många hinder som möjligt kan ordentliga förutsättningar skapas för att alla medarbeta-
re ska kunna vara delaktiga och sträva mot visionen. 

Enligt Senge (1990) är hängivenhet ett naturligt resultat av genuin entusiasm för en 
vision och friheten att välja sin egen inställning. För att ta medarbetarna dit måste det 
först och främst finnas en entusiasm hos dem som förmedlar visionen. Precis som med 
tyst kunskap går det inte att överföra hängivenhet till andra, de måste välja själv. Där-
för gäller det enligt Senge också att vara ärlig och beskriva både för- och nackdelar 
med förändringen. Det största problemet är att underordnade inte är helt fria att välja 
själv, men det går att skapa förutsättningar för en ökad handlingsfrihet. 

7.2.2 Utbildning och träning 
Utbildning och träning är en av de mer kända framgångsfaktorerna eftersom den är 
nödvändig för användarförståelse och acceptans och för att affärssystemet ska använ-
das riktigt. Det är inte bara systemet som ska bytas ut utan kanske även det sätt som 
arbetet sker på idag. Nestlé var till exempel tvunget att avbryta ett jättestort affärssy-
stemprojekt på grund av bland annat bristande utbildning (IDG News, 2004-04-16). 

För att tydliggöra begreppen avser hädanefter utbildning hur systemet är uppbyggt och 
fungerar, och träning hur systemet ska används.  

Ofta riktas utbildningen mot för två olika huvudgrupper, först projektteamet och andra 
nyckelpersoner och sen för övrig personal. Projektteamet och andra nyckelpersoner 
måste veta hur affärssystemet påverkar organisationen samt hur det är uppbyggt och 
fungerar. Bland annat för att hitta en balans i anpassning av organisation och affärssy-
stem och därigenom minimera risken för att systemet anpassas för mycket efter företa-
gets processer istället för tvärt om. 
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För att anställda ska kunna lösa sina arbetsuppgifter inom systemets ramverk krävs att 
de uppnått en viss kunskapsnivå om själva användandet men även förstå hur systemet i 
stort fungerar för att känna till hur deras arbete interagerar med andras. Utbildning 
lägger grunden till individers och gruppers framtida rutiner, processer och vanor. Om 
inte användarna förstår hur systemet ska användas korrekt kommer de utveckla sina 
egna processer med hjälp av den bristfälliga kunskapen de har om systemet. Utan rätt 
träning kan stora delar av användarna inte hantera kraven från det nya systemet, vilket 
skulle leda till ineffektivitet och stor risk för att information matas in eller hanteras 
felaktigt. 

Affärssystem är mycket komplexa och användarna får oftast även nya ansvarsområden 
vilket gör att det tar tid att ta in all information och smälta den (Bingi et al., 1999). 
Ledningen underskattar ofta grovt mängden och kostnaden för denna utbildning och 
träning av slutanvändarna som måste ske. De måste vara fullt medvetna om omfatt-
ningen av den utbildning och träning som måste genomföras och inkludera den i bud-
geten för affärssystemsatsningen. Undersökningar har visat att om ungefär 10-15 % av 
den totala budgeten för affärssystemsatsningen läggs på träning och utbildning stiger 
chansen för att implementeringen ska lyckas till en nivå på 80 % (Sumner, 1999; 
Shanks et al.,2000). 

Ny kompetens och nya roller måste utvecklas för att möta de krav som ställs på orga-
nisationen i och med det nya systemet. Ansvarsområden kan ändras och användarna 
kan vara tvungna att fatta beslut som tidigare fattades av chefen, därför ökar behovet 
av att användaren verkligen förstår hur deras arbete relaterar till den resterande verk-
samheten (Kraemmergaard & Möller, 2000). 

För att fortsätta bygga upp kunskaperna hos användarna krävs att användarna har till-
gång till effektivt stöd och support i sitt dagliga arbete för att snabbt kunna lösa pro-
blem som uppstår. Även efter det att implementeringen genomförts behövs fortsatta 
möten mellan användare och utbildare. Bland annat motiverar det användarna att för-
medla information om hur systemet fungerar, vilka problem som uppstått, men fram-
förallt för att många nya frågor dyker upp när användarna bekantat sig med systemet. 
Det uppstår alltså ett kunskapsbehov som behöver täckas, men även stora möjligheter 
att få feedback på hur systemet och rutinerna kan utvecklas till det bättre. 

Olika undervisningsformer 
Utbildningen sker på flera olika sätt. Vanlig traditionell klassrumsundervisning är ett 
sätt som kan kompletteras med e-learning och studiebesök för att se hur andra arbetar i 
systemet. Träning sker ofta i en uppsatt testmiljö och ger slutanvändarna en möjlighet 
att utföra sina verkliga arbetsuppgifter. 
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Det är viktigt att studera användarna för att kunna anpassa undervisningen efter deras 
förkunskaper och förutsättningar. Egenskaper såsom intellektuell förmåga, motivation, 
självförtroende och tidigare utbildningsnivå är faktorer som kan ligga till grund för ut-
formningen av undervisningen (Allwood, 1991). Allwood menar att ytterst få personer 
klarar att ta till sig all ny kunskap som behövs enbart med hjälp av detaljerade manua-
ler. Detta bekräftas även av erfarenheterna från studien på Ericsson. 

Utbildningen som leverantören tillhandahåller kritiseras ibland för att den inte är till-
räckligt anpassad till det företag som ska ta emot systemet. Därför väljer flera kunder 
att själva ta tag i en stor del av utbildningen. Exempelvis tog medarbetare på System-
bolaget initiativet till att skapa ett eget utbildningspaket eftersom leverantörens utbild-
ning inte ansågs vara tillräckligt anpassat till Systembolagets verksamhet (Mats Pet-
tersson, Systembolaget). Samma sak kommenteras även i artikeln ”Why ERP training 
stinks” (CXO Media Inc, 2004-03-10) där ett antal företag kommenterar liknande bris-
ter i leverantörernas utbildning. 

Kompetensutveckling i arbetslivet skiljer sig från andra typer av utbildning på flera 
olika sätt. Ett utmärkande drag är att yrkesverksamma har en väl etablerad förståelse 
för den aktuella verksamheten, även om de inte alltid har reflekterat över den. Det är 
viktigt att utgå från den erfarenhet av verksamheten som medarbetarna besitter för att 
kunna förändra förståelsen hos en yrkesverksam grupp. 

Det största dilemmat i utbildningen är att det i stort sett är omöjligt att direkt förmedla 
förståelse. Förståelse har sin grund i tyst kunskap som är svår att formulera i ord och 
kommunicera till andra. Det kan vara insikter, intuition eller att ha en känsla för något. 
Formulerad kunskap är däremot konkret och därigenom lätt att överföra mellan indivi-
der.  

”…förståelse kan inte göras till föremål för direkt styrning och påverkan. Ut-
veckling av förståelse är en individuell process som inte kan kontrolleras av nå-
gon annan. Däremot kan processen stimuleras och vägledas – en viss medveten 
påverkan är således möjlig via en konsultativ roll.” 

Sandberg och Targama (1998) s.150 

7.2.3 Mätning och feedback 
Om inte konkreta resultat skapas på kort sikt som kan bekräfta att organisationen är på 
rätt väg är det stor risk att stöta på problem efter ett tag. Utan övertygande bevis för 
prestationsförbättringar ökar risken för att kritikerna får gehör hos ledningen, ägarna 
eller andra inflytelserika intressenter (Kotter, 1996). 
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För att kunna visa projektets framsteg och presentera framgångarna måste väl uttänkta 
sätt att mäta finnas. Markus & Tanis (2000) menar att inget enskilt mätetal är tillräck-
ligt för att kartlägga framsteg och framgångar inom ett affärssystemprojekt. De före-
slår tre olika dimensioner som bör mätas (se 5.3.5 Begreppet lyckad implementering). 
Här beskrivs lite mer ingående vad som kan mätas i de tre dimensionerna. 

Projektutfall 
För att projektet ska kunna betraktas som framgångsrikt måste vissa kvantifierbara mål 
uppfyllas. Projektets mål måste åtminstone inkludera uppgifter om kostnad, tider och 
kvalitet. De bör även ha en beteckning som identifierar siffrorna, ett absolut eller rela-
tivt värde och en måttenhet, exempelvis ”En kostnad mindre än en miljon SEK” 
(PMBOK, 2000). 

Affärssystemets tidiga operationella prestanda 
Olika mått för att kartlägga hur affärsverksamheten presterar under perioden från det 
att systemet tas i bruk tills det att prestationsnivån är uppe på normal nivå igen. Här 
inkluderas mått som normalt används för att mäta verksamhetens prestation såväl som 
vissa specifika mått för affärssystemet. Mätdata kan till exempel utgöras av olika led- 
och handläggningstider, arbetskraftskostnad, kvalitetsanmärkningar, lagernivåer, ar-
betskostnad etcetera. 

Långsiktiga verksamhetsvinster 
Lämpliga mätvärden kan vara om systemet kontinuerligt ökar effektiviteten, hur orga-
nisationen uppnått sina kvalitativa mål som till exempel ett ansikte mot kunden, bättre 
beslutsfattande med hjälp av bättre och mer uppdaterad information, etcetera. System-
bolaget har exempelvis ett antal nyckeltal som mäter hur bolaget når upp till sina mål. 
Prestationen mot kunden mäts i Nöjd Kund Index och ansvaret för medarbetarna i 
Nöjd Medarbetare Index (Malin Holm, Systembolaget). Nöjd Kund Index och Nöjd 
Medarbetare Index är båda index som bygger på en mängd faktorer som ges olika vikt-
ning vid uträkningen av mätetalen. 

Planera och skapa framgångar 
Kortsiktiga framgångar är inte något som ramlar ner på skrivbordet med lite tur. Det 
går inte att bara hoppas och be om att prestationsförbättringar ska visa sig. Det måste 
planeras för kortsiktiga framgångar och lägga vissa resurser på att verkligen mäta och 
få fram dessa menar Kotter (1996). Poängen är inte att uppnå bra kortsiktiga resultat 
på bekostnad av företagets framtid utan att försäkra sig om att de påtagliga resultaten 
ger förändringsarbetet tillräckligt stor trovärdighet. 

Enligt Kotter hjälper kortsiktiga framgångarna förändringen framåt på minst sex sätt: 
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• De visar människor att organisationen är på väg i rätt riktning och motiverar de 
kortsiktiga kostnaderna för förändringen 

• De ger möjlighet till positiv feedback och möjlighet att fira framstegen för dem 
som driver på förändringen, något som bygger upp moralen och motivationen 

• De ger ledningen möjlighet att pröva visionen mot konkreta förhållanden, lära 
sig av detta och förbättra den vid behov. Utan ett sådant test kan problem bli tydli-
ga på ett alltför sent stadium 

• De undergräver kritikerna och huvudmotståndarnas ansträngningar. En tum-
regel är att ju fler kritiker och motståndare det finns, desto viktigare blir de kortsik-
tiga framgångarna 

• De ger cheferna högre upp i hierarkin bevis för att omvandlingen går enligt 
plan, och att deras stöd bibehålls 

• De hjälper till att skapa en effektiv drivkraft, vilket generellt sett är det mest ut-
märkande draget. De som inte bestämt sig för eller emot förvandlas till anhängare, 
de som är motvilliga anhängare blir till aktiva deltagare och så vidare 
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8 Empiri och analys 

Detta kapitel består av resultatet från de empiriska studierna samt analys av detta. 
Först presenteras en mindre studie av en större omorganisation som genomfördes på 
FMV 1999. Därefter presenteras en studie av ett affärssystemsprojekt på Ericsson som 
genomfördes 2002, detta har använts som referensprojekt för att tillföra erfarenheter 
och lärdomar samt förstärka och bekräfta referensramen. Sist presenteras huvudstudi-
en av de två avdelningarna HR och Ekonomi på FMV och projekt NyttA. 

8.1 Tidigare förändringsprojekt inom FMV 
För att få en bild av FMV som organisation, medarbetarnas inställning till föränd-
ringar och hur tidigare förändringsarbete uppfattats har tre intervjuer genomförts 
med medarbetare som var med när den sista stora förändringen genomfördes i slutet 
av 1999. 

Förändringen som genomfördes kallades Athena (Att Ena) och kom som ett svar på en 
större utredning utförd av ett konsultbolag under 1998. Utredningens mål var att 
genomföra en omvärldsanalys utifrån FMV:s interna och externa situation ur ett verk-
samhetsutvecklingsperspektiv. Utifrån omvärldsanalysen skulle FMV:s förbättrings- 
och utvecklingspotential bedömas utifrån en processorientering där strukturföränd-
ringar tilläts. Slutrapporten innehöll även ett förslag från konsultbolaget för genomfö-
rande av processorienteringen. 

Innebörden av Athena för FMV:s medarbetare var att organisationen skulle ha ett ge-
mensamt arbetssätt och ansikte mot kunden samt delas upp i en resurs- och linjeorga-
nisation vilket var stor skillnad mot den tidigare vapengrens- och funktionsindelade 
organisationen som fanns. Kostnaden för FMV skulle sänkas med 230 miljoner kronor 
och rationaliseringar innebar att ungefär 450 medarbetare skulle förlora sina jobb. För-
ändringen skulle även medföra att ett antal av de befattningar som fanns skulle ersättas 
av nya definierade roller och antalet mellanchefer minskas. 

FMV gick ut med information om förändringen i ett ganska tidigt skede innan det var 
klart hur förändringen skulle genomföras. De respondenter som förutom sitt eget arbe-
te hade engagemang vid sidan om i form av fackrepresentant eller skyddsombud nåd-
des tidigare än andra av informationen. De kände sig även mer insatta i vad föränd-
ringen innebar än vad de uppfattades att deras kollegor var. Den vision och de mål som 
spreds via organisationen uppfattas som luddiga och oklara – lätta att säga men svåra 
att förklara. Inte minst hade medarbetarna svårt att förstå vad det innebar för just dem. 
Det som fastnade var i regel att 450 tjänster skulle bort vilket ledde till ökad oro och 
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att ett visst motstånd mot förändringen började sprida sig i organisationen. Detta tog 
sitt uttryck i olika former. Diskussionen på FMV:s diskussionsforum på intranätet där 
alla kunde vara anonyma började urarta med rena personangrepp och fick stängas ner. 
Belastningen på skyddsombud och företagshälsovård ökade eftersom den psykiska 
oron var stor. Rykten om turordning och uppsägningar uppstod och spreds okontrolle-
rat. Detta var något som inte blev bättre av ett stormöte för samtliga medarbetare då en 
inte tillräckligt förberedd ledning efter en presentation anordnade en provisorisk fråge-
stund som inte gick så bra, stämningen trissades upp till att slutligen ”likna ren lynch-
stämning” enligt en av intervjupersonerna. 

Målen och visionerna uppfattades av vissa delar i organisationen som floskler och ord 
utan mening. Innebörden av budskapet gick förlorad och varje individ hade en egen 
tolkning. Brist på förankring i vardagen och konkreta exempel för varje grupp sakna-
des.  

Tillgången till information om förändringen varierade för olika grupper, eller upplev-
des olika beroende på var i organisationen man arbetade. Vissa hade tillgång till fru-
kostmöten där möjlighet fanns att ställa frågor, medan andra enbart hade tillgång till 
den information som las upp på intranätet. Informationen skiftade även innehållsmäs-
sigt beroende på från vilken källa den kom.  

Intervjupersonerna upplevde att förändringarna kom uppifrån och inte kunde påverkas 
eller ändras. Detta kan bero på möjligheten att framföra synpunkter och känna delta-
gande i förändringsarbetet. Teorin om engagemang säger att en grundförutsättning för 
engagemang är involvering och en chans att påverka (Dilschmann et al., 2000). 

Enligt de intervjuade är medarbetarna på FMV vara vana vid omorganisationer. Erfa-
renheterna från dem är varierande men en spridd uppfattning verkar vara att det mesta 
kommer att stabilisera sig och återgå till det gamla. Att i tider av förändring fortsätta 
arbeta som tidigare anses som det enda sättet att få verksamheten att gå vidare. Den 
enda skillnaden är att olika ansvar skiftas och det är svårt att veta som ansvarar för ett 
specifikt ärende. I slutändan vänder sig de flesta till den som hade hand om ärendet 
tidigare. Detta kan tolkas som att FMV:s ledning inte lyckats föra ut hur organisatio-
nen var tänkt att fungera efter förändringen och att tydliga uppdelningar i ansvarsom-
råden för respektive roll inte specificerats tillräckligt. För att nå upp till de mål som 
finns med en förändring måste dessa vara så pass spridda i organisationen att medarbe-
tarna kan känna engagemang för att delta i förändringen och veta vad som förväntas av 
dem i den blivande organisationen. Dessutom måste de delegeras ett ansvar att kunna 
handla utifrån vad som förväntas av dem (Dilschmann et al, 2000 & Kotter, 1996). 
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Ledningen får beröm för att hålla fast vid den övergripande visionen och den väg FMV 
börjat gå, men vissa saker upplevs av medarbetarna ändras fram och tillbaka. Att det 
finns en tydligt och långsiktigt vision som sträcker sig förbi själva förändringsprojektet 
är viktigt för att undvika en pendeleffekt där saker ändras fram och tillbaka (Sadler, 
1996). Risken är annars att förändringarna inte får några direkta effekter och att folk 
till slut tröttnar på förändringar och väntar ut dem i tron att det gamla ändå kommer 
tillbaka till slut. Vissa intervjupersoner menade att det funnits en tendens till det vid 
tidigare förändringar 

FMV hade tidigare en stark kultur där varje vapenslag hade sin egen underorganisation. 
Av de tre vapenslagen var exempelvis flyg den som hade mest status. Det var dit de 
stora pengarna kom och där de största projekten fanns. Sammanslagningen i kompe-
tenscentra gjorde att vissa personer som tidigare sett varandra som konkurrenter var 
tvungna att samarbeta, något som inte alltid sågs som positivt. Det fanns även stora 
skillnader i löner mellan de olika slagen vilket ställde till en del problem när två per-
soner med till synes samma arbetsuppgifter gick in med olika lön i den nya organisa-
tionen. 

Sedan omorganisationen arbetar FMV med att bli processorienterat och många medar-
betare har redan börjat och kommer att börja arbeta på ett nytt sätt med nya gemen-
samma processer. Även om det nu är ett antal år sedan vapenslagsindelningen togs 
bort och alla numera arbetar tillsammans finns det fortfarande vissa skillnader i no-
menklatur, metoder och sätt att arbeta på, även om dessa minskat markant.  

Efter att förändringen genomförts blev dock inte uppsägningarna så stora som befarats. 
Många medarbetare slutade även och gick över till det privata näringslivet som då var 
inne i en högkonjunktur. Genom statliga insatspaket kunde även många omplaceras till 
någon annan myndighet eller avgå med förtidspension.  

8.1.1 Lärdomar 
En viktig del av intervjuerna var att fånga upp hur FMV borde ha gjort för att förenkla 
förändringsarbetet vid Athena och även vad FMV ska tänka på vid framtida föränd-
ringar. Ett antal punkter som kom fram listas nedan: 
• Kommunikation: Efter att ett beslut om kommande förändringar fattats krävs att 

någon fortsätter att hela tiden peka med hela handen vart organisationen är på väg 
och ska. Det finns en uppfattning att många på FMV är bra på att fatta beslut men 
är sämre på att sprida och förankra dessa. Förändringen ska inte endast vara ett be-
slut på pappret hos högsta ledningen utan något som någon tar sig an så fort som 
möjligt och propagerar vidare. Som det är nu är det ofta en stor tidslucka mellan 



 Förberedelse för förändring – Empiri och analys 

 68 

själva beslutet innan det får avtryck i organisationen, en tid som präglas av oviss-
het och informationstörst. Dessutom gäller det att förankra ett beslut, och säga att 
så här är det, det går inte att ändra på, men bidra gärna till diskussionen hur vi ska 
gå till väga. Gå ut med all information, osäker som säker men berätta vad som 
gäller och hur säker/preliminär informationen är. Dels för att minska motståndet 
mot sådant som inte går att ändra, men även för att minska oron och spekulationer.  

• Involvering: Människor i organisationen måste få vara med och påverka hur för-
ändringsarbetet ska genomföras och kunna ge sina synpunkter på förändringen. 
Exempelvis kan en grupp sammansatt av medarbetare från olika delar av organisa-
tionen inrättas för att dels ge input till förändringsarbetet och dels verka som am-
bassadörer för förändringen. 

• Strategi: Ledningen borde informera och ta ett aktivt ansvar för hur visionen ska 
uppnås. Vad som kommer att hända och när. 

• Förändringsvilja: Ledningen borde informera bättre om varför förändringen görs, 
vad som är dåligt nu och vad som kan bli bättre 

8.2 Affärssystemprojekt på Ericsson 
För att få in kunskap, erfarenheter och lärdomar utifrån, genomfördes en studie av ett 
affärssystemprojekt som genomfördes på Ericsson 2002. Tre intervjuer genomfördes 
med projektledaren för projektet, en enhetschef inom logistik och en logistiker. Vilka 
är källor för det här avsnittet. 

Redan på 90-talet hade Ericsson haft planer på att införa ett nytt standardiserat affärs-
system. Detta kom däremot aldrig igång eftersom olika delar av Ericsson angav en rad 
olika skäl att inte kunna starta implementeringen. Under år 2000 var det ekonomiska 
läget på bolaget så pass allvarligt att stora omorganiseringar och ökad effektivitet var 
det enda sättet att få företaget på fötter igen. I samband med detta startades ett projekt i 
september 2001, med målet att på ett år införa affärssystemet SAP. Först på en begrän-
sad del av Ericsson, därefter skulle hela företaget integreras. De rent ekonomiska för-
delarna med att byta ut de cirka 200 olika systemen som fanns sågs som en av de störs-
ta fördelarna med att föra in det nya systemet. Tidigare kostnader för drift, underhåll 
och licenser för alla systemen var ungefär tio miljarder kronor, till skillnad från dagens 
kostnad som uppgår till ungefär en miljard. Även snabbhet i rapportering samt integre-
ring av verksamheten sågs som en stor fördel. 

Även om projektet var avsett för en begränsad del av Ericsson, var projektet tvungen 
att ta hänsyn till andra delar av företaget som skulle införa systemet senare. Detta fick 
till följd att målen för projektet successivt ändrades och projektet fick vika av från sin 
utstakade bana. Systemet kom att bli en Ericssonanpassad version av SAP på grund av 
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alla krav som ställdes från olika håll. Idag finns ett nära samarbete med SAP för att 
minska specialiseringen och verka för att delar av systemet blir upptagna som standard. 

Implementering skedde under kraftig tidspress och belastningen var stor på projekt-
medlemmarna och slutanvändarna. Eftersom det anpassade systemet blev klart samti-
digt som driftsättning kunde inte förberedande utbildning ske i de applikationer som 
användarna skulle använda sig av. Utbildningen fick istället ske parallellt med att sy-
stemet togs i drift, något som satte stor press på medarbetarna. Under tiden gick Erics-
son ekonomiskt väldigt dåligt vilket enligt projektledaren gav en ökad angelägenhets-
känsla för projektet och gjorde att personalen pressade sig mer än vad de skulle ha 
gjort annars. De personer som medverkade i projektet och de som gjort testningen av 
systemet blev väldigt viktiga eftersom de var de enda som visste hur systemet funge-
rade och fick därmed en avgörande roll i att sprida sina kunskaper vidare. De personer 
som visade sig ha bäst egenskaper att sprida budskapet vidare utsågs senare till lärare 
för användarna. En hel del träning skedde även under migreringen, då beordrade me-
darbetare fick överföra data från det gamla systemet till det nya och i samband med det 
även blev tvungna att lära sig det nya systemet. Den migreringen gjordes till stor del 
manuellt för att säkra kvalitén på data i det nya systemet, eftersom felaktig data ger ett 
dåligt rykte för systemet och kan medföra att vissa arbetsuppgifter inte går att genom-
föra. 

8.2.1 Förändringsprocessen på Ericsson 
I detta avsnitt beskrivs projektet på Ericsson utifrån upplägget i kapitel 7. 

Inse behovet av förändring 
Utifrån erfarenhet av affärssystemsprojektet och andra förändringsprojekt menar 
Ericsson att de första stegen i förändringsprocessen är en medvetenhet om behovet av 
att ändra sig och en vilja att få förändringen att ske. Genom att skapa en förståelse för 
faktumet att en förändring är nödvändig och på gång, skapas en beredskap för föränd-
ringen. De menar att det enda sättet som organisationen kan förstå och slutligen få för-
ändringen att ske är genom tillräcklig kunskap och information. I Ericssons fall var det 
ganska uppenbart att något behövde ske i och med den kris som bolaget befann sig i. 
Vad som skulle göras var däremot mer osäkert men en större omorganisation tillsam-
mans med önskemål om effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar lyfte åter fram 
affärssystemsprojektet i ljuset, men till skillnaden från tidigare startades projektet den-
na gång på allvar med en mycket strikt tidsplan. 

Förändringskultur 
Ericsson är en av de tyngsta aktörerna i den svenska tekniksektorn och har varit det 
under många år. Det har representerat ett stabilt svenskt företag som alltid funnits där. 
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Det kulturella arvet att representera trygghet och stabilitet återkastas i att Ericsson inte 
upplevs som särskilt förändringsbenägen. Eftersom affärssystemsimplementeringen 
påverkade en konservativ organisation i stor grad borde det enligt Motwani (2002) fin-
nas en stor risk att projektet upplevs som ett hot mot en trygg miljö och därmed även 
ge upphov till motstånd hos personalen (se 7.1.2 Förändringskultur). I Ericssons fall 
var motståndet förhållandevis litet. En anledning till detta var att många i organisatio-
nen snarare såg systemet som en räddning från ett pressat läge än ett hot. En annan var 
att omorganiseringen innebar kraftiga personalnedskärningar. Flera av de medarbetare 
som hade arbetat längst på Ericsson med de gamla systemen gavs möjligheten till för-
tidspensionering vilket underlättade för projektet då dessa troligtvis skulle ha behövt 
mest hjälp i omställningen mellan olika system och arbetssätt. 

Projektledningen 
En av lärdomarna på Ericsson är att det är viktigt att ha klart definierade ansvarsområ-
den och gränssnitt till linjeorganisationen, samt redan från början ha en klart definierad 
omfattning av projektet. Det är även viktigt att det finns mottagare i linjeorganisatio-
nen för det som projektet levererar, det vill säga en uppbyggd organisation som kan 
ges ägarskap för systemet och därmed även ansvar för innehållet. Dessa mottagare bör 
involveras så tidigt som möjligt i projektet för att de ska få god kännedom om syste-
met och för att överlämnandet inte ska vara en enstaka händelse, utan snarare en fort-
skridande process som löper genom hela projektet. 

För att projektet ska fortskrida smidigt är det enligt projektledaren på Ericsson viktigt 
att resursbehovet uppskattas på ett tidigt stadium och därefter säkras. Detta ska ske 
även om resurserna kommer att används först långt senare i projektet. Mycket resurser 
behövs till en mängd olika saker samtidigt och för att kunna hantera detta måste re-
sursplanering ske. 

Projektteamet 
Hos Ericsson eftersträvades att projektteamet skulle bestå av personer med en tydlig 
förankring i linjeverksamheten och att externa experter enbart skulle kallas in där de 
egna kunskaperna var för bristfälliga. Detta för att så mycket kunskap om systemet 
som möjligt skulle stanna i de egna leden och då helst i linjeorganisationen. Det ansågs 
även som viktigt att de personer som tas in från linjeverksamheten befrias från sina 
uppdrag i linjen för att kunna ägna all sin tid åt projektet. På Ericsson säkerställdes inte 
projektpersonalen genom ett speciellt avtal eller liknande att vara bundna till projektet 
eftersom tillgången till andra attraktiva jobb var begränsad. 
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Stöd från ledningen 
Ericsson påpekar att styrgruppen/högsta ledningen måste delegera ansvar till lednings-
teamet i linjeorganisationen. Det ansågs viktigt att de kommunicerar en positiv men 
ändå realistisk bild av förändringen till resten av organisationen. För att linjeorganisa-
tionen ska ställa de resurser som krävs till förfogande samt förstå och acceptera ansvar 
för de förändringar som krävs, måste de på ett tidigt stadium involveras i projektet, 
kontinuerligt informeras och tränas i det nya systemet. Det är även viktigt att chefer 
föregår med gott exempel och agerar enligt det förändrade sättet att arbeta eftersom 
anställda oftast följer chefers exempel. Erfarenheter från Ericssons projekt säger att 
inte bara passivt stöd undan aktiv involvering av ledningen inom linjeorganisationen 
krävs. Detta speglas väl i den styrgrupp som förekom vid implementeringen. Den be-
stod av representanter från olika delar av verksamheten med tillräcklig auktoritet att 
fatta avgörande och ibland obekväma beslut. Styrgruppen hade möten varje torsdags-
morgon då medlemmarna anslöt från olika platser i Stockholm och arbetade intensivt 
med frågor och beslut rörande projektet. En användare av systemet kommenterar hur 
projektet ansågs prioriterat på följande sätt: ”’Det här är ett viktigt projekt som ska 
genomföras’ kom uppifrån hela tiden. Så det var ju bara att acceptera att så här ska 
det bli.” 

Ledningen höll hårt fast vid datumet för driftsättningen och ändrade inte detta trotts att 
en del av Ericsson inte kände sig tillräckligt förberedda med den data som skulle an-
vändas i systemet och ville skjuta upp starten. De ville ha mer tid för att få den korrekt 
men var tvungna att hålla sig till den gamla deadlinen. Något som fick konsekvenser 
för de användare som skulle arbeta i systemet. Detta är en erfarenhet som Ericsson ta-
git till sig och poängterar hur viktigt det är att ha rätt data i systemet när det börjar an-
vändas. 

Kommunikation 
Kommunikationen är ett av de allra vikigaste verktygen för att lyckas med att genom-
föra en förändring menar man på Ericsson. Budskapen måste repeteras och det måste 
säkerställas att det inte blir fråga om envägskommunikation. Det är bra att ha en plan 
för kommunikationen (var, när, hur, till vem etcetera), det är värt att lägga den extra 
tid det tar att identifiera vem som verkligen behöver informationen och anpassa bud-
skapet. Ericsson menar även att man ska uppmuntra folk att prata med varandra och 
dela informationen, något som ökar organisationens inlärningsförmåga enligt Motwani 
(2002) (se 7.1.2 Förändringskultur). Redan existerande kommunikationskanaler bör 
användas såsom att hålla informationsmöten, att besöka avdelningsmöten och andra 
regelbundna organisationsmöten, skriva nyhetsbrev, uppdatera intranätet etcetera. Alla 
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behöver inte veta allting, men även de som inte påverkas direkt av implementeringen 
har ett behov av information. 

Hos Ericsson kom information om ett ändrat och minskat produktsortimetet ut alldeles 
för sent till säljbolagen. Logistikerna fick ta emot en hel del upprörda reaktioner då 
beställare inte längre kunde beställa vissa produkter. Detta visar hur viktigt det är att 
inte glömma bort de externa intressenterna till projektet i kommunikationen. Även om 
de inte påverkas i så stor grad av själva implementeringen kommer de tydligt att märka 
av om det uppstår problem i samband med den. 

Om systemet implementerades idag skulle mer energi ha lagts ner för att få bättre in-
formationsspridning. En portal eller ett forum, där mellanchefer för säljbolag och pro-
jektdeltagare kan få aktuell information och utbyta information, är ett exempel som 
projektledaren tar upp. Detta är något som numera används hos Ericsson och som man 
har goda erfarenheter av. Denna metod är särskilt betydande då de berörda parterna är 
spridda geografiskt och inte har naturliga återkommande mötesformer där projektet 
kan tas upp. 

Utbildning och träning 
Projektledaren på Ericsson understryker att behovet av utbildning och träning aldrig 
ska underskattas. Både medlemmarna i själva projektet och slutanvändarna behöver 
ordentlig utbildning och träning. En otränad användare är inte bara ineffektiv, den kan 
även omedvetet ställa till med problem genom att mata in fel data eller använda syste-
met felaktigt. För att undvika detta krävdes ett körkort för att få använda systemet på 
Ericsson. Alla var tvungna att gå igenom en grundläggande utbildning innan de fick 
tillåtelse att använda systemet skarpt. Utbildningen gav även tillfälle att öva i systemet 
med data och en miljö som motsvarade den som användarna arbetade i till vardags. 
Möjligheten att jobba i systemet under kontrollerade former där vissa fel kunde göras 
utan egentliga konsekvenser upplevdes som mycket givande av användarna: ”Man lär 
sig bättre när man får prova och trycka själv och göra fel, det är så man lär sig bäst. 
Så den utbildningen var jättebra.” 

En av lärdomarna inom utbildning och träning är att man måste vara redo för flexibel 
och snabb planering av slutanvändarträning, speciellt om det sker organisationsföränd-
ringar samtidigt. På Ericsson användes ett system med superanvändare som med stöd 
från experter på affärssystemet agerade lärare. En bra lösning enligt projektledaren, 
men den pedagogiska kvalitén måste säkerställas. 

De lärde sig också att andra än slutanvändare behöver utbildning: Projektmedlemmar-
na behöver utbildning i systemet för att förstå de problem som ska lösas. Chefer/ledare 
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behöver skräddarsydd utbildning och träning för att få god förståelse för det nya sy-
stemet och för att kunna ge stöd och support till sina medarbetare. 

Konceptet med superanvändare upplevdes som mycket givande av den användare som 
intervjuades, han tyckte att det täckte behovet av den hjälp och det stöd som behövdes. 
I samband med driftssättning fanns det väldigt många superanvändare som hjälpte till, 
cirka en på fem personer. Efterhand som behovet minskade fasades de flesta ut. På den 
enhet som besöktes vid studien finns idag tre olika superanvändare att tillgå för de cir-
ka 50 medarbetarna. Dessa är specialiserade inom vissa områden, men om en superan-
vändare inte är anträffbar kan användarna oftast bara gå vidare till nästa. Superanvän-
darna anordnar även med jämna mellanrum ”tips- och trixmöten” där de tar upp vanli-
ga problem och lär ut nya funktioner i systemet men där det även ges utrymme för del-
tagarna att utbyta erfarenheter, vilket är något som uppfattas som mycket positivt. 

Suparanvändarna har mycket tyngre utbildning än de övriga användarna, de har gått ett 
antal kurser hos leverantören och har djupare insikt i hur affärssystemet fungerar. De 
har även varit involverade i projektet på ett eller annat sätt. De har en stor del av sin tid 
avsatt till att fungera som superanvändare men arbetar även med vanliga arbetsuppgif-
ter, för att få en naturlig koppling till vardagen hos dem de ska hjälpa. 

Superanvändarkonceptet verkar vara positivt för det organisatoriska lärandet samtidigt 
som det motverkar de problem som tagits upp angående brister i lärarnas koppling till 
verksamheten (se 7.2.2, Utbildning och träning). 

Mätning och feedback 
Ericsson menar att det som verkligen blir gjort är det som mäts, ”anställda presterar 
när de måste rapportera framstegen” (Projektledaren). Genom att ledningen ställer 
krav på feedback från resten av organisationen uppmuntras förverkligandet av föränd-
ringen. 

8.3 FMV 
I detta avsnitt presenteras huvudstudien på FMV av de två avdelningarna HR och 
Ekonomi. Projekt NyttA analyseras dels enligt de framgångsfaktorer som beskrivits i 
kapitel 7 med utgångspunkt från de åtta intervjuer som genomförts och dels med avse-
ende på sin förändringsstrategi. Kapitlet innehåller rikligt med citat från de intervjuer 
vi gjort för att läsaren ska ha möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om de resul-
tat som framkommer. 
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HR och Ekonomi valdes eftersom de troligtvis kommer att bli involverade i den första 
etappen av implementeringen och eftersom det finns intressanta skillnader mellan dem, 
framförallt vad gäller kontakten med projektet.  

Beskrivning av HR (Human Resources) 
HR består av två huvudgrupper, den ena arbetar inom strategisk HR och den andra ar-
betar mer operativt som administratörer av olika slag. Den del som arbetar med strate-
gisk HR består av åtta personer och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering 
och styrning av HR-insatser samt att utforma olika typer av rapporter. Den andra delen 
består av olika sorter administratörer och omfattar ungefär 30 personer. 

Många av administratörsrollerna kommer att påverkas kraftigt av implementeringen av 
ett nytt system eftersom många av de uppgifter som administratörerna gör kan förenk-
las eller automatiseras med ett nytt system. Tanken är exempelvis att vissa av arbets-
uppgifterna skall kunna övertas av olika chefer i samband med att de bli lättare att han-
tera i ett nytt system. De som arbetar med strategiskt HR-arbete kommer troligtvis att 
påverkas på ett helt annat sätt. De kommer att kunna få en helt annan överblick än vad 
de har idag, men i övrigt påverkas inte deras dagliga arbetssätt radikalt. Den generella 
bilden som funktionsansvarig för HR i kravgruppen har (härefter benämnd HR-
ansvarig), är ändå att de flesta inom HR verkligen väntar på ett nytt system och trots 
att flera inser att deras arbetsuppgifter troligtvis kommer att försvinna eller ändras ra-
dikalt hjälper de gärna till i arbetet med kravställning och realisering. 

Hittills har HR-ansvarig genomfört ett tjugotal realiseringsintervjuer (se 
Realiseringsintervjuer sidan 29). Hon skickar regelbundet ut informationsbrev om vad 
som händer i projektet generellt och specifikt för HR. Hon har även berättat om pro-
jektet och vad som händer inom projektet på arbetsplatsträffar, där alla på samma en-
het träffas för information, diskussion och gemensamma beslut. 

Beskrivning av Ekonomi 
På FMV finns det flera olika roller som arbetar med ekonomi i olika stor grad. Dessa 
kan delas upp i dem som arbetar med ekonomi på mer eller mindre heltid och dem som 
har ekonomiskt ansvar i samband med någon typ chef- eller projektledarbefattning. 

Det område som undersökts och som denna studie avser är de medarbetare som arbetar 
heltid med ekonomifrågor och som tillhör kompetensenheten Controlling och Ekono-
mi, där framförallt controllers och redovisningsekonomer arbetar. 

Inom projekt NyttA:s arbete med ekonomi har det funnits stora problem med beman-
ningen eftersom den person som är sammanhållande för realisering av Ekonomi fått en 
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ny tjänst i och med omorganisationen under våren. Efter en utdragen process där arbe-
tet inom Ekonomi gått på lågfart är personen åter tillbaka i projektet för en tid, men 
endast på 60 % (se vidare Projektledningen sidan 70). Detta har resulterat i att ekono-
miområdet hamnat efter och att realiseringsintervjuerna dragit igång precis till somma-
ren, efter att denna studie genomfördes, något som märks tydligt i de genomförda in-
tervjuerna. 

8.3.1 Förändringsstrategin 
FMV har inte tidigare haft någon tydligt uttalad förändringsstrategi som de arbetar ef-
ter. För första gången fokuserar FMV på förändringsledning genom de resurser som 
blivit avsatta för detta inom projekt NyttA. 

”Som jag ser det är detta första gången FMV jobbar fokuserat och strukturerat 
med förändringsledning och förändringsarbete. Traditionellt har våra föränd-
ringar karaktäriserats av beslutsfattande och förväntan om att fattade beslut in-
förs i verksamheten av sig självt.” 

Niklas Ekman, delprojektledare Förändringsledning 

Klassificeras den tidigare omorganisationen i slutet av 1999 (se 8.1 Tidigare föränd-
ringsprojekt inom FMV) utifrån lär- och expertstrategin (se 6.3 Förändringsstrategier), 
skulle man hamna väldigt nära expertstrategin. Medarbetarna upplevde det exempelvis 
som om lösningen uppfanns någonstans och sedan skulle spridas ner genom organisa-
tionen. Medarbetarna pekar även på brister på många punkter. Bland annat frågade sig 
många varför den genomfördes eftersom de inte kände något direkt behov av den, 
många saknade en konkret strategi för hur den något otydliga visionen skulle uppnås 
och de kände att de varken visste vad som skulle hända eller när. Detta gjorde att 
många medarbetare upplevde det som svårt att bidra till förändringen. Många av dem 
som intervjuades hade velat att medarbetarna var mer involverade från början och fått 
en chans att säga vad de tyckte om den planerade förändringen. 

NyttA har tagit betydligt mer fasta på lärstrategin eftersom målet för att förändringen 
ska vara accepterad ute i organisationen har prioriterats och att det arbetas för att ett 
ägarskap ska finnas för det resultat som projektet levererar. Förståelse och förankring 
är mål och ledstjärnor. Planerna tas fram efterhand för att hela tiden utnyttja de lärdo-
mar projektet har dragit för att styra mot visionen. Detta visar sig bland annat tydligt i 
hur arbetet med att ta fram kravspecifikation och ett önskat arbetssätt är upplagt och 
genomförs (se 4.7 Kravställning från grunden med RPA-metoden). Där syns även hur 
helheten och viljan att hitta den bästa gemensamma lösningen är det viktigaste, istället 
för att suboptimera och hitta enskilt bästa lösningar för vart område. Kravgruppen be-
står också av medlemmar som arbetar inom och representerar olika områden. De in-
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volverar och informerar sina respektive avdelningar, tar fram krav, önskade arbetssätt 
och informationsflöden i samarbete med medarbetarna. Realiseringsintervjuerna och 
mitt Mikro-FMV är konkreta exempel på hur NyttA medvetet har försökt att aktivt ar-
beta med förändringsledning i hela projektet. 

”Förändringsledarskap är ett synsätt som präglar projektet, ett synsätt utifrån 
vilket vi bedriver vårt arbete. Förändringsledning är därmed en del av allas ar-
bete i projektet, inte en funktion på sidan av.” 

Utdrag ur FL [Förändringsledning] Strategi, NyttA 

8.3.2 Förändringsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs och analyseras det nuvarande läget på FMV utifrån upplägget i 
kapitel 7. Från intervjuresultatet har citat lyfts fram som belyser olika aspekter inom 
förändringsledning. Med respekt för integritet och respondenternas anonymitet har oli-
ka individers uttalanden markerats med E1-E4 inom Ekonomi respektive H1-H4 inom 
HR. Sist presenteras de största skillnaderna mellan de två områdena. 

Inse behovet av förändring 
Samtliga som tillfrågats känner ett behov av en systemförändring. De nuvarande sy-
stemen upplevs som opålitliga, problemskapande och medför ett arbetssätt som både är 
obekvämt och upplevs som slöseri med tid och pengar: ”Vissa saker som vi gör är så-
dant resursslöseri att det är brottsligt för varje dag vi gör det”[H1] Det upplevs som 
svårt att få en helhetsbild över informationen eftersom det finns många olika system 
som inte hänger ihop. ”Dagens system är obsoleta3, de måste bytas ut! En del system 
har få eller inga kopplingar till övriga system och obefintliga rapportsystem. ”[E1] 
Det förekommer även att rapporter som tagits ur olika system skiljer sig åt och att det 
kan ta mycket tid att avgöra vilken av dem som är mest riktig. Att få ett system med 
enhetlig information upplevs därför som mycket positivt. ”Det är väl jättebra om det 
blir enhetlighet så att man kan föra ihop information till ett system och kunna få ut 
riktiga uppgifter”[H2]  

Förändringskultur 
FMV:s kultur karaktäriseras mycket av det faktum att det är en myndighet med gamla 
traditioner. Att jobba inom statliga sektorn innebär en trygghet för många, då risken 
för uppsägningar och nerdragningar ses som mindre. Även löne- och förmånsbilden 
ser annorlunda ut, med generellt lägre lön men mer trygghet i form av exempelvis lö-
negaranti och förmåner såsom åldersrelaterad semester. Detta, tillsammans med att 

                                              

3 föråldrade 
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arbetsuppgifterna ses som intressanta, är troligtvis orsaken till att det finns många som 
har en mycket lång bakgrund inom FMV. 

Enligt Satu Johansson (2004-05-27), anställd inom FMV och doktorand inom företags-
ledning och organisation finns det inom FMV en obenägenhet att tillgodogöra sig av 
andras erfarenheter (not invented here) som bildligt talat gör att hjulet ofta uppfinns på 
nytt. Det finns även ett krav på perfektionism och en negativ syn på misslyckanden 
som verkar hämmande på beslutsfattandet. 

De senaste åren har det skett flera större omorganiseringar inom FMV, därför finns 
viss vana av att saker och ting förändras. Detta har däremot handlat om förändringar i 
strukturen och inte större förändringar i tekniken. Och att vara van med förändringar är 
inte samma sak som att vara bra på att hantera förändringar: ”Visst har vi på FMV på 
senare tid blivit vana vid att förändring sker, men jag anser inte att FMV är bra på att 
hantera förändringar. Huvudanledningen är att vi lägger allt vårt krut på att tänka ut 
bra lösningar på pappret och fokuserar för lite på att verkligen implementera dem.” 
Niklas Ekman, delprojektledare förändringsledning. 

Vissa är trötta på förändringar eftersom de upplever det som om förändringarna går 
runt och att till slut kommer tillbaka på samma punkt. Flera personer påpekar att det 
inte kändes som om omorganisationen 1999 hunnit sätta sig förrän nästa omorganisa-
tion genomförs. Detta har gjort att vissa känner en viss apati inför nya omorganise-
ringar och större förändringar och då fortsätter att arbeta som tidigare: ”Det är många 
som har jobbat på FMV länge och så många omorganisationer gör folk jättetrötta. 
Det blir lätt bakåtstävande för folk säger att det var bättre förr.”[H4] 

Generellt ses organisationen som tämligen konservativ: ”Det är som ett stort tungt 
skepp som ska vända.”[H4] En respondent menade dock att de flesta dock är öppna 
för nytt och menar att omorganisationerna har gjort att många bytt roller och därför 
inte är lika revirtänkande och rädda för att andra ska inkräkta på ens ansvarsområ-
de: ”Ärligt så tror jag att FMV är bra på att förändras. Man är öppen för att ta till sig 
nya idéer. Eftersom man har bytt roller så mycket behöver den personen som är an-
svarig för någonting inte känna sig hotad eftersom det oftast handlar om saker som 
någon av deras företrädare har infört.”[H1] 

I intervjuerna framkom även generell kritik mot ledarskapet inom FMV, många re-
spondenter tycker att det funnits många chefer som inte vågat ta obekväma beslut och 
driva förändringar, något som även kom upp vid intervjuerna om omorganisationen 
1999.”Jag kan ju känna allmänt att det är beslutsvånda och inte alltid bra ledarskap 
på ledningsnivå. Det här managementet kan förbättras väsentligt tycker jag. Och det 
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utgår från högsta ledningsnivå och går nedåt. Vissa är väldigt bra ledare och vet var-
för man är ledare, kan driva en förändring och kan få folk positiva och få med folk på 
spåret. Medan andra personer till synes kan ha det, men när det väl kommer till kritis-
ka situationer … då finns det beslutsvånda och man vill inte, då tycker jag att ledar-
skapet faller på en gång. För det tycker jag just att ledarskapet skall vara, man ska 
våga göra något nytt eller förändra lite.”[E4] 

Vissa kritiserar omorganisationen 1999 för att inte ta i tu med kritiken mot ledarskapet 
inom FMV: ”Förra omorganisationen ledde inte till någon större förändring bland de 
chefer som sitter. Mer utrymme borde ges till nya förmågor och att man inte ska behö-
va vara 50 år för att kunna bli chef.”[H2] Vissa menar dock att det skett en liten för-
bättring i den senaste omorganisationen som trädde ikraft den 1:a april: ”Jag kan ju 
ändå tycka att man har försökt lite i omorganisationen, det märker man lite på de rol-
ler som är tillsatta. Man har inte bara tillsatt någon som ’stått på tur’, man har exem-
pelvis försökt ta in lite yngre förmågor, man har gjort lite olika rolltillsättningar för 
att få en annan kemi i ledarskapet … ibland kan jag tycka att det är för mycket förval-
tare i ledningsroller, där det borde vara explosiva, förändringsbenägna personer, som 
vågar göra lite annat. Och också vågar säga ‘Ja, vi gör det här därför att vi tror på 
det’. För har man väl tagit ett beslut så är det viktigt att man också står kvar där och 
inte börjar vela för att andra kommer med kritik. I vilket fall så måste man stå kvar en 
tid för att märka om det blev bra eller inte.”[H4] 

Projektledningen 
Kännedomen om projektledningen för NyttA är inte särskilt stor ute i organisationen, 
de flesta respondenter vet exempelvis inte så mycket om projektledaren. ”Det är ju en 
ganska ny projektledare som jag inte vet särskilt mycket om. Biträdande projektledare 
känner jag heller inte till särskilt mycket om… …Jag vet vad projektledaren heter men 
inte hur han ser ut.”[E1] Alla respondenter känner igen den som representerar deras 
område i kravgruppen. I övrigt är den person som är ansvarig för förändringsledning 
inom projektet välkänd för de flesta respondenter från presentationer som genomförts i 
olika omgångar. Denna person kan därför anses ha en roll som Project Champion, ett 
ansikte ut mot organisationen, även om detta inte är uttalat inom projektet. 

Det har funnits en brist på tydliga mål och tidsplaner vid flera tillfällen inom projektet. 
Riktlinjerna uppifrån anses inte tillräckligt tydliga: ”För FMV är detta en ny typ av 
projekt, varför det är extra viktigt med tydlighet i mål och ansvar. NyttA upplever nog 
att det hade varit enklare för oss att jobba med tydligare mål. Mycket energi har gått 
åt till att diskutera vad som är viktigast för projektet att uppnå och vilka mätbara mål 
som gäller för oss.” Niklas Ekman, delprojektledare förändringsledning. 
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Tidsplanerna har inte uppdaterats kontinuerligt och aktivt använts vilket resulterat i att 
den till slut blivit inaktuell. Detta var exempelvis fallet i början av maj då projektled-
ningsgruppen drog sig undan för två heldagars planering efter mycket diskussioner om 
ansvar och vad som ska göras framöver. Avsaknaden av effektiv projektstyrning med 
klart definierade mål, en utvecklad arbets- och resursplan och noggrann uppföljning 
under projektets gång kan vara en svaghet i projektet. Bristen märks även genom att 
det finns ett behov ute i organisationen där många av respondenterna undrar vart pro-
jektet egentligen står och hur det går – speciellt inom Ekonomi där kommunikationen 
blivit lidande till följd av resursbristen: ”Vi behöver delges vilka beslut som fattas och 
deadlines så vi vet vad vi har att jobba efter”[E3]. Flera uttalar även ett behov av att 
planera utbildning och andra aktiviteter för att anpassa dessa efter den varierade ar-
betsbördan: ”Man bör kartlägga när olika kategorier av människor har sina arbets-
toppar och lägga utbildningen därefter. På det sättet kan man spara mycket resur-
ser.”[E1] 

Mot ekonomiområdet finns det just nu ingen ansvarig i kravgruppen vilket har skapat 
stor oro. Det har tagit lång tid för projektledningen att hitta en ersättare och det tom-
rum som skapats har inte kunnat fyllas upp av de övriga projektmedlemmarna vilket 
fått till följd att de flesta respondenter inom Ekonomi inte riktigt känner att de vet vad 
som sker just nu och vad som kommer att hända framöver. ”Vad är det som händer? 
Varför ser vi inget? Händer det något över huvudtaget?”[E2] ”Vad har ni gjort hit-
tills och var står ni idag? Hur har ni gjort viktningen av olika delar, hur har ni tagit 
hänsyn till olika delar? Hur har ni tänkt att genomföra införandet? Hur har ni tänkt 
utbilda? Vad ser ni som mest problematiskt? Vad har ni stött på för motgångar eller 
framgångar? En ordentlig lägesrapport behövs helt enkelt. Informera de berörda om 
vad som är gjort hittills och vad står vi nu.”[E3] 

Förskjutning av tidsplanen 
Till följd den omorganisation som trädde i kraft den 1:a april har många nya samar-
betsformer behövts skapas och projektet har förlorat en nyckelresurs inom Ekonomi. 
Detta gjorde att tidsplanen var tvungen att förskjutas. I samband med att beslutet of-
fentliggjordes ställdes några kompletterande frågor till dem som intervjuats tidigare 
om hur de uppfattade förskjutningen. Det bör kommenteras att något nytt datum för 
avtalstecknande ännu inte är presenterat, utan endast att det kommer att ske under hös-
ten 2004. 

Beslutet uppfattades både positivt och negativt. De flesta respondenter tyckte att det 
var bra att projektet är måna om att resultatet skulle bli så bra som möjligt och att inte 
kvalitén äventyras: ”Det är inte ovanligt att tidsplaner ruckas. Om man känner att 



 Förberedelse för förändring – Empiri och analys 

 80 

man ej har erhållit tillräckligt underlag för ett val, så är det riktigt att skapa mer tid. 
Speciellt när det gäller stora och viktiga beslut. Alltså positivt att projektet tar an-
svar.”[E1] 

En person funderade över hur andra skulle tolka informationen: ”Hur reagerar de per-
soner som har en mindre förändringsbenägenhet på informationen? Får de ’vatten på 
sin kvarn’ i att projektet inte kommer att klara av sina leveranser fortsättningsvis ock-
så?”[E4] 

Misstankarna bekräftades av en annan intervjuperson med svaret: ”Negativt var att en 
sådan försening måste påverka hela tidplanen så att även driftsättning av etapp 1 blir 
försenad och då troligtvis även de följande etapperna. Funderingarna hade funnits 
där redan tidigare om den tidplan som fanns var realistisk eller inte och här kom sva-
ret.”[E2] 

Projektteamet 
Hela projektteamet har ett starkt förtroende ute i organisationen och alla respondenter 
tror att det finns tillräcklig kompetens för att klara av uppgiften. Det märks att det tvär-
funktionella teamet fyller sin funktion på det sättet att samtliga intervjuade känner igen 
den som har ansvaret för deras område i projektet: ”Jag har hört väldigt mycket gott 
om projektledaren och andra i projektet… …Jag tycker ändå att det är ett stort arbete 
som pågår och man förstår att det är jättemånga personer inblandade som kämpar 
och sliter för det här.”[E4] Inom HR öser många respondenter beröm över den som är 
områdesansvarig i kravgruppen.: ”[områdesansvarig i kravgruppen] är jätteduktig 
tycker jag”[H2] 

Stöd från ledningen 
Många av respondenterna nämner att ledningen ofta säger att NyttA är ett prioriterat 
projekt. Det märks även på att mycket resurser i form av tid och personal satsas på 
projektet, samt att resurser för utveckling av de äldre systemen dragits in: ”Jo, men det 
tycker jag nog att det verkar prioriterat, som dialogerna har det varit hela hösten. Ett 
konkret exempel är vi försökt få till en systemändring, men det har varit nobben på allt 
sådant. Så det spelade ingen roll hur många av oss som säger att det var viktigt… Det 
är endast absolut nödvändig förvaltning som prioriteras, inget annat – för resten går 
till NyttA.”[E4] 

Däremot finns det viss skepsis mot att ledningen inte alltid agerar som om projektet 
vore prioriterat. Detta visade sig tydligt när en person ur kravgruppen fick en roll i den 
nya organisationen. Eftersom ingen ersättare kunde hittas hamnade denna person på 
båda rollerna och kunde inte koncentrera sig fullt ut på någon av uppgifterna. För att 
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lösa situationen ville NyttA ha en avstämning uppifrån vilken roll personen skulle 
syssla med. Efter någon veckas fördröjning då frågan gått runt ett varv i organisationen 
blev personen till slut tillsatt på 60 % i projektet. Många inom projektet menade att 
personen hade behövts till minst 100 % och tyckte att detta var ytterligare ett tecken på 
ledningens oförmåga att fatta obekväma, men nödvändiga beslut. 

Inom projektet finns framförallt en viss oro för att projektet kanske inte får det fulla 
stöd och höga prioritet som det kan komma att behöva: ”Vi upplever att vi har ett utta-
lat 100 procentigt stöd från ledningen, men visst känner jag en oro för att ledningens 
fokus på projektet inte är eller kommer att vara tillräckligt stort. Mycket händer runt 
FMV och deras tid skall räcka till mycket. Men jag är övertygad om att om vi inte har 
ett 100 procentigt stöd i prioriteringar och beslutsfattande kommer detta projektet att 
få mycket stora problem under den långa resa vi har framför oss. Detta är en process 
där vi alla måste ha uthållighet.” Niklas Ekman, delprojektledare förändringsledning. 

Även utanför projektet undrar vissa hur en resursbrist på Ekonomiområdet kunde upp-
stå om projektet ska vara så prioriterat som det sägs: ”En annan tanke var att om re-
surser är tillsatta i ett sådant centralt och viktigt projekt så kanske ledningen borde ha 
funderat vilka konsekvenser vissa nya rolltillsättningar i samband med organisations-
utvecklingen kunde komma att ha på projektet genom att projektet därmed förlorade 
viktiga nyckelresurser.”[E4] 

Vision och strategi 
Inom projektet finns som tidigare nämnts en viss avsaknad av tydliga mål, affärsplan, 
och vision. Ut mot organisationen har projektet lyckats relativt väl med att förmedla 
budskapet om vad som vill åstadkommas med projektet. Många respondenter nämner 
en eller flera viktiga budskap i visionen: ”Att vi måste ha ett system där det är en och 
samma sanning – eller källa – till information. Det finns behov av en tillgänglig data-
bas, där alla får samma information och standardrapporter samt att det finns ett ar-
betssätt till systemet. 
Det är ett system som ska hjälpa oss att bli effektivare och jobba bättre och på ett an-
nat sätt tillsammans. Det ska ju vara ett stöd och hjälpmedel i det vanliga arbetet. Men 
det viktigaste tror jag att det ska finnas en sanning – rent informationsmässigt – att vi 
inte jobbar för mycket på olika ställen fast med samma saker, som i slutändan ger oli-
ka information. Det har jag upplevt är ett problem idag och det skapar mycket dubbel-
arbete.  
Förenkla, bli effektivare, arbeta på ett bättre sätt och ha rätt information i rätt tid. Det 
skulle jag själv se som orsak till att anskaffa ett system av det här slaget.”[E4] 
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Visionen och budskapen verkar ha tagits emot positivt av de flesta respondenter: ”Det 
är väl jättebra om det blir enhetligt så man kan föra ihop allting i ett system och kunna 
få ut riktiga uppgifter…Alla har hållit på och pulat med sina egna system här i många 
år – och det går ju inte”[H2] Men alla respondenter tycker inte att vision och mål är 
tillräckligt tydliga ”Tja, min uppfattning är att alla vill ha ett bättre hjälpmedel men så 
där riktigt tydliga mål och visioner det har man väl inte sett tycker jag.”[E2] Däremot 
finns det tydliga tecken på att många saknar en tydlig strategi och plan för hur imple-
menteringen kommer att gå till (se Projektledningen sidan 70). Denna avsaknad verkar 
kunna vara ett generellt problem på FMV då en tydlig strategi och plan är även något 
som många saknade i omorganisationen 1999. 

Kommunikation 
Kommunikation och information verkar vara något av det viktigaste i det skede som 
projektet befinner sig i just nu fram till driftsstarten. Många frågor snurrar runt i huvu-
det på medarbetarna och de som inte har direkt kontakt med någon i projektet har be-
tydligt större behov av den allmänna informationen, exempelvis via intranätet. Ett di-
lemma är den kommersiella sekretessen som bidrar till att många frågor inte kan be-
svaras, något som ses som negativt av några då det hindrar öppenheten i kommunika-
tionen: ”Exempelvis får projektet inte nämna vilka leverantörer som är inblandade. 
Några stora leverantörer kan man ju gissa sig till, men man vet inte hur projektet ser 
på de olika leverantörerna och det vore intressant att veta innan beslut fattas – exem-
pelvis vad man från NyttA ser för styrkor och svagheter hos de olika konkurrenterna. 
Vi vet ju att man snart ska fatta beslut om leverantör, men vi vet inte hur många man 
har valt bort och varför.”[E3] Detta är ett problem för förändringsledningen som vill 
ha en öppen och ärlig kommunikation: ”För mig som jobbar med att försöka ge alla 
på FMV en så god inblick i projektet som möjligt är såklart den kommersiella sekre-
tess som gäller för projektet en försvårande omständighet. Men så är det! Det är bara 
att försöka göra det bästa av situationen.” Niklas Ekman, delprojektledare föränd-
ringsledning. 

Den huvudsakliga kommunikationsvägen som respondenterna inom HR har till-
godogjort sig information genom, är den direkta kontakten med områdesansvarig. 
Dock varierar denna kontakt från område till område: Inom HR ingår samtliga medar-
betare i områdesansvariges Mikro-FMV och har, redan innan initiativet med mitt Mik-
ro-FMV startade, kontinuerligt blivit informerade. Där känner de flesta respondenter 
sig välinformerade och känner att de har fått chans att ställa frågor och komma med 
synpunkter. Inom Ekonomi ser det lite annorlunda ut, där har frånvaron av en områ-
desansvarig fått stor inverkan. Dels genom att medarbetarna känner sig betydligt sämre 
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informerade och är oroliga för hur allting ska hinnas med samt att deras område ska bli 
underprioriterat. 

De 20-tal realiseringsintervjuer (se Realiseringsintervjuer sidan 29) som har hållits 
inom HR verkar ha haft en mycket positiv effekt hos respondenterna. De känner att de 
har fått bättre koll på vad projektet vill göra inom deras område och känner att de fått 
en möjlighet att påverka. Informationsflödena som tagits fram som grund för hur FMV 
vill arbeta i framtiden har fått ett mycket positivt bemötande: ”Jag tycker att informa-
tionsflödena är ett jättebra sätt att visualisera. Och dom beskriver bra hur vi vill jobba 
i framtiden.”[H1] ”Vi tycker det är väldigt noggrant och jag fick ge mina synpunkter 
på vart man kunde effektivisera, hur man kan koppla olika dokument etcetera, så den 
känner jag mig väldigt säker i. Den överensstämmer väl med våra processer. Den 
stämmer till och med bättre än de processbeskrivningar som finns, med hur vi jobbar 
och hur vi vill jobba. Inget gammalt tänk här inte!”[H3] 

Dessa uttalanden visar att realiseringsintervjuerna är ett viktigt moment där projektet 
är bra på att ta emot kommentarer och reaktioner från användarna och ta hänsyn till 
dessa. På så vis framgår att de också kan påverka i viss mån, något som ökar involve-
ringen enligt Dilschmann et al. (2000), en viktig framgångsfaktor vid alla typer av för-
ändringar. Inom Ekonomi där realiseringsintervjuerna inte kommit igång känner 
många respondenter sig inte alls lika insatta och involverade: ”Jag vet att ett stort jobb 
är nerlagt på att ta fram kravspecifikationen och annat, men inte hur man jobbar vida-
re med det.”[E3] 

Kommunikationsbrist kan ge upphov till vissa upprörda känslor, detta var exempelvis 
fallet när kravgruppen hade sammanställt kraven till kravspecifikationen i anbudsin-
fordran. Det hade inte kommunicerats på vilka grunder kraven hade valts ut och givits 
olika nivåer. Många respondenter kommenterade att de reagerade när de fick se an-
budsinfordran eftersom de ansåg att många av de krav som de ansåg vara skallkrav 
endast var börkrav. Senare när medlemmarna i kravgruppen hade förklarat varför 
kravnivåerna hade satts på detta sätt förstod de flesta orsaken och acceptera anledning-
en: ”På anbudsinfordran hade vi en del synpunkter eftersom många av våra krav inte 
fanns med, men efter diskussion så visade det sig ju att de krav som inte fanns med var 
kvar hos kravgruppen och jobbades vidare med. Man skulle ha talat om tydligare hur 
man arbetade med kraven. Man förstod att de var insamlade, men man undrade hur de 
som inte var med i anbudsinfordran skulle förmedlas till leverantörerna. Eftersom vi 
bland annat tyckte att många börkrav skulle ha varit skallkrav, så där blev det mycket 
synpunkter som lämnades”[E4] 
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De genomförda intervjuerna och de frågor som besvarades i samband med examensar-
betet verkar ha stillat tankarna och oroskänslor över att ingenting händer: ”Det kändes 
bra att få vädra ut det här. Då och då funderar man på det, men nu känns det som om 
det startar igång.”[E1] 

Insidan (intranätet) 
De flesta respondenter säger att de tittar efter information på Insidan, speciellt inom 
Ekonomi där de inte fått mycket information direkt från projektet. En snabbundersök-
ning med hjälp av ”veckans fråga” på Insidan som hela FMV har möjlighet att svara 
på visade att 45 % tittar in på NyttA:s sida när det kommer upp som en nyhetsrubrik 
på förstasidan. Bara ungefär 10 % tittade på NyttA:s sida med jämna mellanrum och 
resten tittade på den sällan eller inte alls. En del anser att det har kommit ny informa-
tion för sällan och att informationen där gärna kan vara betydligt utförligare:”Jag 
tycker i och för sig att det är bra att få informationen på nätet men det är för sällan 
det kommer ut något från NyttA. Särskilt i början, nu har det blivit lite bättre.”[E2] 

En del tycker dock att det är svårt att aktivt gå in och söka information samtidigt som 
det finns ett stort informationsflöde i övrigt: ”Jag vet att man kan gå in på Insidan och 
hitta en del, men i allt informationsflöde hinner man inte dessutom aktivt söka infor-
mation om allting som man inte behöver för tillfället.”[E3] ”Den personliga kontakten 
kan inte ersättas. Allt som sprids via mail och intranätet är inte nödvändigt....Du som 
medarbetare har skyldighet att vara uppdaterad om vad som händer inom FMV. 
Mycket tidskrävande”[H3] 

Vissa anser att kombinationen av push- och pullinformationen är viktig och att infor-
mationen på Insidan måste kompletteras med aktiv information i form av veckobrev 
och möten ute i organisationen: ”Det är en fara om man lägger ut för mycket informa-
tion på Insidan, om man förväntar sig att andra själva ska ta del av all information. 
Men just i ett förändringssammanhang så tror jag att man måste ha en balansgång, 
viss information kan man lägga ut och säga ’Ta del av det här!’, Men sen tror jag ock-
så att man måste tvinga människor, vara mer drivande själv från projektet för att få 
med människor och exempelvis säga ’Du måste komma nu för att det är faktiskt vik-
tigt!’. Men man måste även gå via resurshållaren och se till att medarbetarna kommer 
loss och får tid.”[E4] 

Negativa tendenser och kritik mot NyttA 
Informell informationsspridning kan få väldigt negativa effekter, det är dock mycket 
svårt att fånga upp eller kartlägga denna informationsspridning. Men för att få lite in-
put frågades respondenterna om de märkt av några negativa tendenser eller kritik mot 
projektet. 
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Den löpande information som getts till HR tror en av användarna har motverkat ryk-
tesspridning. Då alla vet hur det ligger till minskar spekulationerna och gissningar får 
inte något bränsle: ”Jag tror att när det sker löpande information så får man reda på 
vad som händer och det ges inget utrymme att skapa spekulationer.”[H4] Även i de 
perioder då det inte hänt något särkilt i projektet informeras de på HR om detta. På så 
sätt förhindras att en tystnad tolkas som att projektet försöker dölja något. 

Ett tillfälle som tidigare diskuterats då det förekom negativ kritik var i samband med 
att personal fick se den kravspecifikation som ingick i anbudsinfordran som skickades 
till leverantörerna: ”Det var väl lite negativ kritik just när den där anbudsinfordran 
kom, just att den var så generell och den var så övergripande och tankarna som ’Har 
man inte tänkt djupare än så?’ fanns. Först efter vår reaktion fick vi en förklaring till 
varför den hade hållits på en så övergripande nivå. Det var för att FMV ska ha en 
större valmöjlighet att välja mellan leverantörerna. För vi såg ju risken att man får in 
massa leverantörer som inte kan leverera det som vi vill ha, och undrade hur man 
hade säkrat upp sig mot det.”[E4]  

Vissa är även skeptiska och menar att det går alldeles för långsamt: ”Det går så sakta. 
Det gjorde det från början i alla fall. Vissa saker måste ju ta den tid det tar men man 
kan kanske göra andra aktiviteter samtidigt. För att vara ett så stort och viktigt projekt 
så syns det inte särskilt mycket om det.”[E2] 

Utbildning och träning 
Det finns nästan ingen som har tidigare erfarenhet av utbildning i samband med sy-
stembyte. De flesta respondenter säger att när de var nya fanns överhuvudtaget ingen 
utbildning utan de fick en kortare introduktion av en kollega över hur de löser de van-
ligaste uppgifterna i systemet. Sedan var de mer eller mindre utelämnade till att lära 
sig systemet på egen hand. Vissa som inte har ett rutinmässigt arbetssätt i systemet 
utan hela tiden stöter på nya uppgifter och problem klagar även över att det inte finns 
någon dokumentation i form av användarhandbok eller instruktionsbok. Något som de 
hoppas kommer att finns i det nya systemet. 

När det gäller utbildningsformer finns det olika åsikter. En påpekar exempelvis pro-
blem med klassrumsundervisning eftersom olika personer har olika utgångsläge och att 
det därmed kan bli svårt att hitta en lämplig gemensam nivå. Ofta speglar önskemålen 
om utbildningsupplägg hur personerna är vana att arbeta. De som arbetar i grupp med 
liknande uppgifter ser gärna att de får utbildning tillsammans och möjlighet att sitta 
ihop och diskutera. De som normalt sett arbetar ensamma efterfrågar övergripande ut-
bildning samt utförliga handböcker som har mer karaktären av användarhandled-
ning/manual än en lathund: ”Om NyttA blir implementerat bra tycker jag att man som 
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medarbetare bör få serverat – genom någon slags lathund eller komprimerad informa-
tionsmapp – att det här kan du få ut av NyttA – och på dem här sätten och utifrån den 
informationen jobba med att se vad man kan få fram istället för att försöka få fram 
något utan att veta vad som är möjligheterna.”[E4] 

En generell utbildning är något som det inte givits tillfälle för i dagens systemmiljö 
men som efterfrågas av vissa för att förstå helheten i systemet och hur olika delar sam-
verkar. ”Att man får en översikt, för just det område man håller på med. Vilka funktio-
ner och applikationer som finns som man kan jobba i. Genomgång av vad man kan 
göra i de olika delarna, och anvisningar för hur man får fram olika information för att 
exempelvis kunna få fram nyckeltal.”[E4] ”För min del behöver jag veta både total-
bilden och vissa detaljer men kanske inte alla”[E3] 

En viktig sak som många respondenter påpekar är att de vill ha tid avsatt att sitta själva 
och lära sig, så att detta inte hamnar i konflikt med den löpande verksamheten: ”Att 
man får en viss tid avsatt, och att ledningen har förståelse för att man måste få denna 
tid trots att man har annan verksamhet som löper. …exempelvis säga ’Ni får 5 timmar 
varje månad, och ni ska jobba med NyttA så och ni ska kunna göra olika konkreta 
matnyttiga saker.”[E4] 

Mätning och feedback 
Vissa efterfrågar mer feedback från projektet, både direkt feedback på de moment där 
de själva varit inblandad och generell information om vilka saker som projektet lyckats 
genomföra och som visar att det går framåt: ” Jag tror att det saknas lite av de konkre-
ta exemplena ‘Det här har vi lyckats med nu’ eller ’Det här fungerade väldigt bra’. 
Det saknar jag lite i kommunikationen, men det kanske inte har hunnit bli det ännu. 
Men det tror jag är bra för att visa på saker som händer inom NyttA och inte bara ha 
dem inom projektet. Just för att få ökad föränderlighet, att folk själva blir överbevisa-
de ’Jaha, det gick ju faktiskt’.  
Man skulle exempelvis kunna ha en lista på NyttA:s hemsida ’Det här har vi konkret 
lyckats med’. Det skulle kunna vara ett enkelt sätt att förmedla ut det, och för att locka 
lite, ’Läs det senaste på vad som faktiskt har hänt’.”[E4] 

Skillnader mellan HR och ekonomi 
På HR finns det inte några tecken på att vilja vara kvar i det nuvarande systemet och 
en tro på att allt bara kan bli bättre. Ekonomi har en mer strikt hållning till systembytet 
och tror inte att det kommer att gå helt smärtfritt: ”Ingen är väl så naiv så att han tror 
att det kommer att flyta direkt. Vi kommer att bli tvungna att köra parallellt en tid med 
båda systemen. Jämföra vad vi får ut av det gamla och det nya systemet. Differenserna 
får vi analysera. Det kommer att uppstå fel och det kommer att bli svårt.”[E1] 
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En annan uppenbar skillnad är då det gäller känslan av delaktighet och kunskapen om 
NyttA. Det märks tydligt hur de olika funktionerna kommit olika långt i arbetet relate-
rat till NyttA och att det finns mycket att ta tag i för att få Ekonomi på spåret: ”Vad är 
det som händer inom Ekonomi? Hur kommer det att bli? … För jag har förstått att HR 
har hunnit mycket längre och haft realiseringsintervjuer med säkert 20 personer, och 
när jag hör det så känner jag ‘Oj, ska allt det hända på några veckor? Hur ska det gå 
till?’ För nu är det tertialbokslut och hög arbetsbelastning.”[E4] 

Medan flera inom Ekonomi ser det kommande systemet som en chans att kunna arbeta 
med ett system som förenklar och förbättrar genom att ge utökade möjligheter till kor-
rekt och sammanställd information finns det en risk för att vissa arbetsuppgifter inom 
HR helt kommer att försvinna.: ” –Hur tror du NyttA kommer att påverka just dig?  
–[skämtsamt] ”Jag blir arbetslös kanske? Jag gör det som NyttA kommer att göra i 
framtiden”[H1] 

Hur viktigt det är med en aktiv kontakt mellan projektet och varje område framgår tyd-
ligt i skillnaden av känslan av involvering och kännedomen om projektet. Inom Eko-
nomi känner många respondenter att det har hänt alldeles för lite, de tycker att infor-
mationen från projektet ibland brister och att det borde hända någonting på avdelning-
en snart. Många respondenter känner en oro över att deras område ska bli bortpriorite-
rat och förstår inte hur allt som ska göras skall hinnas i tid: ”Hur skall man klara av 
allt som återstår att göra inom Ekonomi, när den sammanhållande personen saknas? 
Man kan känna att det är mycket som man förstår kommer att hända, och vara klart 
innan upphandling och innan hösten. Men hur ska vi göra det när vi känner att vi inte 
har någon sammanhållande kontakt?”[E4] 

Respondenterna inom HR däremot lovordar kontakten med den ansvariga inom krav-
gruppen och säger att de därigenom får den bästa informationen. Hon skickar varannan 
vecka ett personligt informationsbrev där både allmän information från projektet och 
specifik information inom området tas upp. Dessutom är hon ibland ute och informerar 
på arbetsplatsträffar då enheten samlas: ”Det är det bästa! När man får informationen 
direkt från [HR-ansvarig i kravgruppen].”[H1] 

Skillnaden i tillgången till information är också tydlig, HR matas kontinuerligt och har 
god kontakt med en insatt person som de kan ställa frågor till. De använder inte heller 
informationen som finns på intranätet om projekt NyttA så mycket utan tycker att de 
får tillräckligt genom sin HR-ansvarig i kravgruppen. De på Ekonomi är mer beroende 
av Insidan och använder den till att uppdatera sig om projektet. 
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9 Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna från huvudstudien på FMV och förslag ges 
på åtgärder som kan öka NyttA:s möjligheter till ett lyckat genomförande av projektet. 

NyttA:s strategi med tydliga inslag av engagemang och involvering hos övriga medar-
betare uppfattas som mycket positivt av dem som fått känna av den. Den personliga 
kontakten kombinerat med veckobrev och möjligheter att fråga gör att medarbetarna 
känner sig väl informerade om vad som pågår där arbetet med NyttA kommit lite läng-
re.  

Skillnaden mellan HR och Ekonomi är intressant eftersom det speglar två olika funk-
tionsområden som har många grundförutsättningar gemensamt men där kontakten med 
projektet har skilt sig åt. Detta har gjort att bara HR känner sig tillfreds med den nuva-
rande situationen, troligtvis tack vare att HR fått vara med och säga sin åsikt om sy-
stemet samt kontinuerligt blivit informerade om projekt NyttA:s fortskridande. 

Verka för ett ökat behov av förändring 
Inom båda de undersökta områdena finns det en klar förståelse och ett uttalat behov av 
en förändring. Under tiden som det funnits planer på att införa ett nytt affärssystem har 
nyinvesteringar i nya system och uppdateringar av gamla system varit mycket restrik-
tivt. Detta har verkat positivt för efterfrågan av ett nytt affärssystem eftersom de inter-
vjuade, även de som arbetat på FMV i åtskilliga år, anser att det nuvarande arbetssättet 
är ohållbart. Ett exempel på detta är de medarbetare inom HR som är positiva till sy-
stembyte trots att de inser att deras arbetsuppgifter är hotade. Missnöjet med dagens 
system bidrar alltså mycket till viljan till förändring. 

På HR och på Ekonomi kan alltså kriteriet att inse behovet av förändring vara uppfyllt, 
men eftersom olika delar av FMV skiljer sig åt är det inte säkert att detta behov finns 
hos alla. Till skillnad från hos Ericsson är det inte säkert att det finns en känsla av att 
organisationens överlevnad är beroende av ett nytt affärssystem, även om det sker fort-
satta nedskärningar i försvarsmaktens materialanskaffningsplaner. Känslan av behov 
måste byggas upp utifrån varje avdelnings enskilda förutsättningar och sålunda anpas-
sas för respektive del av FMV. 

Var uppmärksam på kulturen och våga ta beslut 
Något som talar för FMV är att medarbetarna till viss del är vana med förändringar 
genom de senaste årens omorganiseringar. Nackdelen är att det varit så många att me-
darbetarna känner en viss likgiltighet inför dem. Även om NyttA kommer att påverka 
organisationen på flera sätt, förknippas det inte med de tidigare omorganisationerna. 
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Detta är positivt då omorganisationerna uppfattats negativt bland de anställda och det 
hade inte varit bra för projektets rykte att förknippas med dem. 

Däremot finns det vissa förutsättningar i kulturen som inte gör NyttA:s arbete lättare. 
Vissa skillnader mellan de gamla vapenslagen lever exempelvis fortfarande kvar. 
Dessutom finns det tecken på att FMV har en kultur där medarbetare helst undviker 
risker vilket är hämmande för verksamhetens utveckling och försvårar förändring. Att 
förändra kulturen till att bli mer positiv till risker är en mycket svår utmaning som krä-
ver att medarbetarna har befogenheter att ta egna beslut samt våga detta. 

Styr projektet tydligare och ha ett ansikte utåt mot organisationen  
Projektledningen är inte särskilt känd ute i organisationen. En förklaring till det är att 
projektet befinner sig i en fas som inte påverkat organisationen direkt i någon större 
utsträckning. Däremot måste projektledningen ta större ansvar att visa upp sig under 
själva införandet genom återkommande frågestunder, morgonmöten etcetera. Att ha en 
Project Champion som är ansiktet utåt i organisationen är viktigt. Eftersom arbets-
trycket troligtvis kommer att öka under införandefasen är det en god idé att redan nu 
göra sig mer känd i organisationen och bygga upp kontakter. Om detta ansvar inte lig-
ger på projektledningen utan på förändringsledningen som de facto har den rollen idag, 
bör detta klargöras mer formellt. 

En avsaknad av ordentlig projektstyrning med tydligt definierat mål, utvecklade tid- 
resurs- och arbetsplaner samt milstolpar som skapar en viss känsla av viktighet och 
tidsmässig press, kan vara en av projektets svaga sidor just nu. Det finns helt klart ett 
behov av tydligare planer och mål samt uppföljning av dessa, dels inom projektet men 
även från övriga organisationen. Ett tydligt tecken på detta behov är att många respon-
denter frågar när olika aktiviteter drar igång och hur införandet kommer att gå till. 

Erfarenheterna från Ericsson pekar även på att mycket resurser kommer att behövas i 
samband med införandet av systemet och att dessa ska planeras och säkras på ett 
mycket tidigt stadium. Redan nu finns resursbrister inom projektet, dessa kan bli ännu 
värre och mer akuta när projektet går in i en införandefas. Därför borde detta ges högre 
prioritet och lyftas till högre ledningsnivå om ingen lösning kan hittas. Dessutom bör 
förberedande åtgärder vidtas för att hindra eller snabbare kunna hantera liknande pro-
blem i framtiden. 

Dra nytta av projektteamets förtroende 
De genomförda intervjuerna tyder på att projektteamet har ett starkt förtroende i orga-
nisationen och att de flesta anser att det finns tillräcklig kompetens för att klara av 
uppgiften. Projektmedlemmarna har den mix av kunskap och erfarenhet som är viktig 
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för att kunna representera hela organisationens krav på det nya affärssystemet. Där-
emot är inte alla knutna på heltid till projektet och befriade från sina tidigare ansvars-
områden, något som både litteraturen och de erfarenheter som kommit fram från inter-
vjuerna på Ericsson pekar på att de borde vara. 

Ställ krav på stöd från ledningen när det behövs 
Det är inte helt klart att projektet har ett tillräckligt engagemang och stöd från ledning-
en. Det finns ingen tvekan om att det finns ett uttalat stöd, men det finns en tvekan till 
att ledningens agerande verkligen motsvarar det uttalade stödet. Som det framgår i in-
tervjuerna verkar det finnas en differens mellan orden ”ett prioriterat projekt” och att 
verkligen mena det och verka för det.  

Projektet borde utnyttja den styrka som finns i styrgruppen bättre och göra klart för 
dem vad de förväntar sig i form av agerande och beslutsfattande rörande projektet. Det 
är även viktigt att styrgruppen axlar det ansvar som ligger hos dem för att uppfylla 
denna framgångsfaktor som inte riktigt uppfylls idag. 

En skillnad märks mellan styrgruppen för Ericssons projekt och styrgruppen för NyttA. 
Hos Ericsson träffades styrgruppen oftare och fattade fler beslut än hos NyttA. En 
skillnad som kan ha att göra med att Ericssons projekt var en mer radikal förändring än 
vad projekt NyttA är och därför hade Ericssons projekt ökat behov av direkt styrning 
från ledningsnivå.  

Utökade befogenheter för projektet att fatta beslut kan ha positiva effekter såsom 
snabbare beslutsgång, mindre beroende av att styrgruppen har ett starkt engagemang 
och att kulturen inom projektet kan bli mer risksökande/aggressiv vilket verkar positivt 
för förändring och organisatoriskt lärande. Dock kan detta innebära en risk att avstån-
det mellan ledningen och projektet ökar och projektet blir mer självständigt. 

Utveckla visionen till strategier, planer och mål 
Hur medarbetare tagit till sig vision och budskap varierar lite ute i organisationen, men 
det rör sig oftast om mindre variationer som kan bero på personliga tolkningar, där-
emot finns det ett behov av en tydligare strategi från projektets sida ut mot organisa-
tionen. 

Avsaknaden av tydlig strategi och mål för projektet är en svaghet som kan bli mer up-
penbar när förändringen verkligen drar igång och projektledningen tvingas fatta beslut 
snabbare. 
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Förbättra den löpande informationen och använd existerande kontaktnät 
Det finns flera olika vägar som projektet sprider information. Genom att ha en strategi 
där informationen dels sprids formellt via Insidan och informationsmöten och dels per-
sonligt via kravgruppens representanter genom veckobrev och personlig kontakt, hop-
pas man att informationen sprids och går fram till de flesta. Även riktade aktioner mot 
speciella målgrupper genomförs som exempelvis diskussions- och informationsmöten 
med chefer på olika nivåer. Detta sätt att utnyttja vitt skilda informationskanaler ska-
par flera pålitliga källor för att förmedla ut ett budskap. Detta minskar även risken för 
att ett fåtal opålitliga källor ska påverka och förvränga informationen och därmed un-
derminera det budskap som förmedlas. 

Den information som sprids via Insidan är väldigt viktig för dem som ännu inte har 
någon annan kommunikationskanal till projektet. Denna information får inte på något 
sätt bli eftersatt då uteblivna uppdateringar leder till minskad användning och ökad 
ovisshet. 

Viljan och vanan att dela med sig av information samt möjligheten att komma åt öns-
kad information skapar förutsättningar för en organisation att lättare kunna införa ett 
nytt arbetssätt och system. Därför är det viktigt att vara noga med att se till att tillräck-
ligt mycket information finns tillgänglig och att denna struktureras på ett sådant sätt att 
den är lättåtkomlig. Ett problem med Insidan (intranätet) i detta sammanhang är att 
möjligheterna är begränsade att utforma innehållet och strukturen på sidorna. Dessut-
om är kontinuerlig mätning av besöksfrekvensen på NyttA:s sidor begränsad. Detta 
minskar möjligheten att göra uppdateringar och följa vilken effekt uppdateringarna och 
ny information har. 

Insidan ger information till dem som är intresserade av projektet samtidigt som det inte 
räcker till för dem som känner att de kommer att beröras inom en snar framtid. Då 
fungerar personlig kontakt mycket bättre så länge som den upprätthålls. Den löpande 
kommunikation som getts till HR inom ramen för mitt Mikro-FMV verkar ha motver-
kat ryktesspridning. Alla respondenter på HR upplever att de vet läget i projektet vilket 
gör att spekulationer och gissningar inte får fart. Funktionsansvarig för HR har klarat 
av sin uppgift mycket bra och hennes arbete upplevs mycket positivt av de berörda 
intervjupersonerna. 

Som det är idag ingår inte en kravgruppsmedlems funktionsområde automatiskt i re-
spektive mitt Mikro-FMV, eftersom principen bygger på styrkan av förtroendet mellan 
människor som känner varandra. Dock har HR lyckats väldigt väl med att kombinera 
mitt Mikro-FMV med den kontinuerliga kontakten mellan kravgrupp och organisation. 
Genom att integrera funktionsområdena i mitt Mikro-FMV skulle arbetet med kommu-
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nikation kunna förenklas genom att använda samma informationskanaler. Dessutom 
blir medarbetarna kontinuerligt informerade om vad som händer och sker inom NyttA 
på ett naturligt sätt. På så sätt kan informationsbrist lättare undvikas som exempelvis 
det fanns tecken på inom Ekonomi och som var fallet när anbudsinfordran kommente-
rades. Hennes sätt att arbeta med sitt mikro-FMV stimulerar dubbelriktad kommunika-
tion vilket ökar involveringen av personalen. Därför borde det lyftas upp och förmed-
las till övriga i projektet där arbetet med mitt Mikro-FMV inte hunnit lika långt. 

Effekten av feedback är mycket tidsberoende av tillräckligt snabb respons. Därför är 
det viktigt att snabbt svara på frågor som projektet får så att fortsatt engagemang sti-
muleras och projektet visar att de verkligen tar till sig de frågor som kommer. 

Öppen och kontinuerlig kommunikation verkar positivt för att sprida kunskapen om 
systemet och projektets tillvägagångssätt med implementeringen. I vissa fall har det 
redan varit nödvändigt att tydliggöra projektets tillvägagångssätt som till exempel när 
kravgruppen hade sammanställt kraven till kravspecifikationen i anbudsinfordran och 
den lästes av olika grupper. Brist på information angående tillvägagångssätt skapade 
oro då resultatet inte överensstämde med förväntningarna. Att vara först med att sprida 
information och att sätta in den i ett sammanhang där en fullständig bild ges är viktigt 
för att den ska uppfattas på rätt sätt. 

En sak som motverkar den öppna kommunikationen är de krav på kommersiell sekre-
tess som projektet har. Vissa frågor som ställs får helt enkelt inte besvaras. Det är vik-
tigt att det tas fram ordentliga riktlinjer för hur kommunikation och information hante-
ras för att kunna ha en hög grad av öppenhet samtidigt som det säkerställs att sekretes-
sen hålls. 

En annan sak som NyttA kan tänka på när det gäller kommunikation är att se till att de 
ledare utanför projektet som kommer att ha ett ansvar får tillfälle att träffas och disku-
tera olika ämnen förknippade med NyttA sinsemellan. Dessa forum bör etableras redan 
innan införandet börjar; mötesformen bör bestå av såväl vanliga möten som virtuella 
(exempelvis webbaserade) forum för att underlätta den kontinuerliga kontakten. 

Satsa ordentligt på utbildning och träning och säkra resurser för detta 
Utbildningen och användarträningen kommer att kräva stora resurser och dessa bör 
planeras och knytas till projektet så tidigt som möjligt. Eftersom utbildning och träning 
är en av de viktigaste framgångsfaktorerna samtidigt som det är det som oftast får 
stryka på foten för att spara pengar, bör den på något sätt säkerställas. Det första kan 
vara att jämföra hur stora resursåtgången varit inom utbildning och träning hos refe-
rensföretag och hur väl utfallet har varit. Det andra kan vara att istället för att binda en 
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viss del av budgeten till utbildning, som kan riskera att minskas om projektet får pro-
blem att hålla budgeten, binda en separat budget till utbildning som inte direkt hänger 
ihop med övriga projektets budget. En förlängning av detta skulle kunna vara att knyta 
vissa tydliga mål till utbildningen, och sedan reglera resurserna mer dynamiskt då re-
sultatet faktiskt kan mätas. 

Ett av projektets mål är att alla ska få tillräcklig utbildning för att kunna använda sy-
stemet. Detta bör poängteras i den information som går ut för att motverka den erfa-
renhet som finns från andra systeminföranden då det inte förekom någon utbildning. 

NyttA har som mål att en stor del av utbildningen ska ske i egen regi med egna lärare 
vilket är ett bra initiativ. För att kvalitén ska säkerställas bör undervisning och det ut-
bildningsmaterial som används kvalitetssäkras av kunniga inom både pedagogik och 
systemet samtidigt som kontinuerliga utvärderingar av utbildningsresultatet görs. 

Metoden med krav på systemkörkort som användes inom Ericsson är ett sätt att moti-
vera till utbildningen för de chefer som har svårt att släppa ifrån sig sina medarbetare. 
Men även för att säkerställa att alla medarbetare lämnar utbildningen med tillräckliga 
kunskaper. Redan i ett relativt tidigt skede kan mer allmän utbildning inom affärssy-
stemet kopplat till FMV:s verksamhet ordnas. Denna bör efterföljas av mer användar-
specifik utbildning som måste ligga nära en driftstart för att den ska vara tillräckligt 
angelägen och för att kunskaperna inte ska hinna glömmas bort. I samband med den 
bör även användarna få möjlighet att träna i en träningsmiljö där riktiga data från FMV 
används så att de kan testa saker utan att det får konsekvenser för verksamheten. 

En stor uppgift som ligger framöver är att utforma hur övergången mellan utbildning 
och den efterföljande supporten ska se ut. Det måste även byggas upp effektivt stöd 
och support för användarna i sitt dagliga arbete för att de snabbt ska kunna lösa de 
problem som uppstår. Den modell som användes på Ericsson med superanvändare 
upplevdes som effektiv och bra av användarna. Dessutom ökar det organisatoriska lä-
randet genom att öka kunskaperna inom organisationen. Superanvändarna bör få en 
tidigare och mer gedigen utbildning samt få tid avsatt till att just hjälpa till. Efter sy-
steminförandet bör även ett forum för erfarenhetsutbyte mellan superanvändare etable-
ras för att de bättre ska kunna dra nytta av varandras kunskaper och lösningar på pro-
blem. Superanvändarna bör ingå i den dagliga verksamheten och måste därför vara en 
resurs som enhetscheferna står för och ser till att deras anställda får utbildning av. Re-
dan nu ska ansvaret och skyldigheten att bidra med dessa resurser förmedlas till olika 
ledare för att få dem att inse att även de har ansvar för slutresultatet av systeminföran-
det. 
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Mät projektets framsteg och verksamhetens prestanda 
Mätningar är något som bör ske på flera olika ställen, både internt inom projektet och 
externt mot resten av organisationen. Detta för att kunna mäta om affärssystemssats-
ningen ger den effektivitetsvinst som efterfrågas. Etablera mätetal kopplat till FMV:s 
verksamhet är inte något som projekt NyttA ansvarar för men är ändå något som de är 
beroende av för att kunna trimma in systemet. Förbättringar av mätetal ger också högst 
konkreta värden på vinster som systemet medfört och som kan påvisa att NyttA med-
fört något bra. Projektet bör därför i så stor utsträckning som möjligt försöka medverka 
till att sådana mätvärden tillkommer. 

Vidare finns det ett behov av att visa utåt mot organisationen hur projektet går framåt 
och att ge feedback till individer och grupper som varit med i informationsmöten och 
diskussioner. Detta för att visa att NyttA verkligen tagit åt sig av den input som givits 
av medarbetarna. 

Sammanfattning av åtgärder kopplade till kritiska framgångsfaktorer 
De slutsatser och åtgärder som föreslås i detta kapitel kopplas samman med de kritiska 
framgångsfaktorerna enligt tabellen nedan, med åtgärder i vänsterspalten och fram-
gångsfaktorer i högerspalten. 

 

 

 

Åtgärd Framgångsfaktor 
Verka för ett ökat behov av förändring Inse förändringsbehov 
Var uppmärksam på kulturen och våga ta beslut Förändringskultur 
Styr projektet tydligare och ha ett ansikte ut mot 
organisationen 

Projektledning 

Dra nytta av projektteamets förtroende Projektteam 
Ställ krav från ledningen när det behövs Stöd från ledningen 
Utveckla visionen till strategier, planer och mål Visioner och mål 
Förbättra den löpande informationen och använd 
existerande kontaktnät 

Kommunikation,  
Involvering och engagemang 

Satsa ordentligt på utbildning och träning och 
säkra resurser för detta 

Utbildning och träning 

Mät projektets framsteg och verksamhetens pre-
standa 

Mätning och feedback 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide FMV  
Bilaga 2 – Intervjuguide tidigare förändringar på FMV  
Bilaga 3 – Intervjuguide referensföretag 

Bilaga 1, Intervjuguide FMV 
Att tänka på inför intervjuer: 

• Intervjuarnas kunskapsnivå påverkar, visa att du är insatt. 
• Berätta om andra situationer, del för att visa att du är insatt, men framförallt för 

att visa att respondenten inte är ensam om sina tankar. 
• Respondentern kan bli påverkad av intervjuaren, försök att skapa förtroende 

men ändå hålla en neutral profil. Tvinga inte fram ett svar eller påverka respon-
denten att svara i någon riktning. 

• Använd följdfrågor och be respondenten konkretisera och berätta om egna upp-
levelser och värderingar.  

• Återkom! Nya frågor dyker upp, men respondenten har också fått tid att tänka 
på ämnet 

• Försök att kvantifiera. Jämför olika saker, be respondenten t ex fördela poäng 
eller prioritera 

• Se om respondenten kan hänvisa till andra personer 
• Dokumentera! Spela in och skriv ut eller spara intervjuerna digitalt. Man måste 

kunna gå tillbaka och se vad som sagts! Ny information kommer ofta fram när 
intervjuerna gås igenom ytterligare gånger. Även nyanser eller sättet de svarar 
på kan vara intressant. 

 

Presentation av oss och vårat exjobb (ca 5 min) 

Vi är två studenter från civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi i Linköping. Vi 
har gått en inriktning mot affärssystem och projektledning och gör vårt examensarbete 
inom projekt NyttA som du kanske hört talas om. *paus*.  

En del av problematiken med att införa ett nytt affärssystem är att verkligen få medar-
betarna som ska använda systemet att acceptera det. Det är dessa mjuka aspekter av 
införandet som vi och några till arbetar med i en delprojektgrupp där det även ingår 
kommunikatör och utbildningsansvarig.  
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Under den här intervjun tänkte vi ställa ett antal frågor till dig rörande projektet, ut-
bildning, information och annat som är kopplat till förändringsledning. Rent funktio-
nella önskemål på det nya systemet kommer att tas upp av en annan del av projektet, 
kravgruppen, som utför ett stort arbeta med att få det nya systemet så att det passar 
FMV:s verksamhet.  

Denna intervju ska även vara ett tillfälle för dig att framföra dina åsikter samt att bli 
mer insatt i projektet och det som kommer att ske, så tveka inte att när som helst ställa 
frågor till oss. Om inte vi kan svara på dem så kan vi ta med oss dem till någon som 
kan svara på dem. 

Vi kommer att spela in den här intervjun för att lättare kunna göra en sammanfattning, 
inspelningen är endast till för oss. Du kommer att få sammanfattningen när den är klar 
inom någon dag för att du ska kunna se att vi uppfattat dig korrekt och för att du ska 
kunna göra eventuella tillägg. Är det OK för dig? 

Har du några frågor innan vi börjar med lite bakgrundsfrågor? 

Bakgrund 
1 Vilken är din befattning/roll? 
2 Vilka arbetsuppgifter har du? 
3 Hur länge har du arbetat på FMV? Vad har du för bakgrund innan dess? 

Projektet 
4 Vad vet du idag om projekt NyttA i dagsläget? 

• Vad som händer 
• Projekdeltagare, projektledningen 
• Vad som vill uppnås med NyttA 

a) På vilket sätt har du fått den informationen? Och vilket sätt passar dig 
bäst? 

• Insidan 
• Information från *Kravgruppsmedlem* på APT och liknande 
• Veckobrev 
• Presentation om NyttA [Niklas] 

b) Vad tycker du om informationen och kommunikationen från projektet i 
dagsläget? 
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c) Vilket sätt tycker du det är det bästa att kommunicera mellan projektet 
och dig som medarbetare? För att du ska kunna hålla dig uppdaterad och 
vara med? 

5 Hur tror du att NyttA kommer att påverka just dig? 
6 Känner du dig trygg med det som händer i samband med NyttA? Har du 

chans att ställa frågor och vara med och påverka om du skulle vilja? 
a) Skulle du vilja vara mer involverad på något sätt? 

7 Tycker du att projektet verkar prioriterat av ledningen på FMV? Kan du ge 
några konkreta exempel På vilket sätt verkar det prioriterat/oprioriterat? 

Nuvarande arbete 

8 Har du tidigare arbetat i andra system än de som finns här på FMV? 
a) Hur tyckte du de var jämfört med de system som finns på FMV? 

9 Vad tycker du fungerar bäst med de system du arbetar med idag?  
a) Vad fungerar sämst?  

Processer 

10 Finns det processbeskrivningar som beskriver den verksamhet du arbetar 
med? 
a) Hur använder du dessa? Använder andra de på andra sätt 

11 Känner du till de arbetsflöden som har tagits fram inom NyttA i samband 
med realiseringen? Vad tycker du om dessa? 

Support 
12 Om man ser på vad som fungerar bra och dåligt med supporten idag, hur 

skulle du vilja att det såg ut i framtiden? 
a) Vad tror du om att ha 

• kunnig person på avdelningen 
• lathundar 
• helpdesk att ringa till eller nå på andra sätt 

Förändring 
13 Är organisationen bra på att förändras och öppen för nytt eller är man mer 

konservativ? Vad tror du att det beror på? 
14 Hur tror du FMV kommer att klara av implementeringen av ett nytt affärs-

system? Vad tror du det finns för risker? 
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15 Det brukar alltid finnas skepticism mot så här stora projekt och förändringar. 
Har du märkt av några tendenser eller kritik mot projektet? Vad tror du är 
anledningen till detta? 
a) Tror du det finns risk för att detta kan uppstå i ett senare skede?  

Avslutning 
16 Om du skulle ställa en fråga till projektdeltagarna i NyttA, vad skulle du 

fråga då? 
17 Om du fick ge projektdeltagarna i NyttA ett råd i projektet, vad skulle du 

vilja säga då? 

OK, där var mina frågor slut. Har du några frågor till mig? Finns det någon fråga som 
du skulle vilja ställa deltagarna i NyttA? 

Om det skulle dyka upp några frågor, kan jag återkomma till dig på något sätt? 

Vi kommer att skicka sammanfattningen till dig så snart som möjligt, och så snart du 
har gjort de kommentarer eller ändringar som du känner för är det bara att skicka till-
baka den som ett godkännande. 

Då får jag be att tacka så mycket för att du ställt upp! 
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Bilaga 2, Intervjuguide tidigare förändringar på FMV 
• Introduktion 

 
• Nuvarande roll och arbetsuppgifter 
• Bakgrund 

 
• ATHENA 

o Innan 
o Förväntningar 
o Upplevelse av själva förändringen 
o Nu efteråt 

 Bättre 
 Sämre 
 Fortsatt utveckling, framåt eller tillbaka  

 
• Förändrad arbetssituation efter ATHENA? 

o Negativa effekter 
o Positiva effekter  

 
• Information inför ATHENA 

o Vilken informations gav 
 tillräcklig? 

o Varför förändrades organisationen? (Personlig åsikt) 
o Var förändringen motiverad? 
o Vision och mål 

 Kännedom, Förståelse  
 

• Lärdomar 
o Vad gjordes bra? 
o Vilka misstag bör man inte göra om? 

• Förslag på åtgärder i förändringsarbete  
 

• Förväntningar inför framtiden när det gäller organisationen?  
 

• Avslut  
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Bilaga 3, Intervjuguide referensföretag  
Att tänka på inför intervjuer: 

• Intervjuarnas kunskapsnivå påverkar, visa att du är insatt. 
• Berätta om andra situationer, dels för att visa att du är insatt, men framförallt 

för att visa att respondenten inte är ensam om sina tankar. 
• Respondenten kan bli påverkad av intervjuaren, försök att skapa förtroende men 

ändå hålla en neutral profil. Tvinga inte fram ett svar eller påverka responden-
ten att svara i någon riktning. 

• Använd följdfrågor och be respondenten konkretisera och berätta om egna upp-
levelser och värderingar.  

• Återkom! Nya frågor dyker upp, men respondenten har också fått tid att tänka 
på ämnet 

• Försök att kvantifiera. Jämför olika saker, be respondenten t ex fördela poäng 
eller prioritera 

• Se om respondenten kan hänvisa till andra personer 
• Dokumentera! Spela in och skriv ut eller spara intervjuerna digitalt. Man måste 

kunna gå tillbaka och se vad som sagts! Ny information kommer ofta fram när 
intervjuerna gås igenom ytterligare gånger. Även nyanser eller sättet de svarar 
på kan vara intressant. 

Presentation av oss och vårat exjobb (ca 5 min) 

Vi är två studenter från civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi i Linköping. Vi 
har gått inriktning mot affärssystem och industriell organisation. Vi började vårat ex-
amensarbete på FMV februari och beräknas vara färdiga i juni. Syftet med vårat exa-
mensarbete är att fånga upp de behov och förutsättningar som finns hos användare in-
för implementeringen av ett affärssystem. Syftet med denna intervju är att fånga upp 
erfarenheter från det projekt som ni genomfört, framförallt när det gäller förändrings-
ledning (kommunikation, utbildning och förankring).  

Vi kommer att spela in den här intervjun för att lättare kunna göra en sammanfattning, 
inspelningen är endast till för oss. Du kommer att få sammanfattningen när den är klar 
inom någon dag för att du ska kunna se att vi uppfattat dig korrekt och för att du ska 
kunna göra eventuella tillägg. Sammanfattningen kommer inte att kunna kopplas di-
rekt till dig? Är det OK för dig att vi gör på det här sättet? 

Har du några frågor innan vi börjar med lite bakgrundsfrågor?  
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Bakgrund 
1 Vilken är din befattning/roll? 
2 Hur länge har du arbetat inom denna organisation? 

Projektet 
3 På vilket sätt motiverades att ett nytt affärssystem behövdes? Vad tycker du 

om den motiveringen?  
4 Var projektet ett prioriterat projekt utav ledningen? Kan du ge exempel på 

hur ledningen stödde/ inte stödde implementeringen…  
5 Hade du förtroende för projektledningen och att de skulle ro projektet iland? 

Vision och mål 
6 Fanns det en klar och tydlig vision och mål för projektet? Kan du berätta om 

vad de innehöll?  
a. Hur togs vision och mål fram och hur användes dessa?  
b. Hur var projektets vision och mål kopplade till organisationens över-

gripande vision och mål? 
c. Hur skedde uppföljningen av mål under projektet?  

7 Kan du ge exempel på hur det syntes att projektet gick bra eller dåligt? 

Kommunikation 
8 Vilken typ av information fick ni om projektet, när den gavs och vilka in-

formationskanaler användes? Hur skulle du velat att det var? 

Deltagande/påverkan 
9 I vilka projektaktiviteter deltog du/gavs du möjlighet att påverka i? (ex, 

framtagning arbetsflöden, kravställning, utvärdering, framtagning av kurs-
material, testning (user cases), datatvätt) 

a. Om du hade haft möjlighet, skulle du velat delta mer? 

Motstånd 
10 Kan du ge exempel på symptom på motstånd av något slag i organisationen 

mot projektet ryktesspridning, man kommer inte till möten, man håller inte 
vad man åtagit sig, olika typer av kritik, etc.)? Vad tror du var anledningen 
till detta? Hur hanterades detta? 

11 Har du varit med om några andra förändringar där organisationen reagerat 
annorlunda? 

12 Är organisationen bra på att förändras och öppen för nytt eller är man mer 
konservativ? Vad tror du att det beror på? 
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Tidigare och nuvarande arbete 
13 På vilket sätt fungerar ditt nuvarande arbete bättre med det nya affärssyste-

met med avseende på  
a.  … att få fram relevant information från systemet 
b. … att lägga in information i systemet 
c. … att sitta och arbeta i systemet i övrigt 

14 Kan du ge exempel på någonting som fungerar sämre nu än innan systemet 
fördes in? 

15 Har du en tydlig bild nu av var den information du får via systemet kommer 
från och vad den information du matar in tar vägen? 

a. Om ja, hur har du tillgodogjort dig det? 
b. Om nej, varför hade du en tydligare bild av det innan?  

Utbildning 
16 Vilka sorters utbildning fick du för att kunna arbeta i affärssystemet i form 

av … 
a. … klassrumsundervisning 
b. … e-learning 
c. … studiebesök hos andra som använder systemet 
d. … träning i att använda systemet 
e. … träning i att använda systemet i samma miljö som blev den ”verk-

liga” 
17 Tycker du att den utbildning du fick hade en tydlig koppling till organisatio-

nens verksamhet och processer? 
a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om nej, varför?   

18 Vilken utbildningsdel uppfattade du som den som gav dig mest underlag till 
att kunna förstå och använda systemet? 

a. Varför var den mest givande? 
19 Vem var det som fungerade som lärare, var det personer från det egna orga-

nisationen eller någon från utifrån? Om det var från den egna organisationen, 
vilken typ av person? 

a. Användes Super users/superanvändare 
20 Tyckte du att den utbildning du fick var anpassad till just dina behov? På 

vilket sätt, exempel. 
21 Var det någon av de utbildningar du fick som borde ha legat annorlunda 

tidsmässigt, i så fall vilken?  
22 Nu efteråt, vad skulle du ha velat ha mer kunskap om eller vilken sorts ut-

bildning saknade du? 
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Processer 
23 Kan du ge exempel på någon av de processer som du arbetar med som för-

ändrades i samband med systemövergången?  
a. På vilket sätt ändrades den?  

24 Hade du egna önskemål för hur processen skulle vara? 
25 Var det någon som frågade dig om dina önskemål eller fick du något annat 

tillfälle att framföra dina önskemål? 
a. Märkte du att du fick gehör för dina önskemål? 

Tekniska problem 
26 Kan du ge några exempel på problem som uppstod i samband med införan-

det av systemet? 
a. Vad berodde problemet på? 
b. Vem vände du dig till först för att söka hjälp? 
c. Arbetade du dig runt problemet på något sätt tills problemet var löst? 

i. Efter att problemet var löst, gick du tillbaka och arbetade 
på ”rätt” sätt igen? 

1. om nej, Varför fortsatte du? 
d. Hur lång tid tog problemet att lösa? 

27 Kan du ge exempel på något som löstes smidigare än väntat? Varför då? 

Support 
28 När du får problem med systemet, vart vänder du dig först för att få en lös-

ning? 
a. Vilken sorts support har du tillgång till? 
b. Vilka använde du mest och vilken föredrog du? 

i. …vid driftstarten 
ii. …när du började känna er hemma i systemet 

iii. …idag 
c. Är det någon typ av hjälp som du känner att du saknar? 

Avslutning 
OK, där var mina frågor slut. Har du några frågor till mig?  
Om det skulle dyka upp några frågor, kan jag återkomma till dig på något sätt? 

Vi kommer att skicka sammanfattningen till dig så snart som möjligt, och så snart du 
har gjort de kommentarer eller ändringar som du känner för är det bara att skicka till-
baka den som ett godkännande. 

Då får jag be att tacka så mycket för att du ställt upp! 





 

 

 


