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SAMMANFATTNING 

Företag som anskaffar affärssystem är ofta missnöjda med projektet och konsult-
bolag önskar därför använda sig av projektmodeller för att lyckas med 

införanden. Eftersom forskningen kring affärssysteminföranden i tjänsteföretag 

är begränsad, finns ett behov av kartläggning av kritiska aktiviteter i införande-

projekt hos denna typ av företag. Mot bakgrund av detta är syftet med vårt 
examensarbete att utveckla en modell för införande av affärssystem, 

konkretiserad i aktiviteter, som kan användas av medelstora konsultbolag med 

medelstora kvalificerade tjänsteföretag som kunder. 

En litteraturstudie innefattande projektmodeller, moderna modeller och 
metodiker för affärssystemimplementering, vanligt förekommande aktiviteter, 

framgångsfaktorer och systemutvecklingsmetoder genomfördes. Med utgångs-

punkt i denna togs en teoretisk modell för affärssysteminföranden fram. Utöver 

detta gjordes en fallstudie där implementeringen av affärssystemet Microsoft 
Dynamics AX hos tjänsteföretaget Eurostep, som genomförs av konsultbolaget 

Medius, studerades. En komparativ analys genomfördes av det studerade fallet, 

där den teoretiskt framtagna modellen för affärssysteminförande kompletterades 

och reviderades.  

Resultatet av examensarbetet är en konsultmodell med fyra faser, med till-

hörande aktiviteter, för affärssysteminförande i tjänsteföretag. För att uppfylla de 

i studien identifierade kraven inkluderar modellen följande: 

• Tydlig ansvarsfördelning 

• Milstolpar i form av avslutskriterier 

• Lämpligt arbetssätt inom faserna 

Under studien framkom att en förankrings- och engagemangsprocess behövs, 

samt att hänsyn behöver tas till kundens egenskaper. Detta för att konsultbolag 

ska få sina kunder tillräckligt involverade i projektet, vilket är viktigt för att nå 
önskvärd kvalitet och för att kunna slutföra projektet inom dess givna tidsramar.  





ABSTRACT 

Companies acquiring ERP systems are often dissatisfied with the project and 
therefore consultancy firms wish to make use of project models in order to 

achieve success in implementations. Since research on ERP implementations in 

service companies is limited, there is a need for mapping of critical activities in 

implementation projects in this line of business. Under these premises, the 
purpose of our master thesis is to develop a model for implementation of ERP 

systems, specified in activities, which can be used by mid-sized consultancy firms 

with mid-sized qualified service companies as customers. 

A literature study including project models, modern models and methodologies 
for ERP implementation, commonly existent activities, success factors and 

system development methods was carried out. Starting out with this, a theoretical 

model for ERP implementation was generated. In excess of this, a case study was 

conducted, where the implementation of the ERP system Microsoft Dynamics 
AX at the service company Eurostep, performed by the consultancy firm 

Medius, was studied. A comparative analysis was performed, where the 

theoretically deduced model of ERP implementation was complemented and 

revised. 

The result of the master thesis is a consultancy model with four phases, with 

related activities, for ERP implementation in service companies. In order to 

fulfill the needs identified in the study, the model includes the following: 

• Clear responsibility distribution 

• Milestones as ending criteria 

• Suitable ways of work within the phases 

During the study the need for an anchoring and commitment process, and the 

need to consider the customer’s features, emerged. This can contribute to 

consultancy firms getting enough involvement in the project from their 
customers, which is important in order to achieve desired quality and to finish 

the project within the given time frame. 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel redogör för bakgrunden till examensarbetet i vilken problemområdet identifieras 

och ger upphov till syftet. Följt av detta presenteras de frågeställningar som syftet bryts ner i och 

som studien avser besvara. Vidare anges och förklaras de avgränsningar av problemområdet 

som görs. Rapportens målgrupp identifieras och sist i kapitlet klargörs rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Ett affärssystem är en mjukvara som stödjer en organisations informations-
hantering och funktioner, genom att integrera transaktionsorienterad data och 

värdeskapande processer (Robey et al., 2006; Markus & Tanis, 2000). Den 

anskaffande organisationen kan ha olika syften med ett affärssystem. Det kan till 

exempel vara att stödja framtida tillväxt och förbättra affärsprocesser. Även 
tekniska orsaker, såsom höjd systemkapacitet och minskat underhåll av nedärvda 

system, kan finnas. (Markus & Tanis, 2000) Affärssystem är huvudsakligen 

utvecklade med tillverkande företag som målgrupp och forskningen kring 

utveckling, implementering och användning av affärssystem inom tjänstesektorn 
är mycket begränsad. (Botta-Genoulaz & Millet, 2005) Av denna anledning 

finner vi ämnesområdet affärssysteminförande i tjänsteföretag vara intressant att 

studera.  

Många införanden av affärssystem har dessvärre inte levt upp till det anskaffande 
företagets förväntningar. Enligt en undersökning inkluderande affärssystem-

anskaffande företag från flera olika branscher, utförd år 2001 av management-

konsultbyrån Robbins-Gioia (2008-09-26), upplever 51 procent av företagen att 

införandet misslyckats. Olika undersökningar, mellan år 1995-2001, samman-
ställda av IT Cortex (2008-09-26), visar varierande grad av upplevt misslyckande 

i införandet hos det anskaffande företaget. Detta beroende på hur man väljer att 

definiera ett misslyckat projekt samt respondenternas roll i projektet. När det 

gäller projektledare säger sig 17 procent vara missnöjda och 47 procent vara 
nöjda med affärssysteminförandet i en enkätundersökning av Ehie et al. (2005). 

Upprepade gånger har införanden av affärssystem tagit längre tid än förväntat 

och kostat mer pengar än vad det anskaffande företaget förutsett (Ehie et al., 

2005). Den rådande komplexiteten som förknippas med affärssysteminföranden 
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brukar därför förenklas med hjälp av modeller för att strukturera och 

systematisera införandet. Hur man framgångsrikt inför ett affärssystem och 

modeller som ger stöd i implementeringen har studerats, och studeras än idag, av 
flera forskare (Al-Mudimigh et al., 2001).  

Vår uppfattning är att det inte finns någon erkänd standardprojektmodell för 

affärssysteminförande, utan att affärssystemleverantörer, konsultbolag och 

företag själva, vilka inför affärssystem, säger sig använda olika projektmodeller. 
Dessa kan vara egenutvecklade eller varianter av rekommenderade modeller från 

affärssystemleverantörer. Varje affärssystemleverantör erbjuder implementerings-

metodiker för sina respektive system, där vissa system är riktade mot specifika 

branscher och storlekar på företag medan andra är generiska. Därmed finns det 
en flora av modeller som används i olika sammanhang. Trots att en del system 

marknadsförs mot specifika kundgrupper, beskrivs dessa modeller för införande 

som tillämpbara i införandet av ett specifikt system, och inte som anpassade till, 

eller beroende av, kundföretagets karaktäristik. 

De flesta införanden av affärssystem är utkontrakterade till externa konsultfirmor 

(Robey et al., 2006). Det är viktigt för dessa firmor att deras kunder känner 

förtroende för bolaget som leverantör och för att de klarar av att leverera den 

beställda tjänsten. Detta förtroende skapas till viss del genom användning av 
modeller för genomförande av projekt. Modellerna paketeras och används som 

verktyg för att sälja in de tjänster som konsultfirman erbjuder. Detta trots att 

innehållet i olika konsultbolags modeller har likheter i övrigt. (Castevall, 2008-03-

04) 

1.2 MEDIUS 

IT-företaget Medius är ett konsultbolag och leverantör av processrelaterat IT-

stöd. Medius grundades år 2001 med huvudkontor lokaliserat i Linköping. Idag 

har man även kontor i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna. År 2007, blev 

Medius för första gången utsett till Gasellföretag av Dagens Industri, och då 
uppgick omsättningen till 25,7 miljoner kronor. Antalet anställda var 40 personer 

i slutet av detta år. Företaget fortsätter att växa snabbt och närmar sig idag 70 

anställda, vilket tillsammans med den uppnådda lönsamheten har lett till att 

Medius även i år blev utsett till Gasellföretag. (Medius, 2008-07-30; Castevall, 
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2008-03-04) Enligt Europeiska kommissionen (2008-09-03), inom näringsliv och 

industri, definieras Medius därmed som ett medelstort företag. 

För att kunna erbjuda sina kunder stöd kring IT-system är Medius verksamhet 
fördelad över de tre affärsområdena Consulting, Workflow och ERP (Enterprise 

Resource Planning). Medius har idag över 100 kunder, både nationellt och 

internationellt. Inom Consulting fungerar Medius främst som stöd vid 

formulering av krav på ett tilltänkt framtida affärssystemstöd. Kunder som 
Volvo Construction Equipment, Lindex och Lamiflex återfinns inom 

Consulting. Den egenutvecklade applikationen MediusFlow, en digital 

ärendehanterare, utgör grunden för området Workflow. Exempel på ärenden 

som hanteras av MediusFlow är leverantörsfakturor, inköp och avtal. Inom 
Workflow finns kunder som K-Rauta, Finnveden och The Body Shop. Medius 

kan också fungera som totalentreprenör, med upphandling, införande och 

förvaltning av affärssystem. Dessutom kan man även utföra specialanpassningar 

av system inom affärsområdet ERP. Här är Väderstad-Verken, Unilever och 
Saab Aerotech exempel på kunder. De två huvudsystemen som Medius levererar 

är Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics NAV. (Medius, 2008-07-

30) 

Tidigare har ett fåtal affärssysteminförandeprojekt genomförts av Medius. Ett av 
de större införandena med Medius som helhetsansvarig pågår i skrivande stund 

för tjänsteföretaget Eurostep av affärssystemet Microsoft Dynamics AX. 

Eurostep hade, enligt Affärsdata (2008-09-03), 35 anställda år 2007 och erbjuder 

kompetens inom strategisk planering, design och implementering av lösningar 
baserade på internationella och öppna standarder för product data lifecycle 

management (Eurostep, 2008-09-03). Eurostep växer, liksom Medius, snabbt 

och har för närvarande omkring 60 anställda (Medius – intern dokumentation, 

2008). Enligt Europeiska kommissionen inom näringsliv och industri definieras 
Eurostep därmed, liksom Medius, som ett medelstort företag (Europeiska 

kommissionen, 2008-09-03). Detta projekt ses som strategiskt viktigt för Medius, 

dels för att kunden är ett tjänsteföretag, vilka man har liten erfarenhet av sedan 

tidigare, dels för att det är ett av de största affärssystemprojekt som Medius har 
ansvarat för. Enligt Botta-Genoulaz och Millet (2005), som har studerat 

affärssysteminföranden i försäkrings-, vård-, mjukvaru- och telekombranschen, 

har tjänsteföretag andra behov jämfört med traditionellt tillverkande företag. För 

att Medius ska förvärva ytterligare kunskap inom affärsområdet ERP, och få en 
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förståelse av kvalificerade tjänsteföretags behov, behövs därför en utvärdering av 

Eurostep-projektet (Castevall, 2008-03-04).  

I dagsläget använder Mediusmedarbetarna sig av olika arbetsmodeller inom olika 
projekt, såväl inom affärsområdena ERP som Workflow, som dem emellan. I 

och med Medius snabba tillväxt har önskningar uttryckts om att kunna tillvarata 

befintlig kunskap inom organisationen och dela med sig av denna till nya 

medarbetare, för att dessa snabbt ska kunna komma in och arbeta i affärssystem-
projekt (Castevall, 2008-06-11). Detta skulle kunna uppnås med likartade 

processer som utgår från en gemensam modell vilket medför att standardisering 

av dokumenthantering och arbetsprocesser i framtida införandeprojekt stöds 

(Victorin, 2008-07-04). 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mot bakgrund av ovanstående nulägesbeskrivning där affärssystemanskaffande 

bolag är missnöjda, forskningen kring införanden i tjänsteföretag är begränsad 

och konsultbolag önskar använda sig av en projektmodell, finns ett behov av 

kartläggning av kritiska aktiviteter i införandeprojekt hos tjänsteföretag, vilket 
leder fram till vårt syfte. 

Syftet med vår studie är att utveckla en modell för införande av affärssystem, konkretiserad i 

aktiviteter, som kan användas av medelstora konsultbolag med medelstora kvalificerade 

tjänsteföretag som kunder. 

Utgående från syftet identifierar vi frågeställningar vilka fungerar som 

utgångspunkter i vårt arbete. Våra övergripande frågeställningar är: 

• Vad är en lämplig konsultmodell för affärssystemimplementering? 

• Vilka aktiviteter ska ingå i ett affärssystemimplementeringsprojekt? 

Som ett led i att uppfylla syftet, besvara de övergripande frågeställningarna, och 

ta reda på hur en projektmodell kan användas och se ut, analyseras en 

implementering av affärssystemet Microsoft Dynamics AX som genomförs av 

konsultbolaget Medius. Detta leder oss till nedanstående frågeställningar. 

• Vilka aktiviteter genomfördes i implementeringen? 
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• Hur upplevde Medius och kundföretaget projektgenomförandet och 
dess utfall? 

• Hur kunde projektet ha genomförts bättre? 

• Hur bör en projektmodell för konsultbolag vid införande av 
affärssystem se ut med hänsyn tagen till Medius införandeprojekt? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Teori inhämtas kring konsultmodeller, projektmodeller, systemutvecklings-

metoder och affärssystemprojekt. De aktiviteter som kan ingå i införandet, från 

och med tidpunkten för att det anskaffande företaget väljer system, till dess att 

normal användning uppnås studeras. Empiri inhämtas kring Medius införande av 
affärssystem hos Eurostep, men några ytterligare implementeringar utförda av 

Medius eller något annat konsultbolag studeras inte. Däremot studeras 

implementeringar beskrivna i litteratur. Diskussioner förs också under arbetets 

gång med konsulter på Medius kring deras erfarenheter från andra införande-
projekt. 

Den framtagna införandemodellen avgränsas till att vara gällande från och med 

projektstart, med målformulering, till och med driftstart. Upphandling, 

uppföljning, förvaltning och support inkluderas inte i modellen eftersom detta 
inte skulle rymmas inom examensarbetets omfattning. Vidare inkluderar 

modellen inte övergripande processer, såsom projektledning och förändrings-

ledning, vilka bör pågå genom hela projektet som stödprocesser istället för att 

direkt ingå som aktiviteter. Då modellen riktar sig till konsultbolag bör denna 
förankras inom organisationen och erhålla användarnas acceptans. Även 

tillvägagångssättet för detta är något som utelämnas. 

Avgränsningarna bidrar till konsekvensen att den framtagna modellen blir 

anpassad för medelstora konsultbolag, vilka liknar Medius, med medelstora 
kvalificerade tjänsteföretag, vilka liknar Eurostep, som kunder. Väsentliga 

egenskaper för Eurostep är att personalen till stor del är högutbildad, där flertalat 

har doktorerat samt att organisationen är ingenjörsdriven och målstyrd med 

kvalitet i fokus (Johansson, 2008-10-20). För Medius del är den resulterande 
modellen anpassad till att användas av affärsområdet ERP. Reflektioner kring 
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hur modellen kan appliceras utanför dessa avgränsningar och den påverkan som 

avgränsningarna får på resultatet förs i resultatdiskussionen i kapitel 7. 

1.5 MÅLGRUPP 

Vår studie riktar sig till flera olika intressenter. I huvudsak är tanken att 
konsultbolag inriktade på affärssystemimplementering ska få behållning och 

praktiskt kunna använda sig av resultatet. Tjänsteföretag som ska eller håller på 

att införa affärssystem kan vara intresserade av att få en överblick av 

implementeringsprocessen. Studenter som genomför grundutbildning med 
anknytning till informationssystem eller informationsteknik samt personer med 

intresse av ämnet affärssystemimplementering är även tilltänkta läsare. 

1.6 DISPOSITION 

Rapporten är disponerad över sju kapitel. Genom det första kapitlet får läsaren 

en översiktlig bild av problemområdet och uppkomsten till syftet och därför 
rekommenderas detta kapitel till samtliga läsare. För läsare med särskilt intresse i 

studiens valda metod för genomförande, till exempel personer som själva ska 

utföra akademiska studier, rekommenderas kapitel 2. Är läsaren även intresserad 

av fortsatta studier i ämnet kan diskussionen i kapitel 7 vara intressant. 
Affärssystemanskaffande tjänsteföretag kan finna likheter med fallföretaget 

beskrivet i kapitel 4 och därmed dra lärdom från detta införandeprojekt. 

Konsultbolag som inför affärssystem kan ur analysen och resultatet i kapitel 5 

och 6 utläsa hur en modell för affärssysteminförande enligt denna studie bör se 
ut. Analysen, och därmed resultatet, bygger till stor del på den teoretiska 

referensramen i kapitel 3, varför detta kapitel ska läsas för att få en helhets-

förståelse för studien. 

Här följer en beskrivning av de områden som behandlas i respektive kapitel. 

Kapitel 1 Inledning – En bakgrund till studien och en beskrivning av vår 

uppdragsgivare ges. Syfte med frågeställningar, avgränsningar och målgrupp 

presenteras. 

Kapitel 2 Metod – Studiens vetenskapliga ansats och tillvägagångssätt diskuteras 
och kritiseras. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram – I det här kapitlet presenteras resultatet av 

litteraturstudien i form av teorier och begrepp som senare används för att 

analysera empirin. 

Kapitel 4 Empiri – Här presenterar vi resultatet av de intervjuer som genomförts 

med uppdragsgivaren och fallföretaget. 

Kapitel 5 Analys – Det empiriska materialet analyseras i detta kapitel med hjälp 

av den teoretiska referensramen.  

Kapitel 6 Resultat – I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar och de 

slutsatser som vi dragit presenteras i form av en modell för affärssystem-

införande.  

Kapitel 7 Diskussion – Här reflekterar vi kring studiens metod och resultat. 
Dessutom diskuteras hur resultatet kan appliceras i andra sammanhang och 

förslag till vidare forskning ges. 
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2 METOD 

Den vetenskapliga ansatsen och de metoder som studien utgår från motiveras i detta kapitel. 

Vidare redogörs för hur studien praktiskt har genomförts och den intervjuteknik som har 

använts. I kapitlet diskuteras även studiens kvalitet och generaliserbarhet. Metodkritik ges 

varefter metoderna presenteras. 

2.1 VETENSKAPSTEORETISKT SYNSÄTT 

För att besvara våra frågeställningar med en vetenskaplig ansats har vi studerat 
en del av de förhållningssätt och metoder som finns presenterade i forsknings-

metodlitteratur. Detta gav en grund till vår arbetsmetod och ett vetenskapligt 

synsätt att förhålla oss till under arbetets gång. 

2.1.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Två vanliga vetenskapliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik (Patel 
& Davidson, 2003). Kännetecken för positivismen är att forskaren anses vara 

objektiv och att resultatet av forskningen ska bli detsamma om någon annan 

utför den (Patel & Davidson, 2003; Jacobsen, 2002). Olika forskningsresultat kan 

enligt detta förhållningssätt kopplas samman för att kartlägga en objektiv värld 
(Jacobsen, 2002). Positivismen grundas i att även sociala system och människor 

kan studeras empiriskt med hjälp av observationer (Patel & Davidson, 2003). Att 

en hypotes formuleras för att den sedan ska kunna verifieras genom empirisk 

prövning har kritiserats och idag är även positivisterna själva tveksamma till om 
det går att separera teori och verklighet (Patel & Davidson, 2003). 

Hermeneutiken innebär en tolkningsbaserad ansats där det inte anses existera 

någon objektiv social verklighet, utan endast olika uppfattningar om verkligheten 

(Patel & Davidson, 2003; Jacobsen, 2002). Forskaren är subjektiv och utgående 
från sin egen förförståelse kan denne tolka människors språk och handlingar för 

att förstå deras intentioner (Patel & Davidson, 2003). 

Vår avsikt med studien var inte att ta fram en heltäckande och allmängiltig 

modell, utan vi avsåg att genom tolkningar av människors utsagor komma fram 
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till lämpliga aktiviteter i en implementering av ett affärssystem och utifrån detta 

ta fram en användbar modell för införande. Vi valde ett vetenskapligt 

förhållningssätt som utgjordes av såväl hermeneutik som positivism. Studien har 
hermeneutiska inslag i och med att vi tolkade den information som olika 

personer som var inblandade i projektet delgav oss. De positivistiska inslagen 

bestod i att vi samtidigt försökte vara objektiva i förhållande till litteratur och 

informationsinsamling och i att våra slutsatser generaliserades. Denna ansats 
ansåg vi vara lämplig för att uppnå ett för konsultbolag tillämpbart resultat då vår 

analys blev positivistiskt inriktad men inkluderade egna reflektioner kring 

omständigheterna. Vidare diskussion kring tolkande forskning och hur kvalitet 

kan uppnås återfinns i avsnitt 2.2.2.  

2.1.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vid datainsamlingen finns olika strategier. Tre av dessa är deduktion, induktion 

och abduktion. Deduktion innebär att forskaren utifrån befintliga teorier drar 

slutsatser från den insamlade empiriska datan (Patel & Davidson, 2003). 

Hypoteser härleds ur befintlig teori och prövas sedan empiriskt (Patel & 
Davidson, 2003). Risken med, eller den kritik som brukar riktas mot, denna 

datainsamlingsansats utgörs främst av att den teori som forskaren utgår ifrån 

kommer att påverka forskningen och öka risken för att viktig information 

förbises (Jacobsen, 2002). 

Det huvudsakliga alternativet till deduktion är induktion. Denna ansats innebär 

att forskaren, utan grund i tidigare teori och förväntningar, formulerar en teori 

utifrån insamlad data. Vid en induktiv ansats färgar forskarens egna 

förväntningar den framtagna teorin (Patel & Davidson, 2003). Dessutom har, 
enligt Jacobsen (2002), ingen person förmågan att samla in all relevant 

information med öppet sinne. Lee och Baskerville (2003) ifrågasätter induktion 

som en giltig metod för en empirisk undersökning eftersom induktiva slutsatser 

endast kan tas fram deduktivt från antaganden, vilka i sin tur måste vara 
induktivt befogade. Detta innebär att ytterligare datainsamling endast leder till en 

ökning av reliabiliteten i en studie och inte till en ökning av generaliserbarheten 

(Lee & Baskerville, 2003). 

En kombination av deduktion och induktion ger upphov till en abduktiv ansats. 
Denna beskrivs som att man i ett första induktivt steg, för ett enskilt fall, 
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formulerar en hypotes som förklarar fallet. I ett andra deduktivt steg prövas 

denna hypotes på nya fall för att, om möjligt, utvidga den ursprungliga 

hypotesen. Forskarens föreställningar påverkar även i detta fall forsknings-
resultatet. (Patel & Davidson, 2003) 

Eftersom vårt resultat grundades i en analys av insamlad empirisk data utifrån 

den teoretiska referensramen och eftersom datainsamlingen till viss del kan ha 

styrts av existerande teorier anser vi att en deduktiv ansats har använts. I vår 
studie, såg vi en risk för att slutresultatet skulle komma att bli missvisande om de 

teorier som resultatet baserades på inte var tillämpbara i vårt studerade fall. 

Denna risk försökte vi minska genom att fokusera vår litteraturstudie mot 

forskning där resultatens inriktning låg inom våra avgränsade problemområden. 

2.1.3 DATAINSAMLING 

Metoden för att ta fram, bearbeta och analysera insamlad information kan 

inriktas mot kvalitativ eller kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning fokuserar 

informationsinsamlingen inte på kvantifierbara resultat, utan på sammanhanget, 

och analyser är ofta tolkande och verbala. (Patel & Davidson, 2003) 
Distinktionen mellan begreppen kvalitativ och kvantitativ gäller främst 

behandling av data (Denscombe, 2000). Forskning som innebär mätningar vid 

informationsinsamlingen och som använder sig av statistiska analysmetoder 

benämns som kvantitativ (Patel & Davidson, 2003). Vår studie genomfördes 
med en kvalitativ ansats genom intervjuer och observationer samt tolkning av 

fallspecifik dokumentation. Detta skapade möjligheter för oss att förstå och 

beskriva människors upplevelser och synsätt. 

2.2 GENOMFÖRANDE 

Arbetet genomfördes med utgångspunkt i en litteraturstudie, som grund till den 
teoretiska referensramen, följt av en fallstudie, som grund till empirin. Under en 

successiv uppbyggnad av rapporten återkopplades den teoretiska referensramen 

och empirin till varandra. Empirin analyserades med stöd av den teoretiska 

referensramen och utifrån analysen drogs sedan slutsatser och ett resultat 
presenterades. En kontinuerlig återkoppling till syftet gjordes under hela arbetets 

gång. 
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Processen har utförts iterativt där rapporten har vuxit fram med ett 

helhetsperspektiv i åtanke. En modell över studiens genomförande återfinns 

nedan i Figur 1. 

 

Syftet bröts ner i frågeställningar som hjälpte oss att uppfylla syftet. Dessa 

förfinades efter varje iteration och ändrades utifrån vår nya förståelse vi erhöll i 

teori- och empiristudierna. För att komma fram till vad som är en lämplig 
konsultmodell i affärssystemimplementeringar började vi med att studera 

projektmodeller för att få en grundläggande förståelse för vad som kunde vara 

viktigt att beakta, oavsett projekttyp. Därefter studerades moderna modeller och 

metodiker för affärssystemimplementering för att förstå de specifika krav som 
ställs och behov som finns inom affärssystemområdet. Ur detta togs en teoretisk 

modell för affärssysteminföranden fram. Systemutvecklingsmetoder studerades 

också, då vi såg en möjlighet att dra lärdom från närliggande områdens arbetssätt 

i projekt. För att ta fram vilka aktiviteter som bör ingå i ett affärssystem-
införandeprojekt och hur de ska genomföras, studerades de aktiviteter som 

vanligen genomförs enligt forskning men även enligt befintliga metodiker. 

Dessutom studerades framgångsfaktorer för att belysa vilka aktiviteter som 

kräver extra uppmärksamhet.  

Syfte 

Empiri 

Teoretisk referensram 

Analys Resultat 

Figur 1. Genomförandemodell 
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För att komplettera informationen kring hur konsultbolag arbetar med 

införanden av affärssystem genomfördes en fallstudie där intervjuer med såväl 

det implementerande konsultbolaget och det anskaffande företaget hölls. Detta 
gjordes för att inte få en ensidig bild av förfarandet utan att hela tiden ställa olika 

parters uppfattning mot varandra och därmed erhålla lärdomar om den verkliga 

miljön där aktiviteterna praktiskt genomförs. Uppfattningarna kartlades med 

hjälp av intervjuer med projektledare och projektgruppmedlemmar vilka vi ansåg 
hade insyn i projektet. De omständigheter som intervjuerna hölls under samt en 

mer detaljerad beskrivning av respondenter redogörs för i avsnitt 2.3. 

En komparativ analys genomfördes av det studerade fallet kopplat till och från 

vår teori. Den modell som användes i affärssysteminförandet analyserades utifrån 
teorier avseende projektmodeller och konsultmodeller. Projektgenomförandet 

utvärderades med hjälp av framgångsfaktorer och rekommenderade aktiviteter. 

Den teoretiskt framtagna modellen för affärssysteminförande kompletterades 

och reviderades, med utgångspunkt i utvärderingen av den använda modellen 
och projektgenomförandet, för att resultera i en konsultmodell för affärssystem-

införande. Analysmetoden presenteras i avsnitt 2.2.3.  

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 

Innan studien påbörjades hade vi erfarenhet från kurser inom området 

affärssystem gällande implementering och processer. Efter datatekniska studier 
hade vi också kunskap om arbete i systemutvecklingsprojekt. Därutöver har vår 

utbildning bidragit med företagsekonomiska kunskaper. Mer specifikt för detta 

examensarbete hade vi kunskap om framförallt det affärssystemsanskaffande 

företagets syn på svårigheter och möjligheter vid införanden, vilka vi erhållit 
genom en tidigare och liknande, men betydligt mindre omfattande, studie. Även 

teorier kring allmänna modeller och övergripande aktiviteter för införanden samt 

vedertagna framgångsfaktorer för ett lyckat införande var något vi hade med oss 

sedan tidigare. Vad vi inför studien saknade var erfarenheter av konsultbolags 
arbetssätt och hur aktiviteterna i ett implementeringsprojekt genomförs praktiskt. 

En litteraturstudie utfördes för att erhålla ökad förståelse av ämnet och då 

särskilt affärssystemimplementeringar och projektmodeller. Teorier och modeller 

från litteratur och tidigare forskning hjälpte oss därefter att identifiera viktiga 
delar inom vårt problemområde. Ytterligare ett mål med litteraturstudien var att 
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erhålla kunskap om metoder för studiegenomförandet, planeringen och 

tillämpningen av resultat.  

Utöver att inhämta artiklar som, enligt våra förkunskaper, behandlade våra 
frågeställningar, utfördes sökningar för att hitta ytterligare akademiska artiklar i 

fulltextdatabaserna Academic Search Premier, Business Source Premier och 

Emerald. Det fanns en stor mängd artiklar som behandlade affärssystem och 

därför använde vi oss av sökord för att begränsa utfallet till artiklar inom vårt 
ämnesområde. Detta är en metod som rekommenderas av Patel och Davidson 

(2003). Sökord såsom ”ERP implementation”, ”ERP activities”, ”ERP 

implementation model” och ”ERP success factors” användes. I de artiklar som 

valdes ut vid en första sökning lästes sammanfattningarna för att vidare filtrera 
bort, enligt oss, irrelevant material. Kriterier för vad som ansågs vara relevant 

material var att artiklarna behandlade ovan nämnda forskningsområden, utgick 

från olika parters perspektiv och att de främst var skrivna av författare i 

forskningsvärlden. I vissa fall lästes artiklar skrivna av erfarna praktiker då vi 
fann deras synvinkel nödvändig. Inom metodavsnittet användes delvis artiklar 

rekommenderade av vår handledare vid Linköpings universitet men även 

litteratur som använts i tidigare examensarbetens metodkapitel samt litteratur 

som söktes fram genom universitetsbiblioteket med sökorden 
”forskningsintervju”, ”intervjuteknik”, ”forskningsmetodik” och ”kvalitativa 

studier”. Samtlig litteratur som refererats i rapporten återfinns i referenslistan i 

avsnitt 8. 

2.2.2 FALLSTUDIE 

En undersökning på en mindre avgränsad grupp där studieobjektet är till 
exempel en individ, en grupp individer, en organisation, en situation eller en 

händelse kallas för fallstudie (Patel & Davidson, 2003). Studieobjektet i en 

fallstudie är avgränsat i tid och rum. En fallstudie är lämplig för att ge en djupare 

förståelse och uppfattning om en viss händelse eller av processer och 
förändringar. Dessutom är fallstudier lämpliga för att beskriva det specifika i ett 

enskilt fall. (Jacobsen, 2002) 

För att som vi tidigare nämnt kunna besvara våra frågeställningar kring hur 

konsultbolag arbetar med affärssystemimplementering och hur aktiviteter utförs 
praktiskt genomfördes en fallstudie. Vår fallstudie innebar att undersöka 
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implementeringen av affärssystemet Microsoft Dynamics AX i tjänsteföretaget 

Eurostep, som genomförs av konsultbolaget Medius. Underlaget till fallstudien 

bestod av intervjuer och metoden för dessa beskrivs i avsnitt 2.3. 

Klein och Myers (1999) har utvärderat hur kvalitet uppnås i tolkande forskning 

inom informationssystem. Sju principer för genomförande och utvärdering av 

tolkande fältstudier föreslås, vilka vi har försökt efterleva vid genomförandet av 

vår fallstudie.  

Den första principen är enligt författarna fundamental för resterande principer 

och innebär att forskaren ska utgå från den hermeneutiska cirkeln (1). 

Människors tolkningar av nya erfarenheter bygger enligt denna på tidigare 

förförståelse och växer fram i en cirkulär rörelse genom insikt i sambanden 
mellan delar och den helhet de formar. (Klein & Myers, 1999) Genom en iterativ 

arbetsprocess växte, utifrån vår förförståelse av samband mellan delar och helhet, 

våra tolkningar fram, vilket tillsammans med nya samband bildade ny förståelse 

under arbetets gång. Den förståelse vi hade vid påbörjandet av studien 
utvecklade, tillsammans med delar av nya angränsande teoretiska områden och 

diskussioner kring affärssysteminföranden med varandra och erfarna personer, 

ny förståelse och kunskap. 

Principen om kontextualisering (2) handlar om att kritiskt reflektera kring 
forskningsmiljöns historiska och sociala bakgrund (Klein & Myers, 1999). En del 

i att uppnå detta var att studiens historiska sammanhang granskades i de 

bakgrundsbeskrivningar som ges i rapporten. Utöver detta försökte vi även att 

till viss del granska studiens sociala kontext, vilken är beskriven utifrån 
observationer och intervjuer. Vi reflekterade inte djupgående kring 

forskningsmiljöns historiska och sociala bakgrund. Då det kritiska granskandet 

av forskningsmiljön var begränsat kan sammanhanget som studien genomfördes 

i, ha påverkat studien, vilket vi inte direkt tog hänsyn till vid framtagande av 
resultatet. 

Den tredje principen innebär att vi kritiskt reflekterar kring hur forsknings-

materialet socialt konstruerats genom interaktion mellan oss och deltagarna i 

studien (3). Principen om abstraktion och generalisering (4) relaterar individuella 
detaljer, som framkommer genom datatolkning vid tillämpning av första och 

andra principen, till teoretiska och generella koncept som beskriver människans 

natur vad gäller förståelse och socialt agerande. (Klein & Myers, 1999) I och med 
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vårt deduktiva tillvägagångssätt var vi medvetna om att vi hade en påverkan på 

de resultat som studien utmynnade i. Genom att vi i analysen frågade oss själva 

hur våra egna antaganden vid teori- och empiriinsamlingen påverkade 
informationsurvalet och vår tolkning av information har vi försökt att minska vår 

egen påverkan på studiens resultat. Ett exempel på en fråga vi ställde oss själva 

var ”Vilken påverkan hade vår frågeformulering på intervjurespondentens svar?”.  

Att vara uppmärksam på motsägelser mellan teoretiska förutfattade meningar (5), 
som påverkar hur forskningen genomförs och vilka resultat som erhålls, och de 

påföljande revideringscyklerna utgör princip fem (Klein & Myers, 1999). 

Ytterligare en princip är att det bland deltagarna kan finnas skillnader i tolkningar 

vilka vanligen uttrycks i olika utsagor kring en studerad händelse (6) (Klein & 
Myers, 1999). Denna princip innebär att olika personer utgår från olika teoretiska 

uppfattningar, vilket skapar svårigheter i att tolka vad olika personer säger. Vid 

arbetet mot vårt syfte fick detta konsekvenserna att vi var tvungna att diskutera 

med våra respondenter kring deras definitioner av specifika begrepp, vilka 
uppkom efter hand under intervjuerna. Dessutom ansåg vi att det var nödvändigt 

att direkt kontrollera att vi erhållit en korrekt uppfattning av vad en person sa i 

en intervju genom att följa upp med en sammanfattning av vad vi uppfattat. Den 

sjunde principen innebär att vara uppmärksam på möjlig partiskhet och 
systematiska förvanskningar av berättelser insamlade från respondenterna (7) 

(Klein & Myers, 1999). De två sista principerna förhöll vi oss till i vår studie 

genom att reflektera och inbördes diskutera trovärdighet och rimlighet i de 

utsagor vi tagit del av. I de utförda intervjuerna upptäcktes inga orimligheter men 
däremot fanns en påverkan från såväl Medius som Eurostep. Genom att ha 

utfört vår studie i Medius miljö har vi känt samhörighet med konsultbolaget 

vilket har påverkat vår syn på projektet och därmed gjort oss mindre ifråga-

sättande till deras utsagor. Eftersom projektet inte slutfördes under studiens tid, 
upplevde vi det som att Eurostep till viss del såg en möjlighet i att påverka 

Medius fortsatta agerande i projektet genom oss. Deras åsikt om att projektets 

framgång avgörs i slutförandet framhölls enligt oss som viktigare än vad de 

egentligen ansåg. 

2.2.3 ANALYS OCH RESULTATGENERERING 

En analysmodell har tagits fram för att analysera insamlad data och presentera en 

modell för införande av affärssystem som kan användas av konsultbolag, se 
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Figur 2. Den övre streckade rutan motsvarar analys av projektmodellen som 

användes i införandet utifrån den teoretiska referensramens kapitel om projekt. 

Den nedersta streckade rutan motsvarar analys av det genomförda projektet 
utifrån den teoretiska referensramens kapitel som behandlar framgångsfaktorer 

och rekommenderade aktiviteter. En återkoppling mellan det planerade 

genomförandet, enligt projektmodellen, och det verkliga utförandet görs. De två 

delanalyserna appliceras på den teoretiskt framtagna modellen, vilket 
representeras av pilarna till den streckade rutan i mitten av figuren. Avsikten var 

att detta skulle leda till en konsultmodell efter revidering av teorimodellen.  

 

 

 

 

2.3 INTERVJUER 

För att kartlägga fallets omständigheter och kontext krävs att information kring 

förfarande och utfall av det genomförda projektet samlas in och därför har vi 

utfört ett flertal intervjuer. Det är viktigt att vara väl förberedd för en intervju 

vad gäller innehåll, metod och upplägg (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjuer har hållits med projektledare, konsulter och konsultchef på Medius 

samt projektledare och vd från Eurostep. De intervjuade personerna på 

Eurostep var dels projektmedlemmar men även slutanvändare i och med att 

Teorimodell 

Framgångsfaktorer 

Systemutvecklingsmetoder 

Aktiviteter Projektgenomförande 

Projektteori 
Medius 

projektmodell 

Konsultmodell 

(resultat) 

Figur 2. Analysmodell 
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affärssystemet var tänkt att användas på ledningsnivå. De övriga anställda på 

Eurostep skulle endast använda ett webbgränssnitt för att tidsrapportera och 

dessa har därför inte intervjuats. I Tabell 1 beskrivs våra genomförda intervjuer 
och deras fokus.  

Tabell 1. Genomförda intervjuer 

Intervjuperson Tidpunkt & omfattning Intervjufokus 

 Johan Castevall 

Chef Consulting & 

International, Medius 

2008-03-04, 2008-06-05, 

2008-06-11, 2008-07-09, 
2008-09-15 

8 timmar 

Övergripande 

konsultverksamhet för 
affärssystemimplementering 

Mattias Johansson 

Vd, Eurostep Sverige 

2008-10-20 

2 timmar  

Affärssystemanskaffande 

organisationens perspektiv 

Camilla Karlgren 

Konsult, Medius 

2008-10-27 

½ timme 

Projekterfarenheter 

Per Killiner 

Ekonomichef och 

projektledare, Eurostep 

Sverige 

2008-09-08, 2008-10-20 

2 timmar 

Affärssystemanskaffande 

organisationens perspektiv 

Viktor Lundqvist 

Konsult, Medius 

2008-09-16 

1 timme 

Projekterfarenheter 

Jakob Victorin 

Projektledare, Medius 

2008-07-01, 2008-07-04, 

2008-08-18, 2008-09-15 

10 timmar 

Projektgenomförande  
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2.3.1 INTERVJUFRÅGOR, STRUKTUR OCH STANDARDISERING 

Vi utformade intervjuguider inför de planerade intervjuerna med personer på 

Eurostep och Medius, se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3. Vid de intervjuer som 

uppkom spontant förekom av förklarliga skäl inget intervjuunderlag. Dessa 
intervjuer fokuserade istället på omständigheter där vi kände att specifik 

förståelse saknades. 

Det är vanligt att inleda intervjun med neutrala frågor för att få informanten att 

känna lugn och må bra (Dalen, 2007; Patel & Davidson, 2003). Vi förväntade oss 
att framförallt Medius projektledare skulle kunna komma att känna sig stressad 

och obekväm av att delge oss information då vårt examensarbete indirekt 

innebar en utvärdering av dennes utförande av projektet. Vidare såg vi en 

potentiell risk i att Eurosteps personal på samma sätt skulle komma att känna sig 
utsatta för utvärdering och bedömning. Detta valde vi att hantera genom att i 

båda fallen inleda intervjuerna med diskussioner kring neutrala teman och att 

förklara syftet med vårt arbete. I fallet med Medius projektledare visade sig våra 

farhågor vara överdrivna då denne var öppen såväl kring sin egen inblandning i 
projektet som kring existerande dokumentation. I fallet med Eurostep upplevde 

vi de intervjuade som öppna och mycket ärliga i sina svar. 

Efter inledningen bör intervjun fokuseras på mer centrala teman för att till sist 

övergå till frågor av mer generell karaktär (Dalen, 2007; Patel & Davidson, 2003). 
Detta var något vi eftersträvade i vår utformning av intervjuguide. Anledningen 

till att vi höll frågorna på en generell nivå mot slutet av intervjun var för att ge 

respondenten möjlighet att komma med allmänna kommentarer och tillägg som 

låg utanför de centrala temana men i angränsning till ämnet. Frågor med relevans 
för problemställningen togs fram genom att utgå från en befintlig processkarta 

över Medius projektmodell samt från aktiviteter identifierade i referensramen. 

Dessutom diskuterades frågeutformningen med Medius projektledare. 

När det gäller frågornas formulering bör långa eller ledande frågor, negationer, 
dubbelfrågor, förutsättande frågor och ”varför”-frågan undvikas enligt Patel och 

Davidson (2003). Vissa förutsättande frågor, vilket innebär att frågeställningens 

förutsättningar antas vara giltiga, togs med i intervjumaterialet till projekt-

deltagare i affärssysteminförandet på grund av att vi redan innan intervjun hade 
fått inblick i projektet genom informativa samtal med projektledaren från Medius 

samt genom intern dokumentation från Medius. Vidare valde vi att använda 
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”varför”-frågan som uppföljningsfråga med möjlighet för respondenten att ge 

förklaringar. Svåra och främmande ord, fackuttryck, värdeladdade ord och 

uttryck, oklara och tvetydiga ord samt oklara frekvensord ska enligt Patel och 
Davidson (2003) undvikas vilket var något vi eftersträvade i frågeutformningen. 

Vid de tillfällen sådana ord uppkom i respondenters svar efterfrågade vi 

respondentens definition av ordet för att säkerställa en gemensam förståelse av 

ordet. 

Intervjuer kan vara mer eller mindre standardiserade och strukturerade. Hur stor 

del av intervjun som fastställs på förhand vad gäller utformningen av frågor samt 

deras inbördes ordning mellan olika intervjuer utgör frågornas grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2003). Utrymmet för svarsmöjligheter som 
ges och hur fritt respondenten får tolka frågorna, beroende på tidigare 

erfarenheter och inställning, utgör frågornas grad av strukturering, enligt Patel 

och Davidson (2003). I en helt strukturerad intervju kan alla svarsmöjligheter 

enligt Patel och Davidson (2003) förutsägas. Den ostrukturerade intervjun låter 
respondenten svara fritt och frihetsgraden beror av hur frågorna formuleras 

(Dalen, 2007; Patel & Davidson, 2003). Dessa aspekter relateras till varandra i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Intervjuutformning (Patel & Davidson, 2003) 

 Hög grad av 
strukturering 

Låg grad av 
strukturering 

Hög grad av 

standardisering 

Enkät med fasta 

svarsalternativ 

Enkät eller intervju med 

öppna frågor 

Låg grad av 

standardisering 

Fokuserade intervjuer Intervjuer till grund för 

kvalitativ analys 

 

Då vi var beroende av ett rikt och fylligt material till vår fallbeskrivning försökte 

vi ställa frågorna på ett sådant sätt att respondenten ville öppna sig och berätta 

om sina upplevelser men ändock begränsandes frihetsgraden till viss del av 

frågeformuleringarnas olika satsdelar. Av denna anledning bedömde vi att vårt 
frågematerial hade medel till låg grad av strukturering. I och med att vi använde 
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intervjumaterial som var icke-identiskt men med vissa gemensamma frågor i våra 

olika intervjuer ansåg vi att intervjuerna var av låg standardiseringsgrad. För oss 

fungerade underlaget dels som ett stöd i att känna oss bekväma i intervju-
situationen dels för att säkerställa att vi höll oss till ämnet. 

2.3.2 PLATS 

Intervjuer kan äga rum på distans med hjälp av tekniska hjälpmedel såsom 

telefon, e-post eller fax. Distansintervjuer motiveras ofta med att kostnaderna är 

lägre (Gillham, 2005). En telefonintervju kan, i och med dess anonyma form, 
minska det som kallas intervjuareffekten, det vill säga risken att intervjuarens 

fysiska närvaro påverkar intervjuobjektet. Däremot anses det vara enklare att tala 

om känsliga ämnen i personliga intervjuer jämfört med telefonintervjuer i och 

med att det fysiska mötet kan skapa en förtrolig stämning. Om undersökningen 
innehåller många öppna frågor är en telefonintervju inte att föredra. Detta 

eftersom personer tycks ha lättare att få personlig kontakt under intervjuer 

ansikte mot ansikte. (Jacobsen, 2002) För att identifiera problemområdet och 

därmed formulera syftet samt avgränsa vårt arbete, höll vi telefonintervjuer med 
Medius-medarbetare vilka vi tidigare endast presenterat oss för. Då våra 

inledande frågor var av öppen karaktär blev resultatet från dessa telefonintervjuer 

inte tillfredsställande då vi inte fick tillräcklig förståelse för problemområdet och 

vilken vår uppgift skulle bli. Vi behövde därför upprepa intervjuerna för att 
uppnå målet med dem. Att hålla ett mindre antal intervjuer ansikte mot ansikte 

hade varit ett effektivare sätt att erhålla efterfrågad information. Detta var något 

som påverkade oss till att genomföra resterande intervjuer ansikte mot ansikte 

för att sedan följa upp med telefonintervjuer för mindre öppna frågor. 

Intervjun kan äga rum i en situation som för intervjuobjektet är naturlig i 

intervjusammanhanget, i vårt fall är ett exempel respondentens arbetsplats, eller 

konstlad, till exempel intervjuarnas hem. Miljön där intervjun hålls har en effekt 

såsom att i en konstlad omgivning kan konstlade svar erhållas eller att det i en 
naturlig miljö finns störningar och påverkande faktorer. (Jacobsen, 2002) Våra 

intervjuer ansikte mot ansikte hölls isolerade på respektive respondents 

arbetsplats i konferensrum vilken vi antar vara en plats denne är välbekant med. 

Inga störande moment uppstod och fokuset på intervjun upprätthölls utan 
influenser från övrig personal. 
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2.3.3 AVSIKT 

Avsikten med en intervju kan vara dold eller öppen. En dold intervju innebär att 

ändamålet med undersökningen undanhålls respondenterna, vilket kan 

ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Respondenten har rätt till informerat 
samtycke, alltså att få reda på vad informationen de tillhandahåller ska användas 

till. (Jacobsen, 2002) I vårt fall var intervjuerna öppna där vi följde Dalens (2007) 

rekommendationer genom att presentera oss, anledningen till besöket och vad 

informationen skulle komma att användas till. För att få respondenterna att 
känna sig bekväma framhöll vi att studien främst fokuseras på Medius roll och 

inte Eurosteps. 

2.3.4 DOKUMENTERING 

Intervjun kan dokumenteras genom inspelning, till exempel med hjälp av en 

bandspelare. Fördelen med detta är att respondenternas egna ord bevaras. 
(Dalen, 2007) Nackdelen är att en person kan reagera negativt på att bli inspelad. 

Att föra anteckningar är ett alternativ men nackdelen med detta är att man måste 

minska ögonkontakten genom att sänka blicken mot anteckningarna. Fördelen är 

att antecknandet fungerar som en signal till respondenten att det som sägs är av 
intresse. (Jacobsen, 2002) Då vi var två personer vid varje intervjutillfälle valde vi 

att dokumentera sessionerna med anteckningar eftersom en av oss kunde ställa 

frågor medan den andre antecknade på papper. Till stor del täcktes det som 

sades in av anteckningarna och vi upplevde dem som tillfredsställande. 

2.3.5 TIDSÅTGÅNG 

Enligt Jacobsen (2002) bör en intervju inte vara kortare än en timme, men inte 

heller längre än två timmar. Är den för kort blir det svårt att få med all relevant 

information och är den för lång blir intervjuaren och respondenten lätt 

uttröttade (Jacobsen, 2002). Detta är något vi ställer oss frågande till då även 
kortare intervjuer kan vara givande för att klargöra detaljer och mindre 

omfattande omständigheter. Våra intervjuer hölls dock oftast inom den angivna 

tidsramen som Jacobsen (2002) föreslår. Eftersom vi valde en kvalitativ studie 

där helhetsbilden av det enskilda fallet är av intresse anser Jacobsen (2002) att 
man bör upprepa intervjuerna för varje person. Då vi, istället för att ställa samma 

frågor som tidigare, avsåg försöka följa upp intervjuerna med kompletterande 

och klargörande frågor för varje person anser vi att uppföljning är ett bättre ord 
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än upprepning när det gäller hur vi arbetade. På grund av tidsbrist hos Eurostep 

blev intervjuerna framflyttade i tid vilket fick följden att de planerade 

uppföljningarna av intervjuer inte hanns med i tidsbudgeten. Konsekvensen blev 
att fallbeskrivningen begränsades i förhållande till en resursobegränsad studie. 

2.4 GENERALISERBARHET 

Avsikten med modellen som tagits fram var att den inte endast skulle vara 

relevant i det specifika sammanhanget som konsultbolaget Medius och 

kundföretaget Eurostep befinner sig i. Våra intentioner var därmed att resultatet 
skulle vara generellt tillämpbart för medelstora konsultbolag som implementerar 

affärssystem hos medelstora kvalificerade tjänsteföretag inom Sverige. 

För att kunna bedöma om detta är möjligt användes Lee och Baskervilles (2003) 

ramverk över olika typer av generaliserbarhet i informationssystemsforskning. 
De gör en distinktion mellan vad man utgår ifrån och vad man generaliserar till. 

De fyra typerna av generaliserbarhet sammanfattas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Fyra typer av generaliserbarhet (Lee & Baskerville, 2003) 

 Generalisering till 

empiriska påståenden 

Generalisering till 

teoretiska påståenden 

Generalisering från 

empiriska påståenden 

Generalisering från data 

till beskrivning 

Generalisering från 

beskrivning till teori 

Generalisering från 

teoretiska påståenden 

Generalisering från teori 

till beskrivning 

Generalisering från 

koncept till teori 

 

Lee och Baskerville (2003) ser generaliserbarhet som en hypotes och anser att 
bevis för generalisering till ostuderade sammanhang inte kan finnas. I den 

empiriska fallstudien generaliserade vi genom vad Yin (1984; 1994), i Lee och 

Baskerville (2003), kallar nivå-1-inferens. Denna placeras inom generalisering 

från data till beskrivning i Tabell 3. I vårt fall innebar detta att vi gav beskrivande 
påståenden utifrån observerade beteenden och intervjuer. Denna beskrivning 

anser vi vara rimlig och rättvisande. Klein och Myers (1999) anser att det är ett av 
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forskningens huvudmål att generalisera från empiriska till teoretiska påståenden i 

just tolkande forskning, se principen om abstraktion och generalisering i avsnitt 

2.2.2. I och med detta valde vi att ta fram en modell grundat i teori och empiri, 
vilket innebar att vi generaliserade från teori och empiri till teori. När vi kopplade 

teorin till fallstudien genom utvärdering och analys av det specifika införande-

projektet generaliserade vi också från teori till beskrivning. I och med att vi 

inhämtat teori från andra områden än konsultbolagsinföranden kan dessa 
generaliseringar ses som mer vågade. 

Uppfattningen att statistiskt insamlad data har hög generaliserbarhet kritiseras av 

Lee och Baskerville (2003). Även om ytterligare data inhämtas kommer inte 

generaliserbarheten att öka men däremot ökar reliabiliteten (Lee & Baskerville, 
2003). Därför ansåg vi att vår studie, teori kompletterat med endast en fallstudie, 

kunde utgöra ett nog så stort fundament för en generell hypotes om 

generaliserbarhet som stora datainsamlingar utgör. De generaliseringar som 

gjordes i vår studie bedömdes av oss vara rimliga men vi var medvetna om att de 
var tvungna att prövas i ett annat sammanhang för att kunna bli rättvist 

giltighetsbedömda. Fler intervjuer eller fallstudier hade i vårt fall kunnat öka 

trovärdigheten i vår fallstudie, men hade förmodligen inte ökat generaliser-

barheten av resultaten. 

2.5 SAMMANFATTNING 

En litteraturstudie utfördes, för att erhålla ökad förståelse av affärssystemimple-

menteringar och projektmodeller, vilken låg till grund för den teoretiska 

referensramen. Följt av detta genomfördes en fallstudie, för att kunna besvara 

våra frågeställningar kring hur konsultbolag arbetar med affärssystem-
implementeringar och hur aktiviteter genomförs praktiskt, vilken låg till grund 

för empirin. Empirin analyserades utifrån den teoretiska referensramen för att ta 

fram en modell för införande av affärssystem som kan användas av konsultbolag. 

Utifrån analysen drogs sedan slutsatser och ett resultat presenterades. 

I vår studie valde vi ett vetenskapligt förhållningssätt som utgjordes av såväl 

hermeneutik som positivism. Studiens hermeneutiska inslag bestod i att vi 

tolkade den information som olika personer inblandade i projektet delgav oss 

genom intervjuer. Samtidigt försökte vi vara objektiva i förhållande till litteratur 
och informationsinsamling. Vidare anser vi att en deduktiv ansats användes som 



24 

tillvägagångssätt, i och med att vårt resultat grundades i en analys av insamlad 

empirisk data utifrån den teoretiska referensramen och då datainsamlingen till 

viss del kan ha styrts av existerande teorier. Datainsamlingen genomfördes med 
en kvalitativ ansats genom intervjuer, observationer och studier av projekt-

dokumentation. 

Ett av tolkande forsknings huvudmål är att generalisera från empiriska till 

teoretiska påståenden och därför valde vi att ta fram en modell grundat i teori 
och empiri, vilket innebar att vi generaliserade, från teori och empiri, till teori. 

När vi kopplade teorin till fallstudien genom utvärdering och analys av det 

specifika införandeprojektet generaliserade vi också från teori till beskrivning. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Teori kring allmänna projekt och projektmodeller inleder detta kapitel. Senare övergår kapitlet 

till affärssystemspecifika teorier gällande modeller, framgångsfaktorer och implementerings-

aktiviteter. Den kommersiella implementeringsmetodiken Sure Step inkluderas för att ge 

praktiska insikter i införandeprojekt. Sist i kapitlet återfinns två moderna systemutvecklings-

metoder. 

För att kunna besvara våra frågeställningar samlade vi in information inom flera 

teoriområden. Den litteratur som vi läste avseende affärssystem förutsatte att 

införanden utförs i projektform och därför studerades projektmodeller för att 

erhålla en grundläggande förståelse för vad som är viktigt att beakta i ett projekt 
samt hur man praktiskt arbetar med projekt. Inom detta område undersökte vi 

också betydelsen av projektmodeller för konsultbolag eftersom det främst är 

denna typ av företag som ska ha användning av studiens resulterande modell. 

Modeller för affärssystemimplementering samt en metodik studerades för att 
förstå de specifika krav som ställs och behov som finns inom affärssystem-

införanden. Genom studierna fann vi vilka aktiviteter som vanligen är 

förekommande samt vilka som har störst påverkan på hur framgångsrikt ett 

projekt blir. Framgångsfaktorerna som vi identifierade sammanställdes för att 
belysa kritiska moment och omständigheter i projektet. De aktiviteter i 

affärssystemimplementering som bland framgångsfaktorerna identifierats som 

omfattande och kritiska moment studerades vidare för att erhålla en djupare 

praktisk förståelse för deras genomförande.  

Till sist studerades systemutvecklingsmetoder då det i ett affärssysteminförande 

finns mjukvaruutvecklingsrelaterade aktiviteter. Vi såg därmed en möjlighet att 

dra lärdom från detta närliggande områdes arbetssätt i projekt. 

3.1 PROJEKT 

Ett projekt definieras traditionellt som en engångsföreteelse med en tydlig start- 
och slutpunkt, ett mål, en tidsbegränsning och en budget. I konsultbolag som 

säljer återkommande och liknande tjänster till flera olika kunder samt där projekt 
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används som organisations- och arbetsform, bedömer vi att det inte blir lika 

tydligt att ett projekt är en engångsföreteelse.  

I och med att projekten blir mer standardiserade är en projektmodell nödvändig 
för att definiera ramen för projektverksamheten, enligt Wenell (2001) som är 

sekreterare i Svenska Projektakademien och expert i projektledning, verksam vid 

Linköpings universitet. Den ska däremot inte tillåtas att byråkratiskt detaljstyra 

arbetet. Projektmodellen visar istället i stora drag hur ett projekt generellt ska 
genomföras, dess ingående aktiviteter, flöde och beslutspunkter samt hur 

samarbetet ska gå till. (Wenell, 2001) 

Att implementera affärssystem innebär ungefär hälften tekniska utmaningar, och 

hälften organisatoriska utmaningar. Kombinationen av dessa tillsammans med 
projektens komplexitet och stora omfattning medför att affärssystem-

implementeringar inte är direkt jämförbara med andra typer av implementeringar 

och projekt. (Siau & Tian, 2002) Detta gör att en implementeringsmetodik är 

avgörande enligt Siau (2004) som är professor i informationssystem och 
chefredaktör för Journal of Database Management. Med detta, är det enligt oss, 

inte sagt att en metodik för införande av affärssystem inte kan dra lärdom eller 

inspireras av modeller avsedda för andra projekt. 

3.1.1 PROJEKTMODELLER 

Wenell (2001) redogör för tre generationer av projektmodeller. Den första är av 
seriell karaktär vilket innebär att aktiviteterna är åtskilda och ovillkorliga. En 

påföljande aktivitet påbörjas därmed först efter det att den föregående slutförts, 

samt att ett beslut att fortsätta fattats. Dessa projektmodeller kallas ofta 

vattenfallsmodeller och ger med stor sannolikhet, enligt Wenell (2001), upphov 
till hämmad utveckling och kreativitet. Fördelen som vi ser med seriella modeller 

är att det är enkelt att följa aktivitetsflödet och att följa upp projektet tidsmässigt. 

Den andra generationen projektmodeller är de parallella. Dessa försöker uppnå 

affärsmässighet genom att arbeta med små integrerade och tvärfunktionella 
arbetslag. Fördelen är, jämfört med de seriella, främst en minskning av totaltiden 

för projektgenomförande. (Wenell, 2001) Dessutom tror vi att samarbetet blir 

mer givande till följd av att olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara inom 

gruppen. De problem vi kan se är att projektets framskridande blir svårare att 
överblicka och att det kan uppstå koordinationssvårigheter mellan arbets-
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grupperna. Dynamiska projektmodeller utgör den tredje generationen. Med den 

dynamiska projektmodellen önskar man uppnå till exempel snabbhet, 

kundfokusering, delegering, kreativitet och flexibilitet. Dynamiska projekt-
modeller kan tillämpas på olika sätt, såsom i inkrementell funktionsdriven 

utveckling där projektet utförs i iterationer och där varje iteration utökar det 

funktionella innehållet. (Wenell, 2001) Vi tolkar det som att aktiviteterna i de 

dynamiska projektmodellerna, till skillnad mot i de två tidigare modellerna, kan 
utföras såväl parallellt som iterativt och inkrementellt. Vi ser fördelar i de 

dynamiska modellerna i form av snabbare anpassningsförmåga efter 

omgivningen, möjligheten att genomföra kvalitetsförbättringar under projektets 

gång samt att kunden tidigt kan involveras och ge återkoppling i projektet. 
Nackdelen med de dynamiska modellerna är, enligt oss, att det är svårt att avgöra 

när projektet har uppnått en tillräcklig kvalitetsnivå och skall avslutas. 

Det finns flera generella projektmodeller på marknaden. Wenell (2001) anser att 

PROPS, utvecklad av Ericsson, och PPS, utvecklad av Tietoenator, är några av 
de bästa, men att dessa kräver anpassning till det egna företagets projekt-

verksamhet. En kritik mot att använda standardiserade projektmodeller är att 

man upprepar inte bara arbetet utan även tankearbetet från tidigare projekt. 

(Wenell, 2001) Dock är den stora fördelen med en standardmodell att just kunna 
återanvända de tidigare lärdomarna. Det är enligt oss viktigt att vid tillämpning 

av en standardiserad modell kontinuerligt uppdatera och revidera modellen 

utifrån interna och externa förändringar. Detta för att undvika slentrianmässigt 

tänkande men även för att uppfylla marknadens krav.  

3.1.2 KONSULTMODELLERS BETYDELSE 

Werr (1999), ansvarig för Center for People and Organization och högskole-

lektor vid avdelningen för management och organisation vid Handelshögskolan i 

Stockholm, har studerat konsultmodellers roll i managementkonsulters arbete. 

Han identifierar följande sju roller som modellerna kan anta: 

1. En struktur för handling 

2. Ett språk för verklighetstolkning 

3. Ett resonerande ramverk för kommunikation 
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4. En resurs för att konstruera konstanter – en referensram för konsultning 

5. Ett språk för kunskapsutbyte mellan konsulter 

6. En struktur för kunskapslagring 

7. En kunskapslagringsplats 

De sju rollerna kan fördelas över två typer av metodkaraktäristik. Den första 

karaktäristiken är att metoden innebär teknisk kunskap direkt applicerbar i 

praktiken, vilken representeras av roll ett och sju. Den andra karaktäristiken, 
vilken representeras av resterande roller, innebär att metoder möjliggör agerande 

samt strukturerar en komplex värld för att göra den mer förståelig. (Werr, 1999) 

En gemensam nämnare för de sju rollerna är metodens förmåga att skapa ett 

gemensamt språk för de inblandade i konsultprocessen. Werr (1999) ser därför 
metoderna ur ett kommunikationsperspektiv och delar då in metoderna i tre 

språkaspekter: 

1. Språk för verklighetsskapande 

2. Språk för övertalning och legitimering 

3. Språk för kunskapsutbyte 

Genom språk fungerar metoder som resurser och verktyg för underlättande av 

skapande, lagring och spridning av kunskap. Metoder ger enligt Werr (1999) en 

potential för kunskap istället för att innebära kunskap i sig och de bidrar 
framförallt med att skapa ett gemensamt språk i konsult- och förändrings-

processen. De roller som metoder kan anta är enligt oss intressanta att applicera i 

ett konsultbolag för att analysera modellernas betydelse för konsulternas arbete. 

3.1.3 RISKSTYRNING 

Det finns många anledningar till att projekt misslyckas och därför bör man göra 
sig medveten om vilka risker som finns och hur dessa skall hanteras. Detta är 

något som riskstyrning behandlar.  
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Det viktigaste att tänka på när det gäller riskstyrning är gemensamma värderingar 

och samsyn om framtida hot och möjligheter, enligt Wenell (2001). Detta 

innebär att alla i projektet ska ha en känsla för riskerna och deras storlek. Det 
finns en risk i att man fastnar i projektets interna osäkerheter, till exempel 

lösningar av tekniska problem, och att man därmed förbiser externa risker som 

genereras av projektmiljön och som ligger i projektets omvärld. (Wenell, 2001) 

I och med att samsynen är viktig bör riskanalysen genomföras gemensamt i 
projektgruppen. Riskanalysens syfte är att fungera som en katalysator för 

diskussionen kring hot och möjligheter. Att bjuda in personer med erfarenhet av 

liknande projekt eller problemområden till projektgruppen kan bidra till en mer 

heltäckande riskanalys. Trots att man från början anser sig ha åstadkommit en 
fullständig riskanalys kan förutsättningarna förändras och dolda risker dyka upp 

under projektets gång. Av denna anledning bör riskanalysen upprepas flera 

gånger inom respektive projektfas. Det är viktigt att tänka på att riskerna från 

omvärlden ökar ju längre tid projektet tar, se Figur 3. På grund av detta bör man 
försöka hålla nere projekttiden. (Wenell, 2001) Vad gäller affärssystems-

implementeringar krävs en viss tid för att uppnå en tillräcklig mognadsnivå i, och 

acceptans för, systemet. Därför bör projekttiden enligt oss minimeras med 

hänsyn tagen till denna mognadsprocess. 

 

 

Efter det att riskanalys genomförts bör man ta hand om de risker som upplevs 
som de största hoten mot projektet. Det är viktigt att definiera vem som tar 

ansvar för riskhantering och hur denna ska genomföras, vilket kan möjliggöras 

med ett åtgärdsprogram. (Wenell, 2001) 

Tid 

Intern osäkerhet 

Extern osäkerhet 

Figur 3. Projektosäkerhet över tid (Wenell, 2001) 
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Chartering Project Shakedown 

Onward & 
upward 

Figur 4. Affärssystemerfarenhetscykel (Markus & Tanis, 2000) 

3.2 MODELLER FÖR AFFÄRSSYSTEMIMPLEMENTERING 

En modell för affärssysteminförande presenteras av Markus, professor i 

elektronisk handel vid Hong Kong City University och forskare inom IT i 

organisationer, och Tanis, konsult vid Coach & Commitments i Utrecht i 
Holland (2000). I den ingår fyra faser, se Figur 4. 

Den första fasen kallas project chartering, vilken leder fram till ett beslut om 

huruvida ett affärssystemprojekt ska genomföras eller inte. Syftet med den 

efterföljande project-fasen, där systemet konfigureras och levereras till den 

anskaffande organisationen, är att få igång systemet. Shakedown-fasen pågår 
sedan till dess att normal rutinanvändning uppnåtts. Onward and upward-fasen 

inleds då normal användning uppnåtts och pågår tills det att systemet 

uppgraderas eller ersätts av ett nytt. Exempel på aktiviteter som kan utföras i 

respektive fas presenteras i Tabell 4. (Markus & Tanis, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Tabell 4. Aktiviteter inom en affärssystemerfarenhetscykel (Markus 

& Tanis, 2000) 

Chartering 

Idé om affärssystemsanskaffande 

Business case tas fram 

Nyckeltal och mätprocess definieras 

Nulägesanalys 

Mjukvara, hårdvaruplattform, nätverk, 
databas, implementeringspartner och 
projektledare väljs 

Initial projektplan för systeminförande, 
support, underhåll och organisation tas 
fram 

Informationsspridning 

Organisatoriska förändringar 

Beslut om fortsättning och godkännande 
av projektplan 

Project 

Detaljerad projektplan utvecklas 

Fortgående projektledning 

Tillsättning av projektmedlemmar 

Utbildning av projektgruppen 

Beskrivning och eventuell förändring av 
affärsprocesser 

Plan för förändringsledning verkställs 

Systemintegrationer 

Rensning och konvertering av data 

Testning, buggfixning och omarbete 

Utbildning av ledning och slutanvändare 

Utrullning och uppstart 

Shakedown 

Buggfixning och omarbete 

Trimma sytemprestanda 

Utöka hårdvarukapacitet 

Åtgärda problem 

Processförändringar 

Vidare utbildning 

Onward & upward 

Fortlöpande affärsförbättringar 

Ytterligare utbildning av användare 

Utvärdering av nyttan med införandet 

Uppgraderingar 

 

Modellen för införande av affärssystem utvecklad av Parr, forskare, och Shanks, 

professor, i affärssystem vid Monash University i Australien (2000), se Figur 5, är 
indelad i tre faser; planning, project och enhancement. Denna modell är 

framtagen genom syntetisering av tre tidigare modeller, inkluderande Markus och 

Tanis (2000) modell. Aktiviteter inom de två faserna planning och enhancement 

presenteras i Figur 5. 
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Planning Project Enhancement 

1. Set-up 

2. Re-engineer 4. Configuration           
& testing 

5. Installation 

3. Design 

Klargörande av syftet med systemet 

Val av system 

Bestämmande av projektets 
övergripande mål 

Övergripande angreppsätt för 
implementering 

Resursbestämning 

Systemreparationer 

Systemutökningar 

Systemtransformationer 

Figur 5. Projektfasmodell för införande av affärssystem (Parr & 
Shanks, 2000) 

Project-fasen delas in i ytterligare fem underfaser med exempel på tillhörande 

aktiviteter (Parr & Shanks, 2000): 

1. Set-up: Tillsättande av styrgrupp, resurssäkring, projektstruktur och 
rapporteringsrutiner 

2. Re-engineering: Analys av nuvarande affärsprocesser, affärssystem-

installation, mappning av affärsprocesser till affärssystemsfunktioner, 

identifiering av data- och systemgränssnitt samt utbildning av projekt-
gruppen 

3. Design: Högnivådesign följt av detaljerad design och framtagning av en 

interaktiv prototyp 
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4. Configuration and testing: Utveckling av omfattande konfigurering, 

iordningsställande av tester med verklig data, bygga och testa gränssnitt, 

skrivning och testning av rapporter samt system- och användartest 

5. Installation: Upprätthålla nätverk, installera datorer, utbilda användare 

och tillhandahålla support 

Ehie, biträdande dekanus vid Kansas State Univesity i USA, och Madsen, 

konsultchef vid Accenture i London, (2005) presenterar en process i fem etapper 
för affärssysteminförande, framtagen utifrån litteraturstudier och intervjuer med 

affärssystemkonsulter, se Figur 6. 

Huvudaktiviteter som ska genomföras under respektive etapp, enligt Ehie och 

Madsen (2005), presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5. Aktiviteter inom affärssystemimplementeringsprocess i 

fem etapper (Ehie & Madsen, 2005) 

Project preparation 

1. Organisera projektet 

2. Definiera omfattning och önskad 
prestation 

3. Skapa detaljerad projektplan 

Business blueprint 

4. Analysera nuvarande 
affärsprocesser och välj 
affärssystem 

5. a) Kontrollera affärssystemet 

b) Mappning av ny processdesign 

Realization 

6. a) Teknisk utveckling 

b) Konferensrumspilot 

Final preparation 

7. a) Trimning och testning 

b) Utbilda och träna kritisk massa 

Go live & support 

8. Rulla ut affärssystemmoduler 

9. Förbättra och expandera 
affärssystemet kontinuerligt 

 

 Project 

preparation 

Business 

blueprint 
Realization 

Final 
preparation 

Go live & 

support 

Figur 6. Affärssystemimplementeringsprocess i fem etapper (Ehie & 

Madsen, 2005) 
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I de tre modellerna sammanfattade ovan anser vi det finnas likheter dem emellan 

vad gäller ordningen för genomförandet av aktiviteterna. Ytterligare en likhet är 

att modellerna praktiseras sekventiellt. Flera av aktiviteterna är också likartade 
inom de olika modellerna. För att relatera modellerna till vårt syfte är det viktigt 

att ha i åtanke att dessa är inte är praktiserade konsultmodeller, utan främst 

framtagna utifrån det anskaffande företagets perspektiv. Ehie och Madsens 

(2005) femetappsmodell har dock tagit hänsyn till konsulters uppfattning om 
affärssystemprojekt. 

Vår tolkning av fasbegreppet, utifrån dessa modeller, är att en fas utgörs av en 

grupp sammanhörande aktiviteter och när dessa är slutförda har ett stort steg i 

projektet avslutats. Faserna i modellerna följer varandra sekventiellt men vi tolkar 
det som att en ny fas kan påbörjas även om den föregående inte är avslutad. För 

att illustrera modellerna i förhållande till varandra har vi gjort en grov indelning 

på fas- och underfasnivå, se Figur 7. 

Genom att jämföra när en aktivitet genomförs tidsmässigt i respektive modell 

har vi placerat de olika faserna i förhållande till varandra. Inledningsfaserna för 

modellerna är till stor del överensstämmande och sammanfaller därmed 
tidsmässigt i figuren. När denna fas är avslutad skiljer sig modellerna åt vad gäller 

antal faser under införandeprojektet. Indelningen av de avslutande faserna anser 

vi ha en tydlig koppling sinsemellan. Det är intressant att notera att de tre 

modellerna har olika uppdelning i hur fin fasuppdelningen är. Detta innebär 

Figur 7. Jämförelse i tid mellan faser i tre implementeringsmodeller 

Onward 

& upward 

Chartering Project Shakedown 

Affärssystemserfarenhetscykel 

Planning Project 

1 2 3 4 5 

Enhance-

ment 

Projektfasmodell för införande av affärssystem 

Go live & 

support 

Business 

blueprint 

Realization Final 

preparation 

Project 

preparation 

Affärssystemimplementeringsprocess i etapper 

Implementeringsprojekttid 
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enligt vår tolkning av fasbegreppet att de aktiviteter som är möjliga att arbeta 

med parallellt varierar mellan modellerna. 

3.3 METODIK FÖR AFFÄRSSYSTEMIMPLEMENTERING 

Robey, avdelningschef, Coney, mastersstudent och Sommer, universitetslektor, 
(2006) verksamma vid George Mason University i USA framhåller att 

affärssystem är mycket komplexa att implementera och att de därför kräver ett 

detaljerat och strukturerat tillvägagångssätt för att införandet ska bli lyckat. Sure 

Step är en affärssystemimplementeringsmetodik som genom en samling av 
strukturerade metoder beskriver ett tillvägagångssätt för en implementering och 

syftar till att bättre tillgodose kunderna genom att reducera deras totalkostnad för 

Microsoft Dynamics. Den kan användas för projekt med varierande omfattning 

av engagemang och projekttyp. Innehållet utgörs av en detaljerad guide över 
roller som krävs för att utföra aktiviteter på ett, enligt Microsoft, bra sätt. Denna 

guide är specifik för respektive Microsoft Dynamics system, såsom AX och 

NAV. (Microsoft, 2008) 

Modellen, se Figur 8, som tillhandahålls i dokumentationen har sex faser; 
diagnos, analys, design, utveckling, utrullning och drift. Medan diagnosfasen 

representerar en för-implementeringsfas utgör analysfasen fram till driftfasen 

själva implementeringsprojektet. Driftfasen innefattar även efter-

implementeringsaktiviteter eftersom projektlivscykeln utvidgas till supportsteget. 

 

 

 

För varje fas finns det ett angivet syfte, leverabler, milstolpar, beskrivningar, 
startvillkor, slutvillkor samt flödesschema med tillhörande aktiviteter. 

Aktiviteterna har i sin tur eget syfte, beskrivning och villkor men även tillhörande 

mallar och verktyg samt vilka projektmedlemsroller som bör involveras. 

(Microsoft, 2008)  

 
Diagnos Analys Design Utveckling Utrullning Drift 

Figur 8. Microsoft Dynamics Sure Step (Microsoft, 2008) 
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3.4 FRAMGÅNGSFAKTORER 

Definitionen av vad framgång är skiljer sig åt mellan olika aktörer inom en 

organisation. Därför är det inte troligt att alla aktörer, i ett projekt som uppfyller 

framgångsfaktorerna beskrivna nedan, anser att implementeringen var lyckad. 
Enligt Markus et al. (2000) beror framgång på utifrån vilken utgångspunkt den 

mäts, när den mäts och kriteriet mot vilket uppnådd prestation mäts. Detta stöds 

av Scott och Wagner (2003), vilka har doktorerat inom management respektive 

informationssystem, som uttrycker att bedömningar av affärssystem-
implementeringars framgång eller misslyckande är starkt bundna till när 

bedömningen sker och utifrån vems utgångspunkt de observationer, som ligger 

till grund för bedömningen, sker. Detta är viktigt att ha i åtanke när vi analyserar 

potentiellt åtskilda synvinklar avseende fallföretagets upplevda erfarenheter. 

Trots denna verklighet sammanställer vi framgångsfaktorer, vilka visar på vad 

som är avgörande för att ett företag ska uppnå framgång i affärssystem-

införandet. Framgång är inte tydligt definierat i samtliga artiklar men vi tolkar det 

som att, från ett ledningsperspektiv, slutföra projektet inom planerad tid med 
specificerade krav uppfyllda. Enligt Medius projektledare är ett lyckat projekt för 

Medius att få betalt och uppnå kundnöjdhet i förhållande till arbetsinsats 

(Victorin, 2008-09-15). Castevall (2008-09-15) betonar även vikten av att 

leveransorganisationens upplevda helhetsbild ska prioriteras, det vill säga att det 
sammanställda utfallet för samtliga projekt ska vara positivt. Meningen med detta 

är att undvika suboptimering, i form av att varje projekt genomförs optimalt utan 

hänsyn till övriga projekt, och att därmed uppnå ett bättre resultat för företaget. 

För Eurostep som kundföretag är ett lyckat implementeringsprojekt att systemet 
uppfyller uppsatta mål, införs i tid och inom ramen för den budgeterade 

kostnaden (Johansson, 2008-10-20; Killiner, 2008-10-20).  

Vi kommer att använda framgångsfaktorerna som ett ramverk över hur problem 

kan mitigeras eller undvikas. Detta kan leda oss till möjliga lösningar på problem 
upplevda av olika aktörer i organisationen. Vi har grupperat framgångs-

faktorerna, såväl organisatoriska som tekniska, i de sex nedanstående grupperna. 

3.4.1 LEDNINGSSTÖD OCH PROJEKTLEDNING 

Informationssystemforskarna Nah, Lau och Kuang som är verksamma vid 

universitet i USA (2001) och Umble et al. (2003) anser att projektet måste erhålla 
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godkännande, deltagande och engagemang från högsta ledningen och att det är 

viktigt att ledningen kommunicerar ut projektet som högsta prioritet till 

organisationen. Detta är något som Ehie och Madsens (2005) enkätundersökning 
av kritiska faktorer vid införandet, utifrån projektledares uppfattning i 

affärssysteminföranden, stödjer. Vår uppfattning är att projektet måste ha en hög 

prioritet men att införandet inte får ske på för hög bekostnad av övrig 

grundläggande företagsverksamhet. I Nah et al. (2003) framhåller CIO:er 
ledningsstöd som den absolut viktigaste och mest kritiska faktorn för ett 

framgångsrikt projekt. Andra befattningshavare i den anskaffande 

organisationen, med andra perspektiv, har troligtvis en annan syn på vad som är 

mest kritiskt för ett framgångsrikt projekt. Oavsett vilket, är det utan ett starkt 
ledningsstöd som leder implementeringen i en strategisk riktning nästintill 

omöjligt att lyckas med implementeringen (Ehie & Madsen, 2005).  

Det är också viktigt att definiera varför systemet införs och vilka kritiska 

affärsmässiga krav det ska möta (Umble et al., 2003). En tydlig definition av mål, 
förväntningar och leverabler bör göras (Umble et al., 2003). Omfattningen bör 

alltså definieras och begränsas och det bör finnas milstolpar i projektet (Nah et 

al., 2001; Motwani et al., 2005). Tillsammans med detta bör aktiviteter som ska 

genomföras i projektet meddelas de anställda (Nah et al., 2001). Projektledning 
bör ske med stöd i en resursplan, en arbetsplan och en tidsplan samt genom att 

kontinuerligt följa upp projektet och kommunicera ut hur projektet går (Nah et 

al., 2001; Umble et al., 2003). Tidsplanen bör, enligt Umble et al. (2003), inge en 

känsla av tidspress men vara uppnåbar. Wenell (2001) poängterar behovet av 
etappmål och deadlines för projekt i allmänhet när man ska bygga upp en 

tidshållningskultur och på så sätt upprätthålla en viss tidspress.  

Projektledare för affärssystemimplementeringar lyfter fram avsaknaden av 

förmågan att rekrytera kvalificerade affärssystemutvecklare som en riskfaktor i en 
studie av Sumner (2000), professor i datorhantering och informationssystem vid 

Southern Illinois University i USA. Det är därför avgörande att ledningen inser 

att det råder hög konkurrens för att förvärva affärssystemspecialister. (Sumner, 

2000) Ett problem som kan uppstå under implementeringen är att man minskar 
projektets omfattning till följd av att man verkar missa viktiga milstolpar (Umble 

et al., 2003). För att bäst lyckas i ett sådant fall bör man enligt Markus et al. 

(2000) fokusera på minsta möjliga funktionalitet som kan implementeras för att 

uppnå önskad nytta. 



38 

3.4.2 GRUPPSAMMANSÄTTNING OCH LAGARBETE 

Projektgruppen bör, enligt Umble et al. (2003), ansvara för att skapa projekt-

planen eller en övergripande tidplan samt fördela ansvar och tillhandahålla 

resurser. Det är viktigt att sätta samman en grupp med lämplig tvärfunktionell 
representation och att involvera de bästa personerna i företaget vilka ska väljas 

utifrån förmågor, såsom färdigheter och flexibilitet, men även tidigare 

åstadkommanden och rykte (Nah et al., 2001; Nah et al., 2003; Umble et al., 

2001; Motwani et al., 2005). Om inte detta görs, kan konfigurationsfel uppstå 
(Markus et al., 2000). Gruppen bör vara en mix av konsulter och intern personal 

för att möjliggöra för den interna personalen att tillgodogöra sig de tekniska 

kunskaper som behövs för design och implementering (Nah et al., 2001). Att ha 

system- och implementeringskonsulter tillsammans med intern personal är dock 
inte alltid optimalt. Till exempel kan konflikter uppstå mellan kundföretaget och 

konsulterna gällande projektinriktningen (Markus et al., 2000). Vi tror ändå att en 

blandning av konsulter och intern personal är bäst eftersom fler personer kan 

uppnå en bättre systemförståelse snabbare. Att inte utbilda och kompetenshöja 
projektgruppen är riskfaktorer som nämns av seniora projektledare (Sumner, 

2000).  

Affärssystemprojektet bör vara gruppens högsta prioritering och gruppens 

medlemmar behöver enligt Nah et al. (2001) tilldelas full tid för imple-
menteringen. Vi håller med om att projektet måste ha högsta prioritet men vi 

anser att gruppmedlemmar inte endast måste arbeta med detta projekt. Det 

viktiga är att de får tillräcklig tid, vilket nödvändigtvis inte är heltid. Det kan även 

finnas risker med att projektmedlemmar endast arbetar med införandet vilket 
visas i Westelius (2006), docent vid institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling vid Linköpings universitet, analys av det multinationella företaget 

BT:s införande av affärssystem. Risken är att projektdeltagare efter hand 

identifierar sig mer och mer som projektmedlemmar än som representanter för 
deras egen del av organisationen. Detta kan enligt Westelius (2006) få praktiska 

konsekvenser vad gäller förankringen av projektet i organisationen men även att 

det på ett individuellt plan kan uppstå svårigheter för en projektmedlem att efter 

projektets avslutande återgå till sin ordinarie arbetsuppgift. Projektgruppen ska 
ges befogenhet att fatta kritiska och autonoma beslut enligt Umble et al. (2003). 

Gruppsammansättning och lagarbete anses vara en framgångsfaktor enligt såväl 

systemexperter som anskaffande företag (Soja, 2006). 
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3.4.3 FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH KULTUR 

Ett införande av ett affärssystem påverkar de interna affärsprocesserna i 

företaget och därigenom den organisatoriska strukturen och de anställda (Umble 

et al., 2003). Även enkla standardsystem påverkar, enligt Umble et al. (2003), 
företagets strategi, organisation och kultur. Aktörer i organisationen bör därför, 

genom förändringsledning, förberedas på förändring i och med affärs-

systeminförandet, för att minska risken för att systemet motarbetas (Umble et al., 

2003). En projektförkämpe med dels rollen att aktivt stödja införandet och dess 
påföljande organisatoriska förändringar, dels rollen att hantera förändringsovilja, 

är viktig enligt CIO:er (Nah et al., 2003). Projektförkämpen kan agera för att 

uppnå samförstånd inom projektet (Motwani et al., 2005). Införandet av ett 

affärssystem på ett amerikanskt universitet analyseras av Scott och Wagner 
(2003) vilka visar på vikten av att i förändringsledningen se till att förhandla med 

de olika nätverken av aktörer, med egna intressen, i organisationen för att få de 

olika nätverken att känna att deras intressen stöds i förändringen. Att beakta 

användarnas åsikter för att tillvarata deras krav, kommentarer, reaktioner och 
godkännande är en del av förändringsledningsarbetet. Användarna kan också 

involveras i design och implementering av affärsprocesserna och affärssystemet. 

(Nah et al., 2001) Vi anser att detta är viktigt för att de övriga anställda, utan 

direkt inblandning i införandeprojektet, ska känna delaktighet och därmed lättare 
vilja ta till sig systemet. Fallet i Scott och Wagner (2003) ger insikter i att det är 

viktigt att tänka på vem som ska involveras och med vilka man ska kommunicera 

med i implementeringen, men absolut viktigast är när i tid de ska involveras. Med 

tid åsyftas inte endast klocktid utan även de subjektiva tillfälliga tids-
uppfattningarna hos olika aktörer i projektet. Respektive aktör bör involveras vid 

rätt tid, utifrån dennes tidsuppfattning. Bristen på hänsynstagande till 

tidsaspekten gällande när man ska involvera olika aktörers intressen i projektet 

samt de vitt skilda värderingarna i de olika nätverken av aktörer gjorde att 
försöken till ett deltagande angreppssätt inte föll väl ut. (Scott & Wagner, 2003) 

3.4.4 BUSINESS PROCESS REENGINEERING OCH ANPASSNINGAR 

Vid tidpunkten för ett affärssysteminförande ges möjligheten att genomföra 

omfattande business process reengineering (BPR) (Motwani et al., 2005). Önskan 

att behålla existerande affärsprocesser och att modifiera mjukvaran att passa 
företaget är en av de största utmaningarna i affärssystemimplementering enligt 

Okrent och Vokurka (2004), vilka arbetar som projektledare vid Southern 
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Conneticut State University i USA respektive professor och dekanus vid 

avdelningen för finans, ekonomi och beslut vid Texas A&M University – Corpus 

Christi i USA. Det är billigare, går snabbare och ger högre produktivitet att 
använda de affärsprocesser som är inbyggda i affärssystemet, enligt Okrent och 

Vokurka (2004). När den organisatoriska passformen för affärssystemet är låg är 

processanpassning ett säkrare val än att anpassa systemet. Detta för att få 

projektet färdigt i tid enligt Hong och Kim (2002), doktorskandidat respektive 
högskolelektor vid Korea Advanced Institute of Science and Technology i 

Sydkorea. Omkonstruktion bör göras genom att anpassa affärsprocesserna till att 

passa mjukvaran istället för att modifiera mjukvaran till att passa organisationens 

affärsprocesser (Sumner, 2000). Detta stöds också av Benders, organisations-
forskare vid Radboud University Nijmegen, Batenburg, lektor och forskare i IT 

inom organisationer vid Utrecht University och van der Blonk, lektor som 

studerar informationssystemanalys och organisatorisk sociologi vid University of 

Groningen, (2006). De introducerar en ny isomorfisk kraft; teknisk isomorfism, 
som motsvarar att systemet tvingar användaren att underordna sig systemets 

funktionalitet och regler. De drar slutsatsen att företaget måste anpassa sig till 

systemet istället för tvärtom. Detta oberoende av om organisationen eller 

tekniken tar en ledande roll i systemkonfigurationen. Inte heller spelar det någon 
roll om organisationsförändringar genomförs eller om affärssystemet anpassas till 

organisationen. Ju längre tid det tar att uppnå nytta, desto mer hamnar chefer, 

konsulter och andra projektmedlemmar under isomorfiskt tryck. På grund av 

detta försöker implementeringsgruppen att hålla den initiala tidsplanen vilken 
ofta föredrar ett enkelt val; att hålla sig till standarder. Detta leder till 

homogenitet när företag anpassar sig till de inbyggda procedurerna i affärs-

systemet. (Benders et al., 2006) Enligt oss är anpassningar i affärssystemet 

oundvikliga för företag som inte hittar system vilka passar affärsprocesserna. Vi 
tror att detta är tidskrävande och att man i slutet ändå inte erhåller den önskade 

och krävda funktionaliteten på grund av ett tekniskt isomorfiskt tryck. 

Det är vanligt att problem under implementeringen uppstår vid mjukvaru-

ändringar (Markus et al., 2000). Mjukvara bör, om möjligt, inte anpassas för att 
minska fel och lättare dra nytta av nyare versioner (Nah et al., 2001). Trots detta 

kan många företag inte undvika en viss grad av affärssystemmjukvaruanpassning 

och har problem med att få anpassningar att fungera väl (Markus et al., 2000). 

Vidare skriver Markus et al. (2000) att ett närmande till affärssystem-
implementeringar från ett överdrivet funktionellt perspektiv kan leda till 
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problem. Företag gör ofta misstaget att tro att en affärssystemmodul motsvarar 

en funktionell avdelning, till exempel redovisning, i organisationen. (Markus et 

al., 2000) 

3.4.5 DATAKVALITET 

Många organisationer implementerar ett affärssystem på grund av 

datakvalitetsproblem från nedärvda system enligt Xu et al. (2002), forskare i 

informationssystem och management vid universitet i USA. Datakvalitet kan 

definieras som att datan är korrekt, i tid, fullständig och beständig (Grossman & 
Walsh, 2004). För att förstå datakvalitetseffekter under affärssystem-

implementeringen måste de underliggande problemen med de gamla systemen 

undersökas. Exempel på problem är flera källor till samma data, ifrågasatt 

trovärdighet av data och tolkning av datas betydelse. (Xu et al., 2002) Projekt-
aktiviteterna som associeras med data är av några företag kraftigt underskattade 

enligt Markus et al. (2000). I fallet Rolls-Royce som analyserats av Yusuf et al. 

(2004) upptäcktes att datakonverteringen tog mer tid än förväntat vilket 

hanterades genom att förlänga projekttiden. En grupp bör tilldelas ansvar för att 
utvärdera kvaliteten och fullständigheten i nedärvd data enligt Grossman och 

Walsh (2004). Nah et al. (2001) anser att det ska finnas en plan för migrering och 

rensning av data och att det är viktigt att ta fram systemkrav. Vi tycker att en 

formell utvärdering av nedärvd systemdata är direkt avgörande när 
implementering av ett nytt system genomförs för att kunna bedöma tidsåtgången 

för datakonverteringsaktiviteten. Det är inte bara datakonverteringen som kan ge 

upphov till inkorrekt data. Fortlöpande inmatning av felaktig data kan leda till 

negativa dominoeffekter i hela företaget (Umble et al., 2003). Att användare 
utbildas i hur avgörande korrekt data och procedurer för inmatning är, bör vara 

av högsta prioritet och kan motverka de negativa effekterna (Umble et al., 2003).  

3.4.6 UTBILDNING 

Utbildningen av slutanvändare bör påbörjas tidigt, helst före implementeringen, 

enligt Umble et al. (2003). En stor del av lärandet sker under normal användning 
av systemet och i det läget kan det underlätta med en ansvarig som koordinerar 

problemlösningen och uppmuntrar informationsutbyte användare emellan 

(Umble et al., 2003). Vanligen underskattar ledningen mängden utbildning som 

krävs och därmed allokeras för lite resurser (Umble et al., 2003). Användare lider 
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av bristen på utbildning när det gäller återhämtning efter datainmatningsfel. När 

användare inte vet hur man ångrar felaktiga transaktioner löper företaget en risk 

att bli starkt beroende av nyckelpersonal och IT-personal för att genomföra 
rutinarbete som i normalt fall skulle utföras av användarna. Resultatet av detta 

blir att nyckelpersoner inte får tid att anordna slutanvändarutbildning och lösa 

systemproblem och uppgraderingar. (Markus et al., 2000) Med för lite utbildning 

finns risken att användarna uppfinner egna arbetsprocesser utifrån de delar av 
systemet som de har möjlighet att påverka (Umble et al., 2003). 

3.5 AKTIVITETER I AFFÄRSSYSTEMIMPLEMENTERING 

Utifrån litteraturen kring framgångsfaktorer tillsammans med modeller för 

införande av affärssystem identifierades aktiviteter som vi bedömde behövde 

utvecklas djupare. Dessa beskrevs främst ur praktikers perspektiv med avsikten 
att tillföra ett IT-konsultperspektiv till aktivitetsgenomförandet. Aktiviteterna 

återfanns främst inom projektfasen i affärssystemerfarenhetscykeln i Figur 7 och 

nedan sammanställs föreslagna tillvägagångssätt. 

3.5.1 BPR 

BPR i någon omfattning, där affärsprocesserna anpassas till mjukvaran, är 
oundviklig under affärssysteminföranden, enligt vårt resonemang i avsnitt 3.4.4. 

Kettinger, Teng och Guha forskar inom IT-strategi och affärsprocessförändring 

vid South Carolina-universitet i USA. Kettinger har även konsulterfarenhet från 

utveckling av strategisk affärsprocessledning. Kettinger et al. (1997) undersöker 
metoder, tekniker och redskap för BPR och placerar dem inom ett 

referensramverk. Till grund för ramverket ligger studier av flera konsultföretags 

arbete med BPR samt intervjuer med BPR-experter. Ramverket har som syfte att 

möjliggöra val av en passande metod för ett specifikt BPR-projekt. Sex faser i ett 
övergripande affärsprocessförändringsprojekt med tillhörande aktiviteter 

identifieras av Kettinger et al. (1997), och beskrivs nedan. Fas tre, fyra och fem 

jämför vi med hur Okrent och Vokurka (2004) ser på processmappning i BPR, 

vilka utgår från ett affärssystemimplementeringsperspektiv, där BPR är en del i 
hela införandeprojektet. 

I den första fasen, föreställningsfasen, ingår etablering av ledningsstöd och 

vision, upptäckande av möjligheter till omkonstruktion, identifiering av IT-stöd 
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för processer och aktiviteter i företaget samt val av processer att förändra, där de 

processer som är väsentliga respektive önskvärda, när det gäller att uppfylla 

företagets kritiska framgångsfaktorer, identifieras. (Kettinger et al., 1997) Vi 
anser att processer kan väljas före det att man identifierar vilken IT som stödjer 

dessa, i och med att man då kan fokusera sökningen efter IT-stöd till de 

processer där man har störst vinning av en förändring.  

Den andra fasen, initieringsfasen, inkluderar enligt Kettinger et al. (1997) 
information till intressenter, organisering av personal i BPR-grupper, projekt-

planering, fastställning av kunders externa processkrav och uppsättning av 

prestationsmål. Kunders externa processkrav är något som ett företag bör vara 

medvetet om i alla aktiviteter som utförs, men en strukturerad analys av kundens 
behov utifrån en viss process kan bidra till en förbättrad kvalitet i utförandet av 

just denna.  

Diagnosfasen inkluderar, enligt Kettinger et al. (1997): 

• Dokumentering av existerande processer vilket kan göras med process-
mappningstekniker inkluderande till exempel flödeskartor, arbetsflödes-

modellering eller rollaktivitetsmodellering  

• Analys av existerande processer där tekniken fiskbensanalys kan 

användas för att identifiera problem och deras orsaker 

Denna fas, diagnosfasen, benämns av Okrent och Vokurka (2004) ”as-is” och 
deras rekommendation i denna fas är att kartlägga nuvarande processer genom 

att för varje process samla intressenter, lägga ut ett stort papper i ett rum, tejpa 

upp samtliga dokument som används i processen i tidsordning på pappret och 

att dra linjer som kopplar samman dessa dokument. Utöver detta antecknas 
cykeltider och vilka personer som ansvarar för slutförandet av respektive uppgift. 

(Okrent & Vokurka, 2004) Detta tillvägagångssätt förutsätter att processerna är 

väldokumenterade. I annat fall kan man till exempel göra som i affärssystem-

implementeringsmetodiken Sure Step där man anordnar workshops för att 
analysera nuvarande affärsprocesser. Hur affärsprocesserna överensstämmer 

med det tänkta affärssystemets funktionalitet undersöks under dessa workshops 

genom att jämföra nuvarande processer med modeller över standardaffärs-

systemets processer. (Microsoft, 2008) 
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I den fjärde fasen, omdesign, inkluderar Kettinger et al. (1997) följande 

aktiviteter: 

• Definiering och analys nya processkoncept 

• Prototyp och detaljerad design av ny process  

• Design av personalstruktur  

• Design av IT-stöd till nya processer 

I omdesignfasen som Okrent och Vokurka (2004) benämner ”to-be” bör det 

första steget vara att utvärdera genomförandet av de processer som är kritiska 

för affärsverksamheten. För varje kritisk process ska sedan en idealbild av hur 
denna ska genomföras skapas, enligt Okrent och Vokurka (2004), vilket kan 

jämföras med detaljerad design av ny process i Kettinger et al. (1997). 

I femte fasen, omkonstrueringsfasen, inkluderas, enligt Kettinger et al. (1997): 

• Omorganisering och förändringsledning 

• Implementering av IT-stöd 

• Utbildning av användarna  

• Omkoppling av processer 

I omkonstrueringsfasen kan man enligt Okrent och Vokurka (2004) välja ett av 

tre sätt att fortsätta på. Det första alternativet är att modifiera den idealiserade 

processen utifrån framtida eller nuvarande begränsningar såsom tillgängliga 

resurser i form av kapital och personal. Det andra alternativet innebär att låta 
affärssystemleverantörer förklara hur deras system kan uppfylla de idealiserade 

processerna. Den tredje tekniken, vilken författarna anser vara mest lämplig, 

innebär att man förenklar före det att man automatiserar en process. Alla icke 

värdeskapande steg elimineras, vilket innebär att endast de steg som kunden är 
beredd att betala för behålls. (Okrent & Vokurka, 2004) Efter detta måste hänsyn 

tas till systemstödmöjligheter samt de fördefinierade processerna i affärssystemet 

och processen bör anpassas efter dessa. Först därefter kan organisationen 
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förflytta sig mellan vad och Okrent och Vokurka (2004) kallar ”as-is” och ”to-

be”.  

Den sista fasen, utvärderingsfasen, inkluderar utvärdering av processprestation 
och att fortsätta med ett kontinuerligt förbättringsprogram enligt Kettinger et al. 

(1997). Att ha ett förbättringsprogram med små kontinuerliga förbättringar av 

processerna är ett viktigt steg i att få användare att följa de nya processerna, 

enligt Okrent och Vokurka (2004). 

En övergripande jämförelse av de sex faserna i BPR, introducerade av Kettinger 

et al. (1999), och de tre faserna identifierade av Okrent och Vokurka (2004) görs 

i Figur 9. Okrent och Vokurkas (2004) faser ingår som aktiviteter i ett affärs-

systemprojekt medan Kettinger et al. (1999) studerar BPR som ett fristående 
projekt.  

Vid en jämförelse med affärssystemimplementeringsmodellerna i Figur 7 placerar 

vi in Okrent och Vokurkas ”as-is” tidsmässigt i början av projektfasen, i 

affärssystemerfarenhetscykeln och projektfasmodellen, samt i business blueprint, 
i affärssystemimplementeringsprocess i etapper. Förflyttningen mellan ”as-is” 

och ”to-be” inkluderar vi i fasen realization i affärssystemimplementerings-

process i etapper. De streckade faserna inritade i processmappning i Figur 9, 

visar hur ett affärssystemprojekt efter förflyttningsfasen fortsätter med 
projektfasen, i affärssystemerfarenhetscykeln och projektfasmodellen ur Figur 7, 

samt med fasen realization, i affärssystemimplementeringsprocess i etapper från 

Figur 7.  

 Föreställning     Initiering      Diagnos     Omdesign Omkon- 
struktion  

   Utvärdering 

      ”As-is”     ”To-be”    Förflyttning  Planning/chartering/ 
project preparation 

Project/                     

realization 

Processmappning (Okrent & Vokurka, 2004) inom affärssystemimplementeringsmodeller 

Affärsprocessförändringsprojekt (Kettinger et al., 1997) 

Figur 9. Faser i BPR 
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Vi sammanställer, utifrån detta avsnitt kring förändringsprojekt och process-

mappning, följande fyra huvudaktiviteter som viktiga i BPR inom just 

affärssystemprojekt: 

• Kartläggning och analys av existerande processer med hjälp av 

workshops och/eller dokument 

• Jämförelse av hur affärsprocesserna överensstämmer med modeller över 

processer i det tänkta affärssystemet 

• Definiering av nya processkoncept utifrån ideala processer med hänsyn 
tagen till systemstöd och begränsningar 

• Förändring av processer till att passa affärssystemet 

3.5.2 UTBILDNING 

Hos slutanvändarna av ett system kan det uppstå problem i form av oförmåga att 

komma ihåg och använda kommandosyntax, svårighet att förstå hur mjukvara 

kan användas till specifika uppgifter, frustration över komplexiteten i 
utbildningsmaterialet och förvirring kring hur man återställer systemet vid fel. 

(Davis & Bostrom, 1993) Dessa problem kan delvis härledas till utbildnings-

kvalitet och delvis till systemgränssnittet enligt Davis och Bostrom (1993), vilka 

bland annat forskar inom datorgränssnittdesign, utbildningsmetoder och 
mänsklig informationsbehandling.  

Ett ramverk för utbildningsstrategi har introducerats av Sein et al. (1999). Utifrån 

detta kan utbildningsmetoder utvecklas för en specifik slutanvändare i ett 

specifikt redskap, till exempel i ett affärssystem. Dessa utbildningsstrategier har 
typen av användare och typen av redskap som input. Med hjälp av en viss 

utbildningsmetod uppnår sedan användaren en viss kunskapsnivå i systemet, 

vilket blir output i modellen. (Sein et al., 1999)  

Sein et al. (1999) delar in kunskapsnivån som en användare kan nå inom ett 
system i olika nivåer och Coulson et al. (2003) placerar in affärssystemfokus i 

respektive nivå, se Tabell 6. Utifrån denna modell över kunskapsnivåer, beroende 

på utbildning, undersöker Coulson et al. (2003) två grupper av universitets-

studenter om 35 personer vardera. Den ena gruppen utbildas på ett traditionellt 
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procedurfokuserat sätt och den andra gruppen fick introduktion till affärssystem 

i form av arbetsflödeskoncept och affärsprocesser. Coulson et al. (2003) kommer 

i studien fram till att genom inkludering av verktygskonceptuell utbildning i 
användarutbildningen utvecklar användarna mer korrekta mentala modeller över 

systemet samt kommer ihåg och kan förklara affärssystemkoncepten bättre. En 

korrekt mental modell hos användaren resulterar i bättre kvalitetsarbete, 

snabbare genomförande av uppgifter och färre fel. Detta kan spela roll vid 
utbildning av utbildare vilka då enklare kan lära andra användare systemet. 

(Coulson et al., 2003) 

Tabell 6. Kunskapsnivåer och affärssystemfokus (Sein et al., 1999; 

Coulson et al., 2003) 

Kunskapsnivå Affärssystemfokus 

Kommandobaserad 

Syntax och semantik 

Lära sig nyanser av systemgränssnittet 

Verktygsprocedurer 
Kombinera kommandon för att slutföra 

uppgifter 

Lära sig stegen för att lägga in och 
återkalla transaktionsdata 

Affärsprocedurer 

Applicera verktygsprocedurer på en uppgift 

Lära sig att slutföra en hel 

affärsprocess 

Verktygskonceptuell 
Övergripande bild av vad verktyget används 

till 

Förstå arbetsflödet för hela processen 
och påverkan på organisationen 

Affärsmotivation 

Anledningen till användningen 

Affärssyftet med systemet 

Metakognition 
Att lära sig att lära 

Kontinuerlig lärandecykel 

 

Den kommersiella slutanvändarutbildningen som erbjuds av affärssystem-

leverantörer är ofta klassrumsbaserad. Fokus ligger på gränssnittet, procedurer 

för att genomföra transaktioner och ibland på hur man genomför en hel 
affärsprocess. Vanligen koncentreras affärssystemutbildningen till syntax och 

semantik, inom den kommandobaserade kunskapsnivån, kombination av 
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kommandon för att genomföra uppgifter, i verktygsprocedurnivån, och ibland 

till verktyg som används för en given affärsprocess, i affärsprocedurnivån. 

(Coulson et al., 2003) Ett exempel på en sådan slutanvändarutbildning erbjuden 
av affärssystemleverantörer återfinns i Sure Step, där utbildning genomförs över 

följande faser: 

• Analys 

o Ta fram lösningsöversikt 

o Samla in användarutbildningskrav 

• Design 

o Genomför utbildning av nyckelpersoner 

• Utveckling 

o Skapa utbildningsdokument 

o Färdigställ utbildningsdokument 

• Utrullning 

o Genomför utbildning av utbildare 

o Genomför utbildning av slutanvändare 

Varje utbildningstillfälle påbörjas i Sure Step med en överblick för att sedan 
begränsa utbildningen till att täcka slutanvändarnas definierade arbetsuppgifter. 

Utbildningstillfällen rekommenderas att vara korta och direkta. Utbildningen kan 

utföras av utbildade användare eller av en utomstående aktör. Användar-

handböcker bör distribueras till slutanvändarna. Utbildningen kan kompletteras 
med scenarioträning, precis innan driftstart. (Microsoft, 2008) Utbildningen i 

Sure Step fokuserar på funktionalitet och förståelse av en användares egna 

arbetsuppgifter vilket gör att endast de tre första kunskapsnivåerna, till och med 

affärsprocedurnivån i Tabell 6 kan uppnås, enligt oss. Studien av Coulson et al. 
(2003) jämför, som tidigare nämnts, dessa traditionella affärssystemutbildnings-

metoder, vilka inkluderar de tre första nivåerna av systemkunskap, med en 
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utbildningsmetod som utöver dessa nivåer inkluderar verktygskonceptuell 

utbildning. Resultatet av undersökningen visar att en användare utvecklar en mer 

korrekt mental modell över tid med den utökade modellen jämfört med den 
traditionella utbildningsmodellen. (Coulson et al., 2003) Vi anser därmed att det 

är viktigt att försöka uppnå den verktygskonceptuella nivån av systemkunskap 

hos utbildare och superanvändare eftersom dessa då mer effektivt kan utbilda 

andra användare systemet. 

3.5.3 TESTNING 

Eftersom anpassningar av affärssystem är mer regel än undantag kommer 

systemutvecklingsaktiviteter att genomföras under ett införandeprojekt.  

Inom systemutvecklingsområdet definieras flera olika vedertagna typer av tester, 

vilka utförs på olika nivåer. Dessa benämns traditionellt enhetstest, komponent-
test, integrationstest, funktionstest, prestandatest, acceptanstest och installations-

test enligt Pfleeger (2001), datavetare och forskare. Enhetstest och komponent-

test är lågnivåstester som fortlöpande och i tidigt skede ska utföras av var och en 

av de ansvariga utvecklarna. Integrationstest utförs då komponenterna sätts ihop 
för att se till att komponenterna fungerar korrekt tillsammans. (Pfleeger, 2001) 

Detta är något som inte överensstämmer helt med Sure Step, där integrationstest 

istället avser integrerad testning av affärsprocesserna, att användaraccess-

rättigheterna är korrekta och att systemets säkerhet valideras. (Microsoft, 2008) 

I Sure Step (Microsoft, 2008) redogörs för hur de övriga testerna på systemnivå 

ska gå till. Fristående funktionstest utförs, på systemändringar, av kunden, 

utvecklarna och applikationskonsulter. Dessa följs av processtestning där 

relaterade funktioner som tillsammans bildar en affärsprocess genomförs av 
kunden och konsulterna. Prestandatester utförs av affärsprocesser och 

integrationer med fokus på variabler som påverkar systemets prestanda. Detta 

kan till exempel utgöras av höga transaktionsvolymer vid intensiv användning. 

Det är viktigt att systemets prestanda uppfyller affärskraven. I Microsoft 
Dynamics AX finns verktyg för prestandamätning vilka kan användas för att 

övervaka belastningen av systemets resurser. 

Acceptanstest från kunden innebär en formell process där det implementerande 

företaget försäkrar sig om att det levererade systemet uppfyller kraven som 
specificerats tidigare i projektet. Varje kritisk affärsprocess bör testas av flera 
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användare före det att ett godkännande ges. (Manthripragada, 2007) Installations-

testet sammanfaller med acceptanstestet om det sistnämnda utförs på plats hos 

kunden. Avsikten är nämligen att identifiera problem som kan uppkomma efter 
installation hos kunden. (Pfleeger, 2001) 

Vid affärssysteminförande tillkommer dataacceptanstest som genomförs av 

dataägare och nyckelanvändare. Datan valideras för att avgöra dess korrekthet, 

vilket är viktigt för att få ett för kunden välfungerande system. (Microsoft, 2008) 

3.5.4 DATAKONVERTERING 

Migreringen av data är oftast den sista aktiviteten som utförs före ”go live” vid 

en affärssystemimplementering. Denna brukar därför utsättas för särskild 

tidspress efter påtryckningar från ledningen för att tidsplanen ska hållas enligt 

Ramaswamy (2008-09-05), senior affärssystemkonsult med erfarenhet från flera 
affärssysteminföranden. Detta kan leda till att uppgiften genomförs på ett dåligt 

och slarvigt sätt vilket i sin tur ger upphov till felaktig data i det nya systemet. 

Konsekvenserna blir att det implementerade systemet verkar suboptimalt redan 

från början med utfall såsom röriga databastabeller, minskat hårddiskutrymme, 
kapacitetsproblem och förvirrade användare. I och med detta tappar 

intressenterna snabbt förtroende för det nya systemet. (Ramaswamy, 2008-09-05)  

Kraven för vilken data som ska konverteras bör fastställas tidigt i projektet. Men 

det är först vid uppsättningen av testmiljön som behovet av datakonvertering 
uppstår för första gången. Här är det mycket viktigt att verklig kunddata införs 

eftersom ett acceptanstest är påföljande enligt Sure Steps metodik, där fiktiv data 

kan ge en felaktig representation och även bidra till framtida komplikationer när 

riktig data väl ska in. (Microsoft, 2008) 

För att på bästa sätt utföra datakonvertering och därmed undvika de ovan 

nämnda konsekvenserna anser Ramaswamy (2008-09-05) att en datamigrerings-

strategi ska utarbetas och följas. Denna bör bestå av sex steg; identifiera data 

som ska migreras, bestäm tidpunkt för datamigrering, generera datamallar, frysa 
verktygen för datamigrering, bestämma om migreringsrelaterade installationer 

och besluta om dataarkivering. (Ramaswamy, 2008-09-05) 

När det praktiska genomförandet av datamigreringsstrategin utarbetas 

rekommenderar Giachetti et al. (2008-09-05) att man ska titta på alla dataobjekt 
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som krävs för att initiera databaserna. Dessa dataobjekt består i sin tur av tabeller 

och fält innehållandes huvuddata som till exempel material men även 

transaktionsdata för till exempel orderingång och inköp. (Giachetti et al., 2008-
09-05) Utifrån detta tas en plan fram där den huvudsakliga datakonverteringen 

bör ske i två etapper. I första etappen görs en initial migrering för att undvika 

framtida överbelastningar på systemet innan driftstarten. Detta görs typiskt sett 

en vecka före driftstarten och avser främst statisk data. I den andra etappen 
genomförs den slutgiltiga datakonverteringen över en helg där resterande data 

konverteras precis före driftstart. Under den här tiden är det viktigt att låsa 

systemet från slutanvändare. (Microsoft, 2008) 

Planen för datakonvertering bör, enligt Giachetti et. al (2008-09-05) se ut som 
följer: 

1. Affärsprocessteam identifierar datakällor 

2. Identifiera dataobjekt som ska initieras i affärssystemet 

3. Identifiera dataobjekt som används av affärssystemet men inte 
kontrolleras av affärssystemet. Etablera överenskommelser med ägare av 

dessa objekt 

4. Skapa datamigreringsregister för alla dataobjekt som fungerar som 

central informationsplats för datakonvertering 

5. Skapa och slutför alla programspecifikationer för varje datakonvertering 

6. Mappa nedärvd data till affärssystemet 

7. Identifiera dataluckor 

8. Identifiera datamigreringsmetod för varje dataobjekt som är klar för 
tvättning 

9. Identifiera dataobjektägare och utveckla en avstämningsprocess för att 

säkra datakvalitén i affärssystemet 

10. Organisera och prioritera dataöverföring till affärssystemet 
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11. Arkivera orörd nedärvd data 

12. Testa datamigreringsmetoden genom att konvertera data till 

intermediära databaser. Detta bör utföras iterativt tills dess att alla parter 
är nöjda med utfallet 

13. Identifiera tidsåtgången för att exekvera varje datamigreringsmetod 

Dessa överensstämmer till viss del med Ramaswamys datakonverteringsstrategi i 

sex steg även om den är mer strategiskt betonad och därmed mer övergripande. I 
båda fallen går det ut på att identifiera datakällor i tidigt skede. Medan 

Ramaswamy till exempel lämnar tidpunkten för migrering öppen med hänsyn till 

omständigheter som kan påverka anledningen redogör Giachetti et al. för ett mer 

detaljerat och fastlagt tillvägagångssätt där man använder sig av en intermediär 
databas för att iterativt få fram korrekt dataöverföring.  

Vi anser att dessa kan sammanfattas till fem huvudsakliga aktiviteter. 

• Dataidentifiering 

• Datakonverteringsdesign 

• Utveckling av vald datakonverteringsmetod 

• Dataarkivering 

• Utförande av datakonvertering 

Under dataidentifiering bestämmer man vilken data som ska konverteras. Vid 

design av datakonverteringen fastlägger man mappningen av nedärvd data till det 

nya systemet. Nästa steg är att bestämma hur data ska konverters, det vill säga 

vilken metod som ska användas och därefter utveckla denna. Data som inte 
kommer att konverteras ska arkiveras. Slutligen utförs datakonverteringen. 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som används bör utfallet av data i det nya 

systemet uppfylla fullständighet, överensstämmande, begriplighet, korrekthet och 

verksamhetsregler. (Giachetti et al., 2008-09-05) 
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3.5.5 INSTALLATION 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för själva affärssysteminförandet. Pilot, 

parallell och big bang är de vanligaste. I pilotimplementeringen, vilken innebär 

lägst risk av de tre, implementeras ett funktionsspecifikt område först. Tanken är 
att funktionsområdena prioriteras efter nytta och implementeras i den ordning 

som ger mest nytta först. Detta ger upphov till en stor mängd gränssnitts-

programmering för att hantera dataflödet mellan nedärvda system och den nya 

modulen som implementeras. En nackdel med pilotimplementering är att den är 
tidskrävande. Parallell implementering, med medelhög risk, innebär att det nya 

systemet körs parallellt med det gamla. Dataintegritets- och migreringsproblem 

kan på detta sätt undvikas. Arbetsbelastningen ökar för personalen eftersom 

varje transaktion måste registreras i de båda systemen. Om transaktioner inte 
genomförs i båda systemen, av någon anledning, kan datavarianser uppstå. I en 

big bang-implementering införs hela systemet under några dagar där 

datakonvertering sker till det nya systemet. I och med att det gamla systemet helt 

stängs av är detta alternativ det mest riskfyllda. (Okrent & Vokurka, 2004) 

3.6 SYSTEMUTVECKLINGSMETODER 

Storskaliga implementeringar av affärssystem är komplexa men trots detta 

används vanligen vattenfallsmodeller med processer som utförs seriellt. Detta 

kan förklaras med att då implementeringsprojekt inte innebär utveckling av 

system, är behovet av iterationer lågt (Robey et al., 2006). Vi håller inte helt med 
om detta utan tror att affärssysteminförandeprojekt till viss del kan jämföras med 

systemutvecklingsprojekt då modeller för dessa innehåller många likheter, 

speciellt vad gäller de många anpassningar av systemet som vanligen 

förekommer. Av denna anledning presenteras två moderna systemutvecklings-
metoder. 

3.6.1 RUP 

Den iterativa systemutvecklingsmodellen Rational Unified Process (RUP) 

utvecklas av IBM (IBM, 2008-09-05). Sex principer utgör grunden för RUP 

(IBM, 2008-09-04). Den första principen innebär att anpassa processen till 
projektets behov. Ju större projekt desto mer disciplinerad behöver processen 

vara. I början av projektet då nivån av osäkerhet är hög bör kreativitet 

uppmuntras medan man senare i projektet bör införa mer styrning. Planer och 
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bedömningar bör balanseras mot osäkerheten i projektet och dessa kan därmed 

hållas övergripande i början av projektet för att senare bli mer preciserade. (IBM, 

2008-09-04) 

Att balansera intressenters prioriteringar är princip två. Olika intressenters krav 

står ofta i konflikt och det är viktigt att förstå och prioritera dessa krav. Kunden 

bör involveras i projektet för att förstå dennes behov. Användarfallsdriven 

utveckling och användarcentrerad design kan också stödja att intressenters behov 
uppfylls. För att på ett ekonomiskt sätt tillgodose vissa av intressentkraven kan 

utvecklarföretaget återanvända redan existerande tillgångar, till exempel 

systemfunktionalitet. (IBM, 2008-09-04) 

Den tredje principen innebär samarbete mellan grupper eftersom det vid ett 
iterativt angreppssätt krävs samarbete mellan funktioner. Analytiker, utvecklare 

och testare måste kunna samarbeta och förstå målet och visionen med projektet. 

Enligt princip fyra bör man iterativt uppvisa värdeskapande. Projektet delas in i 

iterationer och i varje iteration görs vissa delar av krav, design, implementering 
och testning av applikationen. Detta resulterar i en leverabel som för varje 

iteration är ett steg närmare den slutliga lösningen. Detta möjliggör att 

slutanvändare och intressenter kan se hur projektet fortskrider och att de kan ge 

snabb återkoppling. (IBM, 2008-09-04) 

Att öka abstraktionsnivån är princip fem. Genom att återanvända tillgångar 

såsom komponenter, nedärvda system, affärsprocesser, mönster eller mjukvara 

med öppen källkod minskar komplexiteten i mjukvaruutvecklingen. Den sjätte 

och sista principen innebär att fokusera på kvalitet. Mått och kriterier som 
demonstrerar kvalitetsuppfyllelse bör användas och hela projektgruppen ansvarar 

för produktkvalitet. Kvaliteten kan öka med hjälp av inkrementellt skapad 

testautomatisering som tidigt upptäcker fel. (IBM, 2008-09-04) 

Ett projekt delas i RUP in i fyra faser vilka var och en avslutas med en milstolpe 
enligt Figur 10, vilket beskrivs av Kroll, ansvarig för utveckling av RUP vid IBM 

Rational Software Corporation, och Kruchten, professor i programvaru-

utveckling vid University of British Columbia, (2003). Inom varje fas görs en 

eller flera iterationer, beroende på projektets behov. I varje iteration skapas ett 
antal artefakter, till exempel dokumentation. (Kroll & Kruchten, 2003) 
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Figur 10. Faser i RUP (IBM, 2008-09-04) 

I den första påbörjande fasen görs insamling av systemkrav varefter 
systemarkitektur och nyckelfunktioner designas. Kostnadsberäkningar och 

riskanalys görs och därefter fattas beslut om fortsatt utveckling. Målen med den 

påbörjande fasen är enligt Kroll och Kruchten (2003) att: 

• Förstå vad som ska byggas 

• Identifiera systemfunktionalitet 

• Bestämma en möjlig lösning och kandidatarkitektur 

• Identifiera kostnad, tidsplan och risker i projektet 

• Besluta vilken process som ska följas och vilka verktyg som ska 

användas 

Analys av problemet och fastställande av grundläggande arkitektur görs i nästa 

fas, utarbetningsfasen. Utöver detta tas en projektplan fram. Analys och design 
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av systemet ska vara slutfört efter denna fas, varefter beslut om projektet ska 

fortskrida fattas. Målen med utarbetningsfasen är att: 

• Få en mer detaljerad förståelse för kraven 

• Designa, implementera och validera arkitekturen 

• Mildra risker och producera noggranna tidsplaner och 

kostnadsberäkningar 

• Förfina utvecklingsfallet och att sätta upp utvecklingsmiljön 

(Kroll & Kruchten, 2003) 

Den tredje fasen, konstruktion, innebär utveckling och testning av system-
funktioner. I slutet av fasen fattas beslut om systemet är funktionsdugligt för 

kunden. Målet med konstruktionsfasen är att: 

• Minimera utvecklingskostnader och resursoptimera genom att uppnå 

parallellism i utvecklingsgruppernas arbete 

• Iterativt utveckla en färdig produkt 

(Kroll & Kruchten, 2003) 

I den fjärde och sista fasen, övergång, levereras systemet till kunden. Målen med 

övergångsfasen är att: 

• Betatesta för att kontrollera att användarförväntningarna möts 

• Utbilda användare och underhållsarbetare 

• Förbereda uppställning av systemet och konvertera data från tidigare 
system 

• Förbereda för försäljning och marknadsföring 

• Uppnå enighet bland intressenter kring att produkten uppfyller 

utvärderingskriterierna 
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• Förbättra framtida projekt genom att dokumentera lärdomar från 

projektet 

(Kroll & Kruchten, 2003) 

Dessa fyra faser genomförs sekventiellt, men inom respektive fas är utvecklingen 

iterativ (Kroll & Kruchten, 2003). Dessutom finns det discipliner vars utförande 

sker parallellt inom varje iteration. I och med att RUP har milstolpar vid slut-

förande av respektive fas samt att påföljande fas inte påbörjas förrän föregående 
avslutats finns en likhet med modeller för affärssystemimplementering, se avsnitt 

3.2. Det som skiljer RUP från dessa modeller, och som vi anser att affärssystem-

införandemodeller kan dra nytta av, är iterationerna inom faserna. Genom att 

utföra aktiviteterna iterativt inom faserna kan man, enligt oss, uppnå effekter 
såsom minskat omarbete mot slutet, bättre uppfyllande av kundkrav, minskad 

totaltid samt en högre kvalitet. Den största nyttan av iterationer i 

systemutveckling har man i konstruktionsfasen. Vi jämför med aktiviteter för 

anpassningar i affärssysteminföranden vilka man med fördel kan iterera över. De 
nackdelar vi finner med ett iterativt arbetssätt är att det kan skapa en otydlighet i 

modellen vid en första anblick men även att osäkerhet kring när man ska avsluta 

iterationerna kan uppstå vid avsaknad av ett tydligt avslutskriterium. 

3.6.2 SCRUM 

Inom Scrum, som är ett projektstyrningsramverk, utförs utvecklingsaktiviteter i 
form av kravinsamling, design och programmering. Under en 30-dagarsperiod 

kallad sprint genomförs fokuserat arbete inom mjukvaruutveckling mot fasta 

mål. (Softhouse consulting, 2008-09-19) 

En produktägare sammanställer alla förändringar för produkten under utveckling 
och prioriterar bland möjlig funktionalitet. Detta leder fram till en produkt 

backlog som kan ses som en att-göra-lista. Denna uppdateras och omprioriteras 

kontinuerligt. Vid början av en ny sprint överförs de högst prioriterade målen till 

en sprint backlog. Dessa bryts sedan ner till detaljerade arbetsuppgifter. Avsikten 
är att varje sprint ska öka produktens marknadsvärde och ge nya förbättringar. 

(Softhouse consulting, 2008-09-19) 
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Som framgår av Figur 11 använder man iterativa cykler för att lösa 

arbetsuppgifterna. I början av en daglig cykel hålls ett statusmöte där det bestäms 

vad som ska göras under dagen (Softhouse consulting, 2008-09-19). 

 

Figur 11. Övergripande Scrum-process (Highsmith, 2002) 

Något som vi tror att även andra projekt än systemutvecklingsprojekt kan dra 

lärdom av från Scrum är de dagliga avstämningsmötena och iterationscyklerna. I 

strategiskt viktiga projekt är det nödvändigt med dagsavstämningar för att 
genomföra ett projekt så effektivt som möjligt (Castevall, 2008-09-15). 

RUP har en mer fastlagd plan för hela projektets framskridande jämfört med 

Scrum som mer fokuserar på att driva projektet med hjälp av dagliga och 

månatliga sprints. I RUP försöker man använda bästa tillämpningar inom 
samtliga discipliner, vilket gör genomförandet mer komplext och krävande. 

Scrum medför istället en enklare och anpassningsbar struktur med starkt 

kundfokus. Likheter mellan de två systemutvecklingsmetoderna är att projektet 

utförs parallellt mellan arbetsgrupper i iterativa cykler. 
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3.7 SAMMANFATTNING 

I och med att konsultbolag standardiserar sina projekt är en projektmodell 

nödvändig för att definiera ramen för projektverksamheten. Projektmodellen 

visar i stora drag hur ett projekt generellt ska genomföras och dess ingående 
aktiviteter, flöde, beslutspunkter samt hur samarbetet ska gå till. I ett 

konsultbolag kan en projektmodell skapa ett gemensamt språk för de inblandade 

i konsultprocessen. Därmed kan den underlätta skapande, lagring och spridning 

av kunskap. I och med vikten av samsyn kring hot och möjligheter i ett projekt 
bör en riskanalys genomföras gemensamt i projektgruppen. Analysen bör 

uppdateras under projektets gång eftersom riskerna från omvärlden ökar ju 

längre tid projektet tar. 

Vi syntetiserar de teoretiska modellerna och metodiken för affärssystem-
införande för att komma fram till en modell som i teorin är tillämpbar för 

konsultbolag. I modellerna ligger fokus främst på den anskaffande 

organisationen och vi anser att det saknas angivna arbetssätt i modellerna. I vår 

teoretiska modell inkluderar vi därför de arbetssätt som vi anser vara möjliga att 
tillämpa, utifrån teorier kring systemutveckling, aktivitetsutförande och projekt-

modeller. Ett fåtal faser i en modell med många aktiviteter i varje fas möjliggör 

parallellt arbete, å andra sidan gör en mer stegvis modell arbetsgången tydligare 

och enklare att ta till sig för nya konsulter. Ett kriterium för när faser avslutas 
bör finnas eftersom de kan fungera som etappmål och därmed ge upphov till en 

tidhållningskultur. Iterativa arbetssätt bidrar till minskat omarbete mot slutet, 

bättre uppfyllande av kundkrav, minskad totaltid samt en högre kvalitet.  

Syntetiseringen och kriterierna tillsammans med begränsningarna för modellens 
start, vid projektstart med målformulering, och slut, vid driftstart, resulterar i vår 

teorimodell. Denna delas in i fyra faser där varje fas har möjliga arbetssätt. 

Aktiviteter som tillhör respektive fas, är angivna nedan, se Tabell 7. 
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Tabell 7. Teorimodell 

 Aktiviteter Möjliga arbetssätt 

Planeringsfas Projektinitiering 

- Tillsättning av styrgrupp 
- Tillsättning av projektgrupp 

Målformulering 

Projektplanering 

Analys av affärsprocesser (As-is) 

• Seriellt 

• Parallellt 

• Iterativt 

Utvecklingsfas Installation av testmiljö 
Utbildning av projektgrupp 

Design av affärsprocesser (To-be) 

Kravspecificering 

Utveckling av anpassningar 
Utveckling av datakonverteringsscript 

Systemintegrationer 

Enhets- och integrationstest 

Systemtest 
Uppsättning & konfigurering 

Acceptanstest 

• Seriellt 

• Parallellt 

• Iterativt 

Övergångsfas Förändring av affärsprocesser 

Utbildning av nyckelanvändare 

Utbildning av slutanvändare 
Datakonvertering 

Dataacceptanstest 

• Seriellt 

• Parallellt 

• Iterativt 

Driftstartsfas Driftstart 

Fortsatt utbildning av slutanvändare 
• Seriellt 

 

Ledningsstöd och projektledning, gruppsammansättning och lagarbete samt 

förändringsledning och kultur är nödvändigt för att lyckas i affärssystem-

införande. Ytterligare en framgångsfaktor är att genomföra BPR och an-

passningar med syftet att organisationens affärsprocesser ska motsvara affärs-
systemets processer. En väl genomförd datakonvertering kan bidra till hög 

datakvalitet och en tidig utbildning, upp till den verktygskonceptuella nivån av 

systemkunskap, av nyckelanvändare som sedan i sin tur utbildar slutanvändare, 

ger effektivare användning av systemet. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel beskrivs Medius projektmodell och arbete med införandeprojekt. Vidare 

presenteras företaget Eurostep och deras införande av affärssystemet Microsoft Dynamics AX 

där Medius har varit implementeringspartner. Erfarenheter, åsikter och lärdomar från de 

involverade parterna har tolkats och beskrivs. 

4.1 MEDIUS PROJEKTMODELL 

Medius avser att använda en generisk projektmodell för införande av 
affärssystem, men även för införande av MediusFlow. Detta för att ha en 

gemensam verktygslåda med delad dokumentation, tillvägagångssätt och 

erfarenheter. Det finns stora likheter mellan ett införande av MediusFlow och ett 

affärssystem. (Castevall, 2008-03-04; Victorin, 2008-07-04) Affärssystem är mer 
komplexa och kräver att fler aktiviteter genomförs, i övrigt är aktiviteterna 

gemensamma (Victorin, 2008-07-04). Därför tror vi att en modell för affärs-

systeminförande kan appliceras på MediusFlow-införanden om vissa aktiviteter 

exkluderas. Förhoppningen hos Medius är att befintlig personal enkelt ska kunna 
arbeta med projekt inom såväl ERP som Workflow samt att ny personal snabbt 

ska kunna sätta sig in i nya projektarbeten. Dessutom ska en bra modell profilera 

Medius som företag vid försäljning och ge kunden bilden av att projektet uppnår 

hög kvalitet inom uppsatta tidsramar genom att denna följs. (Castevall, 2008-03-
04) 

Hittills har MWork, Medius projektmodell, fungerat som en övergripande 

projektmodell och varje affärsområde har haft egna faser och aktiviteter inom 

denna. MWork ger riktlinjer för projekt gällande implementering av affärssystem 
och liknande system. Affärsområdet ERP delar in MWork i följande tre faser 

med tillhörande aktiviteter: 
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1. Projektplanering 

o Projektdefinition 

� Kravspecifikation 

� Omfattning 

� Tidsplan 

� Roller och organisation 

� Budget och förändringsledning 

2. Design, utveckling, konfigurering 

o Kundinstallation 

o Projektgrupputbildning 

o Fastställande av lösning 

o Nödvändiga anpassningar 

o Implementeringsförberedelser 

3. Implementering 

o Uppsättning 

o Systemtest 

o Slutanvändarutbildning 

o Driftstart 

o Utrullning 

(Medius – intern dokumentation, 2008) 
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Då projektmodellen för ERP inte är väl utvecklad sedan tidigare, tas verktyg och 

dokumentmallar fram allteftersom projekten genomförs (Medius – intern 

dokumentation, 2008). 

4.2 EUROSTEP 

Företaget Eurostep, som hade en omsättning på 42 miljoner kronor år 2007, har 

huvudkontor i Sverige och lokala kontor i Finland, Storbritannien, USA och 

Frankrike. De levererar lösningar som möjliggör att kunder kan strömlinjeforma 

utbytet av produktdata, inom och mellan olika företag. Eurostep är ett tjänste- 
och produktbaserat företag och traditionellt har tjänsteområdet varit mest 

lönsamt. Inom några år förväntar sig Eurostep däremot en jämn fördelning av 

intäkterna mellan produktlicenser och tjänster. Marknadens efterfrågan på 

Eurosteps produkter och tjänster är hög och förväntas att öka ännu mer de 
närmsta åren. (Eurostep, 2008-09-03; Killiner, 2008-10-20) 

De av Eurostep levererade tjänsterna inkluderar förstudier, projektledning och 

utbildning relaterad till implementeringen av produktfamiljen Share-A-space som 

är en egenutvecklad mjukvara. Eurostep erbjuder individuella kurser såväl som 
seminarier. Vidare hjälper företaget sina kunder med strategisk planering och 

introduktion till kvalificerade informationssystem. Share-A-space används för att 

dela produktinformation mellan organisationer längs med produktens livscykel. 

Mjukvaran bygger på en kombination av Eurosteps kunskap relaterad till 
standarder för produktdataintegration och kunskap avseende kundernas 

verksamhet. Den har utvecklats i samarbete med existerande kunder som BAE 

systems, Hägglunds, Volvo och FMV. Eurosteps tjänster och mjukvaror är 

framförallt attraktiva inom försvars-, fordons-, flyg-, telekom-, konstruktions- 
och processindustrin. (Eurostep, 2008-09-03) 

4.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Innan det att affärssystemprojektet påbörjades utgjordes Eurosteps finansiella 

applikation för hantering av kundfodringar, leverantörsskulder och bokföring av 

Hogia. Microsoft Exchange och Microsoft Outlook användes för e-post och 
personliga kalendrar. Systemet Flex hanterade i sin tur resekostnader. (Medius – 

intern dokumentation, 2008) 
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Under dagliga arbetsrutiner såsom planering och rapportering använde Eurostep 

i stor utsträckning Microsoft-applikationer, främst Microsoft Excel. Inom 

Eurostep Sverige användes Excel framförallt till ledning och planering av 
resurser medan Eurostep Storbritannien använde Microsoft Project och Open 

Workbench för motsvarande arbetsuppgifter. (Medius – intern dokumentation, 

2008; Victorin 2008-09-15) 

Det Customer Relationship Management system (CRM-system) som fanns 
tillgängligt kallas Sugar CRM. Detta system användes inte frekvent av den 

svenska säljpersonalen då de ansåg det vara för komplext. De använde istället en 

Access-databas där kundkontakter dokumenterades. Sugar CRM användes 

däremot av ett antal av Eurostep-företagen i andra länder. (Medius – intern 
dokumentation, 2008) 

Eurostep använde sin egen mjukvara Share-A-space med licenshantering för 

kundinstallationer. Ur kvalitetssystemet IMS, för dokumenthantering, 

genererades till exempel Eurosteps projektnummer. Ett intranät bestående av ett 
antal länkar till en filserver innehållandes en mappstruktur existerade. Samtliga 

applikationer, förutom lönefunktionen vilken var utlagd till leverantörer i 

respektive land, huserades av Eurostep själva. (Medius – intern dokumentation, 

2008) 

4.2.2 BEHOV 

De senaste åren har Eurosteps verksamhet vuxit mycket, både vad gäller antalet 

personal och geografisk omfattning. Numera är 60 personer anställda hos 

Eurostep, jämfört med 30 förra året. Då Eurosteps befintliga IT-system primärt 

utgjordes av finanssystemet Hogia, Microsoft Office-applikationer och Microsoft 
Exchange vilka inte längre var lämpliga med avseende på Eurosteps verksamhet, 

deras storlek och framtida ambitioner gällande tillväxt, önskade Eurostep 

anskaffa ett affärssystem med stöd för finans, projekt, personal och CRM. 

(Medius – intern dokumentation, 2008) Ett behov uppkom även på grund av 
bristande kontroll över tidsrapporteringen, vilken skedde manuellt. Detta 

skapade administrativa belastningar och felfaktureringar samt omöjliggjorde 

korrekta projektuppföljningar. (Johansson, 2008-10-20)  

Medius skötte upphandlingen av affärssystemet i ett tidigt skede. Inför 
upphandlingen gjordes en processkartläggning, genom intervjuer och samtal med 
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personal på Eurostep. Dessutom togs en beskrivning fram, över hur Eurostep 

önskar arbeta, samt en definition av de krav som respektive systemmodul eller 

funktion måste uppfylla. Kraven ställdes av ansvarig personal på Eurostep inom 
områdena ekonomi, projekt, CRM och infrastruktur. Det var även denna 

ansvariga personal som var tilltänkta användare av levererad funktionalitet. 

Upphandlingen innefattade alltså processkartläggning och kravspecificering vilket 

i projektmodellen MWork brukar genomföras inom själva införandeprojektet. 
Anledningen till detta var att beställningen från början endast skulle innefatta 

upphandling. Upphandlingen mynnade ut i att Medius tog fram fem förslag på 

system med tillhörande implementeringspartner. Tillsammans med Eurostep 

kom man fram till att Microsoft Dynamics AX var mest lämpligt som system. 
Detta för att systemet i Medius upphandling bedömdes bäst uppfylla Eurosteps 

förutsättningar och krav. Ett första införande av version 4.0 av systemet skulle 

göras för att senare bli uppgraderat till version 5.0 före driftstart. Den tänkta 

implementeringspartnern drog sig ur efter att kommunikationen och samarbetet 
inte fungerat tillfredsställande enligt Eurostep. Medius fick efter offerering 

förtroendet att ansvara för implementeringen. (Castevall, 2008-09-15; Lundqvist, 

2008-09-16) 

4.3 PROJEKTGENOMFÖRANDE 

Före projektstart fanns förväntningar från både Medius och Eurosteps sida. 
Projektledaren på Medius förväntade sig att Medius genom projektet skulle 

bygga upp kompetens inom affärssystemområdet men specifikt inom system- 

och applikationskunskap i Microsoft Dynamics AX. Detta var det första 

projektet där Medius hade helhetsansvar från upphandling till drift och Medius 
hade målsättningen att genomföra projektet så bra att Eurostep skulle kunna 

användas som framtida referenskund. (Victorin, 2008-09-15) Utifrån sin 

erfarenhet påpekar Victorin (2008-09-15) att svårigheten i att lyckas med ett 

projekt från Medius sida är att kundens förväntningar vanligen är oförenliga med 
tidsplan och budget samt den arbetsinsats som krävs. Eurostep som anskaffande 

organisation hade enligt Johansson (2008-10-20) ett ansvar i att lägga fokus och 

prioritet på affärssystemsinförandet och se till att tillräckligt med tid och personal 

allokerades. 

Direkta erfarenheter från affärssystem saknades inom Eurostep, både vad gäller 

införanden och användning. Däremot fanns erfarenheter från IT-branschen, 
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kompetens från den egna verksamheten, där Share-A-space implementeras hos 

kundföretag, och kopplingar till affärssystemföretaget Acando genom tidigare 

medarbetare på ledningsnivå. Erfarenheterna tog uttryck i form av en allmän 
åsikt att systemanpassningar är tidskrävande och skapar framtida komplikationer. 

Uppfattningen inom Eurostep var därmed att anpassningar helt skulle undvikas. 

(Johansson, 2008-10-20; Killiner, 2008-10-20) 

4.3.1 MÅL 

De projektmål som Eurostep ville uppnå togs fram för respektive funktions-
område. Från ett projektperspektiv sattes målen: 

• Ökad kvalitet i tidrapporteringen 

• Fakturering och månadsslutsarbete förenklas för projektledare och 

kundansvariga 

• Licenshanteringen förbättras 

• Affärsuppföljning förenklas och kräver mindre insatser på samtliga 

nivåer i företaget 

Från ett CRM-perspektiv sattes följande mål upp: 

• Ett gemensamt mål för marknadsförings- och försäljningsprojekt 

• Information angående prospekt eller kunder ska tillgängliggöras för all 

personal inom organisationen 

De sista målen gällde utifrån ett ekonomiperspektiv: 

• Intern och extern rapportering förenklas 

• Minskad insats för företagsinterna processer  

• Budgetering och planering förenklas 

(Medius – intern dokumentation, 2008; Victorin, 2008-09-15) 
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De risker som identifierades vid projektstarten och dokumenterades i projekt-

definitionen var att kompetensen inom Medius var under uppbyggnad, att kun-

skapen inte var tillräcklig från början men även att Eurosteps projektmedlemmar 
inte skulle få tillräckligt med tid allokerad för projektet. Version 5.0 av Microsoft 

Dynamics AX blev försenad vilket också sågs som en risk. Det fanns även 

angivna faktorer som skulle möjliggöra ett lyckat projekt. Till exempel hade båda 

företagen en god förståelse för de affärsmässiga kraven som ställs på systemet i 
Eurosteps bransch. (Medius – intern dokumentation, 2008) 

Inga integreringar med befintliga system var fastställda. Däremot identifierade 

man fyra möjliga integreringar; med löneinformationssystemet och fakturerings-

informationssystemet samt projektinformation till Flex och utgifter från Flex. 
(Victorin, 2008-09-15) Eurostep förutsåg problem, framförallt relaterade till 

fakturering, som skulle kunna komma att uppstå efter driftstart. Detta eftersom 

tidsrapporteringen används som faktureringsunderlag vilket måste vara korrekt 

för att erhålla betalning från kunder i tid. (Johansson, 2008-10-20) 

4.3.2 PROJEKTPLANERING 

En projektdefinition togs fram utifrån upphandlingsförutsättningarna. Denna 

kompletterades med en lösningsbeskrivning där Medius beskrev hur de tänkte 

uppfylla kraven som ställdes på systemet. En tidsplan togs fram i januari 2008 

där utrullning skulle ske i oktober 2008. Statusrapporter från Medius skulle 
lämnas veckovis gällande genomförda aktiviteter för föregående vecka men även 

planerade aktiviteter för kommande vecka. Verkliga, budgeterade och beräknade 

värden för antal timmar per aktivitet, budgeterade timmar, uppskattade 

återstående timmar och uppskattade antalet totala timmar redovisades. 
Månatligen rapporterades även fakturerade timmar i förhållande till verkliga 

timmar. (Victorin, 2008-09-15) 

Projektet organiserades enligt Figur 12, nedan. Från Eurostep valdes de personer 

vars ansvarsområden motsvarade funktionaliteten i systemmodulerna. Dessa 
personer sågs som ”problemägare” med kunskap inom sitt område och som 

starkt beroende av ett välfungerande system. Deras nedlagda projekttid låg 

utanför den ordinarie arbetstiden vilket gjorde att projektet fick lägre prioritet. 

(Killiner, 2008-10-20) Inom Medius fanns liten tidigare erfarenhet från 
införanden av Microsoft Dynamics AX och den kompetens som delvis saknades 
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fick inhämtas allteftersom. Det gick bättre än väntat för Medius att lära sig 

systemet, och de anpassningar som tidigt identifierades visade sig vara 

rättvisande. (Victorin, 2008-10-20) Vår uppfattning är att de utvalda till 
projektgruppen från Medius var de med mest erfarenhet från affärssystem-

införanden men även med störst förmåga att snabbt lära sig nya system. 

 

 

Projektledningen bestod av projektledare från Eurostep, koncernchefen Håkan 
Kården som senare ersattes av Per Killiner i augusti 2008, samt projektledare 

från Medius, Jakob Victorin. Anledningen till att projektledaren på Eurostep 

byttes ut var att avsikten redan från början var att ha en ekonomichef i denna 

roll. När en ekonomichef sedan tillsattes ledde detta till ett projektledarbyte. 
Projektledaren på Medius ansvarade för att projektet genomfördes enligt 

projektdefinitionen. Dessutom ansvarade denne för resursallokering, 

rapportering till styrgruppen och att hålla projektmedlemmar, kunder och andra 

intressenter informerade. Även projektledaren på Eurostep ansvarade för 
projektgenomförandet, utöver detta ansvarade denne för mottagning av 

leverabler från Medius, att genomföra BPR, att allokera resurser till projektet 

samt att sälja in projektet till Eurosteps personal. (Medius – intern 

dokumentation, 2008) 

Referensgruppen bestod av cheferna från Eurostep i Storbritannien, Finland och 

USA. Syftet med referensgruppen var att de skulle se till att lösningen uppfyllde 

deras krav. Styrgruppen bestod av Eurosteps grundare och affärsutvecklingschef 

samt Medius vd. Dessa ansvarade för att en projektdefinition togs fram och att 
denna bekräftades. De ansvarade också för hantering av avvikelser från 

projektdefinitionens planer samt för projektets slutförande. De fyra funktions-

områdena representerades av två personer från Eurostep samt två från Medius. 

Projektledning 

Ekonomi/HR Projekt CRM 

Referensgrupp Styrgrupp 

Infrastruktur 

Figur 12. Projektorganisation 
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De funktionsansvariga ansvarade för att skapa bästa möjliga lösning inom 

gränserna definierade i projektdefinitionen. (Medius – intern dokumentation, 

2008) Sist i projektplaneringsfasen beslutades av Eurostep att man ville gå vidare 
i projektet. 

4.3.3 DESIGN, UTVECKLING, KONFIGURERING 

I februari 2008 påbörjades en presentation av systemet för nyckelanvändare, det 

vill säga projektgruppen, inom respektive funktionsområde, vilket Medius 

utförde med hjälp av tillgänglig dokumentation och utbildningsmaterial från 
Microsoft. I mars och april 2008 ägnades två dagar åt Finans/HR, två dagar åt 

projekt och en dag åt CRM. Med hjälp av ett simulerat företag och demodata 

från Microsoft presenterades grundfunktionalitet i systemet. Detta sätt ansåg 

Medius projektledare vara bäst för att användarna skulle förstå systemets 
funktionalitet tidigt innan orimliga krav ställdes på hur systemet skulle komma att 

uppfylla deras önskemål. (Victorin, 2008-09-15) 

Systemet sattes upp och workshops genomfördes med projektgruppen för att 

fastställa lösningen. Medius projektgrupp hade inför dessa workshops förberett 
exempel på projekt med prissättning, validering av roller inom projektet och 

vilka systemanvändare som skulle existera. För projektmodulen lades 

sammanlagt tre dagar fördelade på två omgångar och för CRM och finans/HR 

lades vardera en dag. Under dessa dagar dokumenterades avvikelser mellan 
önskad funktion i systemet och den tillgängliga funktionen enligt standard. 

(Victorin, 2008-09-15) Från början, mot bakgrund av Eurosteps inställning till 

anpassningar, var det inte tänkt att anpassa systemet överhuvudtaget, men 

Eurostep insåg att funktionaliteten främst inom tidsrapporteringen inte var 
tillräcklig (Johansson, 2008-10-20; Killiner, 2008-10-20). 

Enligt Johansson (2008-10-20) prioriterade Eurosteps projektmedlemmar 

ordinarie arbetsuppgifter före affärssystemsinförandet. Vid workshops hade man 

svårt att samla samtliga nyckelpersoner och få dessa att fokusera under mötena. 
Till exempel lämnade personal mötesrummet för att svara i telefon. (Johansson, 

2008-10-20) Om projektutfallet inte skulle bli lyckat tror Johansson (2008-10-20) 

att detta inte kommer att bero på Medius oförmåga att leverera utan snarare på 

deras oförmåga att få tillräckligt med uppmärksamhet från Eurostep. Inte heller 
Victorin (2008-09-15) var helt nöjd med hur workshops genomfördes. För att få 
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ut mer av dessa föreslår han att varje tillfälle ska hållas kortare, tiden emellan 

tillfällena ska vara längre och att tillfällena istället ska vara fler. I början bör man 

behandla grundläggande problem och frågor utan att sätta upp systemet, efter 
detta bör man sätta upp systemet gemensamt för att till sist sammanfatta vad 

som sagts gällande hur systemet kommer att se ut och vad som behöver göras. 

Detta för att uppnå samförstånd i vad systemet kommer att stödja och vad det 

inte inkluderar. (Victorin, 2008-09-15) 

Av de integrationer som hade identifierats genomfördes endast den mellan Flex 

och Microsoft Dynamics AX (Victorin, 2008-09-15). Också de anpassningar som 

hade identifierats i projektdefinitionens processbeskrivningar, vilka utgick från 

den tidigare upphandlingens kravspecifikation, genomfördes. Några ytterligare 
anpassningar hade också tillkommit under workshop-aktiviteterna. (Medius – 

intern dokumentation, 2008) 

Medius arbete med anpassningar påbörjades i juni 2008 och tog längre tid än 

budgeterat då de blev fler till antalet samt tog längre tid att genomföra än 
förväntat. Detta var inget som förvånade Eurostep i och med att anpassningarna 

diskuterades fram under tiden. Att Medius skickade statusrapporter varje vecka 

bidrog till att Eurosteps projektledning fick en god bild av hur arbetet med 

anpassningarna fortlöpte. Dessutom efterfrågade den i augusti nytillsatte 
projektledaren på Eurostep en tydligare och mer detaljerad projektplan vilket 

också Medius levererade. Anledningen till detta var att Eurostep behövde en 

tydlighet i ansvarsfördelningen i projektet för att själva kunna tidsplanera. Från 

Medius sida hade det lagts mycket tid på planering i början av projektet vilket 
minskade allteftersom sommaren närmade sig för att sedan mer eller mindre 

ligga helt stilla under sommaren. Under hösten tog projektet fart igen efter 

projektledarbytet. Enligt Victorin (2008-09-15) var en anledning till att tidplanen 

inte hölls, förutom att anpassningarna drog ut på tiden, att Eurostep var sena 
med att lägga in egen data i systemet som följd av liten erfarenhet av affärssystem 

på främst ekonomisidan. Hos Eurostep fanns hela tiden en medvetenhet om och 

erfarenhet av att IT-projekt oftast tar längre tid än planerat. Av denna anledning 

förhandlar Eurostep alltid fram fastpris eller takpris gentemot leverantörer. 
(Killiner, 2008-10-20) 
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4.3.4 IMPLEMENTERING 

En testmiljö sattes upp på Medius före sommaren där funktionstester utfördes 

av Medius projektledare. I september 2008 skapades produktions- och testmiljön 

på plats hos Eurostep. (Victorin, 2008-09-15) Denna testmiljö användes av både 
Medius och Eurostep för parameterinställningar men också för att låta Eurosteps 

projektgrupp prova sig fram och därmed lära sig systemet. Dessvärre tog de sig 

inte tid nog att prova systemet och ansåg sig därmed inte kunniga nog för att 

utföra utbildningen av övriga länders nyckelanvändare. Istället köptes en 
tilläggstjänst från Medius in där Medius projektledare höll i utbildningen. Denna 

utfördes genom presentation, med hjälp av en projektor, av hur man genomför 

affärsprocesser i systemet. Efter detta fick de som utbildades genomgå 

motsvarande exempel på egen hand. Detta ansåg Eurostep vara ineffektivt och 
de hade hellre haft en kortare demonstration för att sedan använda sig av 

utförligare lathundar där steg-för-steg instruktioner gavs. Lathundar gjordes 

tillgängliga av Medius men dessa var inte uppdaterade för version 5 av Microsoft 

Dynamics AX till vilken systemet hade blivit uppgraderat. Dessutom upplevdes 
den nya versionen ur Eurosteps perspektiv inte som mogen då den innehöll 

buggar (Killiner, 2008-10-20). Som inköpare av systemet önskade man från 

början att utbildning skulle ske i tidigt skede av projektet. Efter hand insåg 

Eurostep att engagemanget för utbildningen var lågt, och även viljan att lära sig 
systemet från deras sida i början av projektet. Dessutom kände personalen att de, 

först när systemet ska driftsättas, kommer att vara tillräckligt motiverade för att 

ta till sig utbildning. (Johansson, 2008-10-20) 

Hittills anser sig Eurostep ha genomfört vad de har åtagit sig i projektet. De 
aktiviteter som inte hanns med köptes istället in från Medius. (Killiner, 2008-10-

20) Medius uppfattning var att det i vissa fall tagit för lång tid, framförallt vad 

gällde systemtestning vilket skulle genomföras av Eurostep under september till 

december 2008 av de kontinuerligt levererade systemdelarna med tillhörande 
acceptanstest i december 2008 av Medius utförda anpassningar. Testningen hade 

i slutet av oktober 2008 inte kommit så långt som Medius önskat. (Karlgren, 

2008-10-27) När samtliga delar och anpassningar levererats kommer acceptans 

att ges från Eurostep utifrån kravspecifikationen (Victorin, 2008-09-15). Detta 
acceptanstest ser inte Eurosteps vd Johansson (2008-10-20) som avgörande för 

om Medius uppfyllt sina åtaganden eller inte, då systemleverantörer alltid ser till 

att systemet klarar av testet. Trots att systemet accepterats anser Johansson alltså 
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att Medius ändå har ett ansvar om det skulle uppstå komplikationer i ett senare 

skede. 

Eurostep kommer att ansvara för den planerade slutanvändarutbildningen som 
ska genomföras runt årsskiftet 2008-2009, där nyckelanvändarna utbildar 

slutanvändarna. Medius ska till denna tidpunkt ha tagit fram checklistor och 

snabbguider, vilka utgår från Eurosteps systemuppsättning och gränssnitt, som 

ska användas som utbildningsmaterial. Grunddata, projektrapportering, 
fakturering, projektuppföljning, resursplanering, licenshantering, CRM, HR och 

ekonomi var områden som ingick i materialet. (Medius – intern dokumentation, 

2008)  

På grund av den låga mängden relevant data som behöver flyttas till det nya 
systemet kommer datakonvertering inte att genomföras utan data skrivs in 

manuellt. (Victorin, 2008-09-15) 

Avsikten är att installation och driftstart ska ske i form av parallell 

implementering, där de gamla systemen används parallellt med det nya under den 
första veckan. Användarna tror dock inte att de kommer att ha tid med 

inmatning i två system parallellt. (Killiner, 2008-10-20) Driftstarten är tänkt att 

ske i Sverige, Finland och Storbritannien vid samma tidpunkt i januari 2009. 

Medius förutser inte några problem som kommer att uppstå initialt, eftersom 
införandet anses vara mindre kritiskt då det är ett tjänsteföretag med små 

transaktionsvolymer. Inte heller är någon support från Medius sida tänkt att 

finnas på plats. Vanligen har Eurosteps konsulter tenderat att tidsrapportera sitt 

arbete i slutet av varje månad, men för att upptäcka eventuella kvarvarande 
problem i systemet och för att kunna åtgärda dessa snabbt, kommer några 

personer ombedjas att tidsrapportera kontinuerligt under januari månad. 

(Victorin, 2008-09-15) Eurostep å sin sida tror att problemen, oavsett detta, 

kommer att uppstå i slutet av januari månad när fakturorna genereras från 
systemet (Johansson, 2008-10-20; Killiner, 2008-10-20). 

4.3.5 ERFARENHETER 

På det stora hela anser Eurostep att Medius är tillmötesgående och lyhörda för 

deras behov och önskemål (Johansson, 2008-10-20; Killiner, 2008-10-20). De har 

hittills ställt upp enligt förväntan, men Johansson (2008-10-20) påpekar att 
mycket av Eurosteps uppfattning kommer att avgöras av hur behjälpliga Medius 
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kommer att vara vid utrullningen. Vissa svårigheter att få tag i personal hos 

Medius har framhållits inom Eurostep (Killiner, 2008-10-20). Inom Medius har 

det varit svårt att planera in tid då man ska vara tillgänglig för Eurostep-projektet 
eftersom överenskomna tider mellan företagen har saknats (Karlgren, 2008-10-

27). 

Såväl Medius som Eurostep hade gärna sett att Eurostep avsatt mer tid till 

projektet framförallt vad gäller lärande genom att prova sig fram i systemet. 
Idealt anser Killiner (2008-10-20) att Eurostep skulle ha haft dedikerade 

heltidsresurser till projektet, vilket dessvärre inte hade varit hållbart för att 

upprätthålla den ordinarie affärsverksamheten.  

4.4 SAMMANFATTNING 

Affärssystemkonsultbolaget Medius genomför ett affärssysteminförande hos 
tjänsteföretaget Eurostep där den egna projektmodellen MWork används. 

Företaget Eurostep, med sina 60 anställda, levererar lösningar som möjliggör att 

kunder kan strömlinjeforma utbytet av produktdata, inom och mellan olika 

företag. Detta bland annat genom den egenutvecklade programvaran Share-A-
space. De senaste åren har Eurosteps verksamhet vuxit mycket och de befintliga 

IT-systemen som primärt utgjordes av finanssystemet Hogia, Microsoft Office-

applikationer och Microsoft Exchange var inte längre tillräckliga. Därför önskade 

Eurostep att anskaffa ett affärssystem med stöd för finans, projekt, personal och 
CRM. Affärssystemet Microsoft Dynamics AX valdes efter en upphandling 

genomförd av Medius. 

I projektplaneringen, vid projektets start i januari 2008, sattes projektmål upp för 

respektive funktionsområde. Dessutom identifierades risker. I projektet arbetade 
Medius och Eurostep i en organisation bestående av en styrgrupp, projekt-

ledning, referensgrupp och fyra funktionsområden med medlemmar från båda 

företagen. Följt av planeringen genomfördes aktiviteter inom design, utveckling 

och konfigurering av affärssystemet. Den första utbildningen i systemet skedde 
med hjälp av ett simulerat företag där grundfunktionalitet presenterades för 

projektgruppen. Systemet sattes sedan upp hos Eurostep och workshops 

genomfördes med projektgruppen för att fastställa lösningen. Ett problem som 

uppkom var att Eurosteps projektmedlemmar prioriterade ordinarie 
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arbetsuppgifter före affärssysteminförandet, vilket gjorde att workshops och 

möten i projektet blev lidande.  

Medius arbete med anpassningar tog längre tid än budgeterat då de blev fler till 
antalet samt tog längre tid att genomföra än förväntat. Under hösten 2008 bytte 

Eurostep projektledare varefter högre krav på planering och struktur ställdes. 

Som följd av detta togs en mer detaljerad projektplan fram och man fortsatte i 

september 2008 med att skapa produktions- och testmiljön på plats hos 
Eurostep. Denna användes för parameterinställningar men också för att låta 

Eurosteps projektgrupp prova sig fram och på så sätt lära sig systemet. Dock tog 

de sig inte tid nog att prova systemet och ansåg sig därmed inte kunniga nog för 

att utföra utbildningen av övriga länders nyckelanvändare. 

Driftstarten är tänkt att ske i Sverige, Finland och Storbritannien vid samma 

tidpunkt i januari 2009. Medius förutser inte några problem som kommer att 

uppstå initialt eftersom införandet anses vara mindre kritiskt, då Eurostep är ett 

tjänsteföretag med små transaktionsvolymer. Sammantaget anser Eurostep att 
Medius är tillmötesgående och lyhörda för deras behov och önskemål, men att 

mycket av deras uppfattning kommer att avgöras av hur behjälpliga Medius 

kommer att vara vid utrullningen. 
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5 ANALYS 

En analys av projektmodellen MWork, som användes vid Medius införande av affärssystem 

hos Eurostep, görs utifrån den projektteori som återfinns i den teoretiska referensramen. 

Genomförandet av projektet analyseras sedan med stöd av framgångsfaktorer, rekommenderade 

aktiviteter i affärssysteminföranden och systemutvecklingsmetoder från den teoretiska referens-

ramen. Dessa två delanalyser appliceras på den tidigare framtagna teorimodellen för att ge 

underlag till en projektmodell för konsultbolag. 

5.1 PROJEKTMODELLEN MWORK 

Vid införandet hos Eurostep arbetade Medius parallellt med aktiviteterna inom 

MWork, där arbetsgrupperna bestod av representanter från båda företagen med 

olika funktioner. Vi tycker därmed att MWork kan placeras in bland andra 
generationens projektmodeller i Wenell (2001). Med detta arbetssätt finns det 

möjlighet att anpassa den interna implementeringsorganisationen efter behov, 

samt taktiska och strategiska avsikter, för att uppnå företagets övergripande mål. 

Tidsåtgången för ett implementeringsprojekt kan därmed påverkas. Eftersom 
Castevall (2008-03-04; 2008-09-15) betonade att implementeringsorganisationens 

upplevda helhetsbild ska prioriteras, krävs även en flexibilitet i genomföranden 

av, och i prioritering mellan, projekt. Dessutom vill Medius att MWork ska öka 

kundnöjdheten. En dynamisk projektmodell med iterationer skulle öka 
kundfokuseringen och flexibiliteten enligt Wenell (2001). En dynamisk projekt-

modell är därmed den form som krävs för att Medius ska uppnå ovan nämnda 

egenskaper, tillsammans med snabbhet, delegering och kreativitet, vilka är 

taktiska mål med MWork. Den fördel som skulle finnas med att utföra 
aktiviteterna seriellt istället, är att Medius får en bättre översikt och förståelse för 

helheten, än vad parallellt och iterativt arbete bidrar till. Utöver detta finns även 

en svårighet för nyanställda att sätta sig in i hur en dynamisk modell används.  

Ett krav för att en dynamisk modell ska ge fördelar är att kunden involveras 
genom hela projektet. Vill Medius arbeta på det sättet anser vi att man därmed 

aktivt bör se till att kunden är införstådd i deltagandet. Detta är viktigt oavsett 

projektmodell, men blir mer avgörande i en dynamisk modell. Kundförankring är 

verkligen något som krävs för att kunden ska bli nöjd, eftersom Victorin (2008-
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09-15) påpekade att kunder ofta har höga förväntningar på tidsplaner och budget 

men underskattar den krävda arbetsinsatsen. 

Enligt oss måste MWork i sin helhet inte utgöras av en generations 
projektmodell utan kan tillämpa olika modellers arbetssätt inom respektive fas. 

Ett iterativt arbetssätt inom respektive fas vore att föredra eftersom det finns ett 

behov av att involvera kunden under hela projektet. För att uppnå fördelarna 

med detta arbetssätt krävs det att Medius har avslutskriterier för varje fas som 
bestämmer när tillräcklig kvalitetsnivå åstadkommits.  

Genom att jämföra MWork med de roller som Werr (1999) identifierar för 

konsultmodeller finner vi tre roller som passar in på modellens nuvarande 

funktion. Eftersom MWork innehåller de centrala aktiviteterna som ska 
genomföras i ett införandeprojekt, och till viss del ger en indikation om 

ordningsföljden för dessa, antar modellen rollen ”en struktur för handling”. 

MWork, och dess tillhörande metoder, delas och används också som språk och 

referensram inom Medius och skapar därmed ”ett språk för kunskapsutbyte 
mellan konsulter”. Den tredje rollen som MWork antar är ”en struktur för 

kunskapslagring” eftersom modellen definierar den kunskap som behöver finnas 

tillgänglig. Modellen ger också indirekt en struktur för de områden som 

kunskapen kan lagras inom. 

De tre rollerna fokuserar mycket på Medius interna behov, i form av 

gemensamma tillvägagångssätt och delad information, som Castevall (2008-03-

04) betonade som viktiga. Eftersom Medius även har externa syften med 

MWork, såsom profilering och kundupplevd kvalitet, bör modellen paketeras på 
ett för kunden lättförståligt och tilltalande sätt. Detta skulle kunna genomföras 

genom att ha en modell för att sälja in projekt och en utökad modell för själva 

implementeringsförfarandet. MWork bör enligt oss också tydliggöra kundens roll 

i projektet och visa på förändringsbehoven. Detta gör att Werrs (1999) roll ”ett 
resonerande ramverk för kommunikation” skulle vara önskvärd. Projektmodellen 

MWork skulle därmed kunna användas som utgångspunkt för diskussion mellan 

leverantör och kund samt bättre motivera kunden till att genomföra nödvändiga 

förändringar. Med tanke på att Medius vill ha ett gemensamt tillvägagångssätt för 
affärssysteminföranden, möjliggöra att ny personal snabbt kan påbörja arbete i 

projekt, samt att kunden ska uppleva trygghet i projektet genom att en modell 

följs, bör MWork framstå som en handlingsplan. 
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De tre resterande rollerna ”ett språk för verklighetstolkning”, ”en resurs för att 

konstruera konstanter – en referensram för konsultning” och ”en kunskaps-

lagringsplats” finner vi inte vara applicerbara eftersom modellen inte ska 
analysera kundorganisationen, såsom managementkonsultning kräver. Dessutom 

tycker vi inte att modellen ska vara som en komplett manual utan vara 

anpassningsbar och ge utrymme för frihet vid tillämpningen. 

Eftersom Eurostep tillsammans med Medius utförde en riskanalys i projekt-
planeringsfasen erhölls en gemensam syn på hot och möjligheter i projektet, 

vilket enligt Wenell (2001) är det viktigaste vad gäller riskstyrning. Med tanke på 

att affärssysteminföranden är långa projekt ökar den externa osäkerheten med 

tiden och därmed blir det viktigt att upprepa riskanalysen i senare faser, vilket i 
Eurostep-fallet inte gjordes. En uppföljning av riskanalysen hade troligen varit 

givande för såväl Medius som Eurostep, men en allt för ensidig fokusering på 

risker och vad som kan gå fel skulle enligt oss kunna leda till att de negativa 

förväntningarna uppfylls på grund av att de ägnas för mycket tid. I Eurostep-
fallet identifierades, förutom risker, möjligheter till ett lyckat projekt. Detta 

balanserade inställningen till projektet och bidrog till en positiv anda, vilket 

ökade projektets möjlighet till välgång.  

5.2 UTVÄRDERING AV PROJEKTGENOMFÖRANDE 

Vi övergår i detta avsnitt till att analysera de aktiviteter som genomfördes i 
Medius införande av Microsoft Dynamics AX hos Europstep utifrån den 

teoretiska referensramens framgångsfaktorer, aktiviteter och systemutveckling. 

5.2.1 PROJEKTGRUPPEN 

Ett problem i affärssysteminförandet, som påtalades av såväl Medius som 

Eurostep, var att Eurosteps projektmedlemmar inte avsatte tillräckligt med tid till 
deras ansvarsområden i projektet, framförallt vad gäller testning och utbildning. 

De hade sina ordinarie arbetsuppgifter att tänka på, samtidigt som företaget hade 

en hög tillväxt, vilket gjorde att arbetsbelastningen var hög för Eurosteps 

projektmedlemmar. En av framgångsfaktorerna vid införanden av affärssystem 
innebär att projektmedlemmar ska ges tillräckligt med tid för projektet, enligt 

avsnitt 3.4.2. Då detta inte uppfylldes i fallet tror vi att påföljande konsekvenser 

kan bli bristande kunskaper hos användarna i systemet men även att 
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förväntningarna på systemet inte uppfylls. Projektmedlemmarna från Eurostep 

var väl medvetna om att tid behövde allokeras till projektet och de sade sig också 

vara beredda att lägga ner tillräckligt med tid. Vi tolkar detta som att Eurosteps 
anställda inte var ovilliga till förändring, utan att de istället hellre prioriterade den 

ordinarie affärsverksamheten.  

Enligt Umble et al. (2003) bör projektgruppen fördela ansvar och allokera 

resurser. Detta uppfylldes i vårt studerade fall av att man i projektdefinitionen 
fördelade ansvar till projektledning, referensgrupp och styrgrupp samt de fyra 

funktionsgrupperna. I implementeringsfasen i projektet framkom att Medius 

upplevde att Eurostep inte genomförde sina åtaganden medan Eurostep såg det 

som att det var otydligt vem som ansvarade för vad och när specifika aktiviteter 
skulle vara slutförda. Därför gjordes en tydligare fördelning i den specificerade 

projektplanen, som togs fram på begäran av Eurosteps projektledare. Projekt-

gruppens fördelning av ansvar skulle, enligt oss, redan vid projektstart med 

fördel kunna delas upp på kund respektive leverantör. Om man dessutom bryter 
ner ansvaret ytterligare till individnivå och sätter upp deadlines ökar 

benägenheten till att arbetet utförs i tid, som följd av det personliga ansvaret. 

5.2.2 PROJEKTLEDNING 

Införandet av affärssystemet, med syfte att stödja Eurostep-ledningens dagliga 

arbete, initierades av högsta ledningen på Eurostep vilka även var medlemmar 
och delaktiga i projektet. Därmed anser vi att projektet hade ledningens fulla 

stöd, vilket poängteras i avsnitt 3.4.1 som kritiskt för projektets framgång. Vår 

uppfattning är däremot att, trots ledningens stöd, erhöll projektet en låg prioritet 

vilket resulterade, och kommer att resultera, i förseningar gentemot tidsplan.  

För att projektgruppmedlemmar ska kunna planera sin tid kan en del i 

ledningens projektplanering vara att utröna vad respektive projektgruppsmedlem 

har för ansvarsområden, arbetsuppgifter och tidskonsumerande aktiviteter vid 

sidan av projektet. Vid planeringen av vem som ska ansvara för vilken aktivitet, 
och när respektive aktivitet ska genomföras, bör hänsyn tas till projekt-

medlemmarnas övriga åtaganden. Aktiviteterna, som de är placerade i 

projektmodellen, kan för en projektgruppmedlem ligga dåligt tidsmässigt, i 

förhållande till dennes egen agenda. Målsättningen med detta bör vara att 
fördelningen av arbetet utjämnas över tid och mellan personer. 
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Möten, såsom workshops och utbildning, där båda parter deltog, upplevdes som 

stökiga av såväl Medius som Eurostep. För att minska störningar under 

mötestillfällen och öka fokus på att uppnå syftet med mötet skulle en 
överenskommelse mellan konsultbolag och kundföretag, kring hur arbete inom 

projektgruppen ska fungera, kunna utarbetas. 

5.2.3 PROJEKTFÖRANKRING 

Problemet med otillräcklig tid som avsattes av Eurostep till projektet skulle 

kunna ha med förändringsledning att göra, i den bemärkelsen att Medius 
misslyckades med att få projektets medlemmar villiga att ta till sig systemet. 

Detta problem orsakades dock, enligt oss, inte främst av bristande förändrings-

ledning, då personalen på Eurostep var positivt inställd till systemet. 

Medvetenheten om att resurser måste läggas på projektet fanns hos Eurostep 
redan från projektstart, men Medius borde ha förankrat detta ännu mer under 

projektets gång och framhållit vilka negativa konsekvenser det kan innebära om 

kunden inte uppfyller sina åtaganden. För att undvika bristande engagemang från 

kundens sida skulle Medius till exempel kunna ha gjort en tidsplanering för 
kundföretaget, med en tydlig ansvarsfördelning på personnivå och specificerade 

deadlines vid vilka respektive person redovisar sitt arbete. En möjlig lösning på 

problemet med tidsbrist hos projektmedlemmarna, är att kundföretaget tar in 

avlastande personal som sköter vissa delar av den dagliga verksamheten. Genom 
detta skapas tid för projektmedlemmar att sätta sig in i systemet. För att uppnå 

ett användbart affärssystem måste kundens krav och behov tas tillvara i 

införandet vilket gör att Medius är beroende av kundens engagemang. Vi anser 

att Medius förväntan av kundengagemang på intet sätt är orimlig. Dock krävs en 
kontinuerlig påverkan från konsultbolagets sida för att säkra att kunden 

medverkar och avsätter tillräckligt med tid i projektet. Att föredra vore om 

konsultbolaget ser till att en person hos kundföretaget upplever sig vilja vara 

projektförkämpe, med uppgifter att aktivt stödja införandet och få 
organisationen att förändras, enligt avsnitt 3.4.3. 

Eurosteps egenskaper som företag påverkade antagligen deras inställning till 

utbildning i systemet och vad som skulle utföras från deras sida i projektet. Till 

exempel ville Eurosteps projektmedlemmar, förmodligen på grund av sin höga 
utbildningsnivå, hellre lära sig systemet på egen hand med lathundar istället för 

genom lärarledd utbildning. Denna problematik är något som vi inte stött på i 
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vår litteraturstudie. Vi föreslår att hänsyn ska tas till kundföretagets egenskaper 

vid planering och genomförande av aktiviteter. En fara som bör beaktas är att 

kundföretag i allmänhet kan verka mer kompetenta och införstådda i projektet 
än vad de egentligen är. Konsultbolag bör därmed vara försiktiga vid 

förutsättande av kundernas kunnande och vara lyhörda för den faktiska 

situationen. Konsultbolaget måste på något sätt kontrollera att kunskap har 

inhämtats, till exempel genom en checklista med transaktioner som användarna 
ska kunna utföra. 

5.2.4 BPR 

I och med att Eurostep redan från början ville minimera mängden system-

anpassningar avsåg man istället att förändra organisationens affärsprocesser efter 

systemets funktionalitet. Denna inställning berodde på Eurosteps medvetenhet 
om att systemanpassningar oftast leder till utdragna införandeprojekt. Eurosteps 

behov av systemstöd fanns främst inom deras projektverksamhet, ekonomi och 

kundhantering, vilket överensstämmer med vald systemfunktionalitet och vilket 

vi också tror är typiskt för tjänsteföretag. Systemet var inte tänkt att stödja en 
tjänsteproducerande process på motsvarande sätt som ett producerande företag 

ofta har behov av. I och med detta borde anpassningsbehovet vara lågt. 

I Eurostep-fallet gjordes alltså en kartläggning av de existerande affärs-

processerna i den, till implementeringsprojektet, föregående upphandlingen 
vilken motsvarar ”as-is” i Okrent och Vokurkas (2004) syn på BPR. Vid ett 

vanligt affärssysteminförande hade detta gjorts i slutet av projektplaneringsfasen 

enligt MWork. Hur systemets motsvarande processer såg ut, och hur man med 

hänsyn tagen till detta ville arbeta, fastställdes under de workshops som 
genomfördes. Detta motsvarar ”to-be”. Själva förflyttningen mellan ”as-is” och 

”to-be” gjordes i detta fall genom att man lät användarna anpassa sig till systemet 

och att övergången fick ske av sig självt. För att säkerställa att systemanvändarna 

verkligen ändrar sitt sätt att arbeta, motverka ovilja till förändring och uppnå en 
tillräcklig kompetensnivå hos personalen, borde projektledningen ta en mer aktiv 

roll i övergången. I Eurostep-fallet var projektledaren från Eurostep ansvarig för 

att organisatoriska förändringar genomfördes men denne tog inte på sig rollen 

som projektförkämpe. I och med att systemet ses som en stödprocess anser vi 
det inte vara rimligt, ur kundföretagets perspektiv, att företagsledningen stödjer 

att allt fokus läggs på införandet men även att en projektförkämpe skulle kunna 
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få negativa påföljder för den dagliga verksamheten om denna åsidosätts för 

mycket. Ett exempel på ett fall där företagsledningen inte ville lägga fokus på 

projektet ges i Westelius (1996), där man istället önskade att övrig verksamhet 
och projekt skulle fortgå. Precis som Castevall (2008-09-15) betonade 

prioriterades helheten snarare än ett enskilt projekt. Även om det enskilda 

projektet i sig skulle gynnas av en projektförkämpe innebär inte detta att 

företaget maximerar sin totala verksamhets nytta. 

Tack vare att inställningen var att använda processerna som fanns i affärs-

systemet och att hålla sig till standarder kan trycket från den tekniska iso-

morfismen, introducerad av Benders et al. (2006), komma att kännas mindre 

tvingande när systemet driftsätts. Att stödprocesser, i form av projektupp-
följning, ekonomi och kundhantering, kommer att homogeniseras genom teknisk 

isomorfism, bör inte ses som negativt eftersom dessa effektiviseras. Samtidigt 

behålls de tjänsteproducerande och differentierande kärnprocesserna, vilka vi 

tror att tjänsteföretag i allmänhet ser som sina främsta konkurrensfördelar. 

5.2.5 DATAKONVERTERING 

En av de vanligaste orsakerna till problem i affärssystemsinföranden är 

datakonvertering. I Eurostep krävdes ingen migrering av historisk data och 

därmed ingen direkt datakonvertering. Detta i och med att mängden existerande 

data som behövde överföras till det nya systemet var låg, vilket kan tänkas vara 
typiskt för ett tjänsteföretag. Datakvalitetsproblem kan i detta fall istället 

uppkomma vid manuell inmatning av data, dels vid konvertering innan driftstart, 

dels vid den fortlöpande användningen av systemet. Därför bör Medius, vid 

ansvar för slutanvändarutbildning, tillse att användarna utbildas i procedurer för 
datainmatning, hur man rättar fel och vikten av korrekt data, enligt avsnitt 3.4.5. 

Detta innebär att utbildningen åtminstone måste uppnå kunskapsnivå två för 

verktygsprocedurer i Tabell 6. Kunskapsnivåer och affärssystemfokus. 

I vårt studerade fall var datakonverteringen som aktivitet redundant men kan inte 
bortses från i samtliga tjänsteföretag. I de fall systemet stödjer den tjänste-

producerande processen, till exempel i vårdbranschen där kundernas journaler 

måste flyttas från ett system till ett annat, är datakonvertering och datakvalitet 

kritisk. Datakonvertering bör därför alltid betänkas och underliggande 
delaktiviteter beaktas enligt avsnitt 3.5.4. Åtminstone bör en identifiering av data 
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utföras där man fattar ett aktivt beslut gällande om det finns data som behöver 

konverteras eller inte. Mot bakgrund av detta anser vi att aktiviteten data-

konvertering ska finnas med i en konsultmodell för införande av affärssystem i 
tjänsteföretag. 

I och med att parallell implementering är tänkt att genomföras vid driftstart, där 

det nya systemet körs parallellt med det gamla, minskar dataintegritets- och 

migreringsproblemen enligt Okrent och Vokurka (2004). Detta innebär en ökad 
arbetsbelastning för personalen den första tiden eftersom varje transaktion måste 

registreras i de båda systemen. Eftersom ingen data ska migreras hos Eurostep 

kan en big bang-implementering anses vara mindre riskfylld än vanligtvis. Att 

systemets omfattning inte är så stor samt att de gamla systemen ändå är relativt 
resurskrävande bidrar också till att vi anser att en big bang-implementering är 

mest lämplig i detta fall. 

5.2.6 UTBILDNING 

Enligt framgångsfaktorerna i avsnitt 3.4.6 bör utbildning av slutanvändare 

påbörjas tidigt, helst före implementeringen. Medius påbörjade utbildningen av 
projektgruppen från Eurostep i fasen design, utveckling, konfigurering, vilka i 

detta fall också var slutanvändare av systemet. Dessa skulle sedan utbilda 

nyckelanvändare, vilket är en aktivitet som inte är specificerad i MWork. 

Utbildningen kan anses ha utförts tidigt, men gav ändå inte en tillräcklig kunskap 
hos medlemmarna i projektgruppen på Eurostep för att dessa själva skulle kunna 

utbilda nyckelanvändare i andra länder. Vi tolkar det som att anledningen till 

detta var att projektgruppen på Eurostep var omotiverad att ta sig tid till att lära 

sig systemet så pass tidigt när det var lång tid kvar till driftstart. Vare sig Medius 
hade utformat denna tidiga utbildning till att projektgruppen skulle uppnå den 

verktygskonceptuella kunskapsnivån i Tabell 6 eller ej, ansåg sig personalen vara 

mer motiverad till att lära sig systemet vid driftstart. Medius utbildning påminde 

till stor del om Sure Steps utbildningsmetodik, med vilken man enligt avsnitt 
3.5.2 som mest kan uppnå en affärsprocedurkunskapsnivå. En verktygs-

konceptuell systemförståelse hade istället kunnat medföra att projektgruppen fått 

tillräcklig kunskap för att kunna utbilda dessa nyckelanvändare. Vi tror att en 

anledning till att projektgruppmedlemmarna var omotiverade till att lära sig 
systemet var att fiktiv data användes och att desto tidigare verklig data hade 

behandlats desto lättare hade projektgruppen tagit till sig utbildningen. Enligt oss 
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motiverar detta att den huvudsakliga utbildningen i systemet sker efter det att 

datakonvertering genomförs. Problemet som då uppstår är att användarna både 

ska utbildas i systemet och dessutom använda det skarpt. Eftersom en stor del av 
lärandet inträffar just under normal användning av systemet enligt Umble et al. 

(2003) bör support finnas på plats för att koordinera problemlösning, uppmuntra 

informationsutbyte mellan användare och stödja den vardagliga användningen av 

systemet. I Eurostep-fallet planerades inte att Medius skulle ha någon support på 
plats vid driftstart, men det kanske kommer att vara nödvändigt om slut-

användarna inte känner att de har tillräcklig kunskap avseende systemets 

användning. 

5.2.7 SYSTEMANPASSNINGAR 

När leverantören, i vårt fall Medius, anpassar affärssystem, vilka vanligtvis till 
viss del kundanpassas, anser vi att man kan dra nytta av systemutvecklings-

metoder för att effektivisera utvecklingsarbetet. Stor hänsyn bör tas till kunden 

under utvecklingen och det är kunden som ska ställa kraven på systemets 

funktionalitet, vilket görs i såväl RUP som Scrum. 

Vad gäller affärssystem påverkar anpassningarnas omfattning vilken typ av 

utvecklingsmetod som är lämplig. Är mängden nödvändiga anpassningar stor, 

krävs en mer strukturerad och utförlig metod för att kunna överblicka och styra 

utvecklingen, vilket är något som RUP tar fasta på. I Eurostep-fallet var 
mängden anpassningar liten, jämfört med andra affärssystemsprojekt, men tog i 

förhållande till övriga aktiviteter upp mycket projekttid. Det finns även andra 

aktiviteter som vi ser kan dra särskild nytta av systemutvecklingsmetoder, till 

exempel utveckling av datakonverteringsscript som leder fram till ett 
dataacceptanstest. Både RUP och Scrum innebär parallellt arbete i iterationer 

vilket möjliggör att anpassningarnas kvalitet blir högre och att den totala 

tidsåtgången i utvecklingen kan minskas. Parallellt arbete mellan grupper innebär 

en ökad möjlighet till en högre arbetsbeläggningsgrad vilket i sin tur snabbar på 
leveransen till kund, men belastar leveransorganisationen mer. 

I affärssysteminföranden anser vi att det är omöjligt att iterera över hela imple-

menteringsprojektet. Däremot ser vi möjligheter att iterera inom vissa faser, där 

leverabler successivt förbättras och fasen sedan avslutas med en accepterad 
leverabel. I design, utveckling och konfigureringsfasen i MWork kan man välja 
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att, som i Scrum, kontinuerligt ta in nya krav och anpassa, eller att, som i RUP, 

ha en fasindelad utveckling. I RUP kan de två faserna utarbetning och 

konstruktion enligt oss jämföras med MWorks design, utveckling och 
konfigureringsfas. Projektplaneringsfasen och implementeringsfasen i MWork 

har likheter med den påbörjande fasen respektive övergångsfasen i RUP.  

Testningsaktiviteter är grundläggande i systemutveckling och även i affärssystem-

införanden, dels för att upptäcka fel i anpassningar, dels för att kontrollera att 
systemet uppfyller krävd funktionalitet. I dessa tester är det viktigt att kunden är 

involverad och ger återkoppling. Detta uppfylls i vårt studerade fall av att 

Eurostep, vid tiden för skrivandet av denna rapport, genomförde systemtester 

och tester av anpassningar. I Eurostep-fallet arbetade Medius fortfarande med att 
utveckla systemanpassningar vid tidpunkten för systemtest, vilket skiljer sig åt 

jämfört med arbetsgången i MWork. Även acceptanstest planerades att 

genomföras på plats hos Eurostep, vilket är något som inte framgår i MWork. 

Eftersom Johansson (2008-10-20) påpekade att ett avklarat acceptanstest inte 
behöver betyda att Medius uppfyllt sina åtaganden skulle ett senare test som 

ligger efter driftstart kunna vara motiverat. Ett acceptanstest bör trots detta, 

enligt oss, genomföras för att kunna lämna systemanpassnings- och 

uppsättningsaktiviteterna och gå vidare i projektet. I och med att testningen 
syftar till att kontrollera att systemet uppfyllt ställda krav innan driftsättning, kan 

istället en kontroll av att systemet uppfyller ställda krav på systemet i daglig 

användning göras vid projektgodkännande. 

5.3 KONSULTMODELL 

Analysavsnitten kring hur Medius projektmodell bör utvecklas, och kring 
projektgenomförandet hos Eurostep, används i detta avsnitt för att utvärdera 

och förbättra den framtagna teorimodellen från Tabell 7. Teorimodell. Detta 

bildar grunden till en modell för affärssystemprojekt, som kan användas av 

konsultbolag vid införanden i tjänsteföretag, hädanefter kallad konsultmodellen. 

5.3.1 ROLL 

Idag uppfyller MWork tre roller, vilka vi även anser att teorimodellen uppfyller, 

eller kommer att uppfylla, när den väl praktiseras. Utöver dessa roller bör 

konsultmodellen fungera som ”ett resonerande ramverk för kommunikation”. 
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Den framtagna teorimodellen uppfyller denna roll genom att den identifierar 

företagets nuläge, genom förstudien, och önskade framtida läge, genom 

workshops, samt att den innehåller förändringsrelaterade aktiviteter. För att 
ytterligare stärka denna roll anser vi att teorimodellen behöver kompletteras med 

en specificering av ansvarig part för respektive aktivitet. Om kund och leverantör 

är medvetna om sina ansvarsområden skapas en bättre grund för diskussion och 

det minskar också risken för att den ansvarige inte genomför sina uppgifter, 
vilket var ett av problemen i Eurostep-fallet. Av denna anledning bör en ansvarig 

part anges för varje aktivitet i konsultmodellen. 

5.3.2 FASINDELNING 

Att dela in konsultmodellen i så få faser som möjligt ger, enligt oss, 

konsultbolaget den största möjligheten till att anpassa arbetssättet inom faserna. 
Fasindelningen görs genom att alla aktiviteter inom en fas ska höra samman och 

vara möjliga att genomföra parallellt, alternativt att aktiviteterna i en fas måste 

genomföras innan det att man fortsätter med några resterande aktiviteter i 

projektet. Att anpassa fasindelningen var något som vi beaktade redan då 
teorimodellen togs fram. I MWork är aktiviteterna indelade i tre faser, där vi 

anser att den första och andra fasen innehåller sammanhängande aktiviteter. Vi 

anser vidare att aktiviteterna i fasen implementering inte kan genomföras 

parallellt, men att uppsättning och systemtest måste genomföras före det att 
driftstart sker. Att man i Eurostep-fallet fortfarande arbetade med utveckling av 

anpassningar vid systemtestningen tyder på att aktiviteterna ”nödvändiga 

anpassningar” och ”systemtest” bör utföras i samma fas. Därför tycker vi att en 

uppdelning i fyra faser vore lämplig, istället för MWorks nuvarande tre, och vi 
behåller därför fasindelningen från teorimodellen. Även om de fyra faserna inte 

kan påbörjas samtidigt kan de med fördel arbetas med parallellt, åtminstone när 

möjlighet och önskan finns. 

Konsultmodellens fasindelning jämförs med de teoretiska modellerna från Figur 
7. Jämförelse i tid mellan faser i tre implementeringsmodeller, och MWork nedan 

i Figur 13. 
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Figur 13. Fasjämförelse för konsultmodell 

5.3.3 AKTIVITETER 

Att uppdatera analysen kring hot och möjligheter under projektet är viktigt enligt 

oss. För att ha någon nytta av detta ska analysen ingå som en aktivitet i varje fas. 

Varken i MWork eller teorimodellen har detta tagits hänsyn till, vilket vi anser 

vara en brist.  

I och med att en så tidig utbildning som möjligt i systemet är önskvärd, men att 

vårt studerade fall visar på att den tidiga utbildningen är ineffektiv på grund av 

att denna sker i ett ofärdigt system med omotiverade användare, är det svårt att 

rekommendera när utbildningsaktiviteter ska genomföras. Som teorimodellen, 
och även MWork, har placerat utbildningarna, där den största delen av 

utbildningen sker efter det att systemet är uppsatt tror vi är mest effektivt. 

Nyckelanvändarutbildningen i Eurostep-fallet, där leverantören behövde hålla i 

utbildningen, genomfördes tidigare än vad denna aktivitet ligger i teorimodellen. 
För att få ut mer av nyckelanvändarutbildningen kan den med fördel senare-
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läggas till en tidpunkt då verklig data finns i systemet, precis som i teorimodellen. 

För att minska problemen med kunskapsbrister hos anställda efter driftstart kan 

en support från leverantörens sida finnas på plats. Eftersom konsultmodellen är 
begränsad till att gälla fram till driftstart är support något som inte inkluderas i 

vår konsultmodell, men är värt att tänka på för konsultbolag som säljer tjänster 

efter driftstart. 

Oavsett kundföretagets kunskapsnivå är det viktigt att konsultbolaget försäkrar 
sig om att tillräcklig förståelse för systemet finns hos användarna. Därför bör en 

utbildningskontroll genomföras i samband med att utbildning av projektgrupp 

och nyckelanvändare görs. 

När leverantören ska förankra projektet hos kunden tycker vi att ansvar ska 
fördelas på personnivå och att en detaljerad tidsplanering med hänsyn tagen till 

varje persons övriga åtaganden ska göras för såväl kund som leverantör. Vi anser 

att ansvarsfördelning och tidsplanering ska ingå i teorimodellens aktivitet 

projektplanering, snarare än att det ska vara fristående aktiviteter. En väl 
detaljerad tidplanering i ett tidigt skede möjliggör för leverantören att bättre 

bedöma ersättning i förhållande till uppskattad arbetsinsats. 

Förutom att ha de vanliga stödjande processerna i införanden av affärssystem, 

projektledning och förändringsledning, vilka förekommer i den studerade 
litteraturen, tycker vi att en förankrings- och engagemangsprocess borde stödja 

arbetet med att motivera och medvetandegöra kunden ytterligare. Att ha ordnade 

förutsättningar och överenskomna ramar för möten och arbetssätt mellan kund 

och leverantör kan och bör vara en del av en projektdefinition där identifiering, 
definiering och avgränsning av åtaganden för projektet sker. I Eurostep-fallet 

togs en projektdefinition fram men just förhållandet mellan parterna under 

möten var inte definierat i tillräcklig utsträckning. Vi föreslår därför att man i 

samband med målformulering beslutar om ansvar och åtaganden i projektet i 
gemensam samförståelse.  

Förutom ovanstående tycker vi också att det, för att uppnå samförstånd med 

kunden kring dennes engagemang i projektet, bör finnas åtminstone en ansvarig 

part för varje aktivitet i projektmodellen. De aktiviteter som vi upptäckte att 
Eurostep borde ha haft ett tydligt ansvar i var att testa systemet och förändra 

sina affärsprocesser. När det gäller aktiviteterna i teorimodellens planeringsfas 

bör kundföretaget ansvara för att formulera målen med projektet och 
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tillsammans med leverantören tillsätta styr- och projektgrupp. En uppdaterad 

analys av hot och möjligheter bör genomföras under projektets gång, vilket 

leverantören lämpligen ansvarar för.  

Leverantören kan ansvara för de flesta av aktiviteterna i teorimodellens ut-

vecklingsfas, förutom tester genomförda av kunden. Detta eftersom leverantören 

har kunskap inom systemet och utveckling av anpassningar. Leverantören bör 

också ha helhetsansvaret när det gäller att se till att en projektplan tas fram och 
att en förstudie genomförs. När det gäller workshops skulle ett större ansvar 

förlagt på kunden vara önskvärt och kunna medföra större engagemang, men vi 

tycker ändå att leverantören bör hålla i, och därmed ansvara för, genomförandet. 

I övergångsfasen kan det vara lämpligt att leverantören utbildar nyckelanvändare, 
precis som Medius gjorde hos Eurostep, men att kundföretaget sedan väljer hur 

resterande utbildningar genomförs. Beroende av om en datamigrering genomförs 

eller ej, kan ansvaret fördelas olika. Vid en manuell inmatning av historisk data 

kan kunden med fördel själv tillse att detta färdigställs före driftstart. Skulle 
däremot en mer teknisk datakonvertering med hjälp av skript genomföras bör 

leverantören vara huvudansvarig. Hur som helst ska det vara upp till kunden att 

acceptera datakonverteringen för att säkerställa dess kvalitet.  

5.3.4 ARBETSSÄTT 

Eftersom det finns flera krav ställda på konsultmodellen, vilka uppfylls med olika 
typer av projektmodeller, tycker vi att en avvägning mellan dessa måste göras. 

Störst vinster finner vi med en dynamisk modell, vilken förespråkar ett iterativt 

arbetssätt så långt det är möjligt. I detta fall är det också viktigt med deadlines 

och milstolpar i projektet och därför anser vi att avslutskriterier behövs i varje 
fas för att veta när iterationerna ska avslutas. Genom att låta aktiviteterna och 

deras artefakter successivt utvecklas i planerings- och utvecklingsfasen kan, som 

tidigare nämnts, totaltiden minimeras, samtidigt som högre kvalitet uppnås. Då 

det främst är leverantören som ansvarar för aktiviteter i dessa faser är det också 
enklare att arbeta efter ett förutbestämt arbetssätt, oberoende av kundens 

arbetssätt. Aktiviteterna i övergångsfasen är betydligt mer fristående och inte lika 

beroende av varandra, samtidigt som de vanligen utförs endast en gång. Därmed 

minskar möjligheten att dra nytta av iterationer. Genom att ha arbetsgrupper 
som arbetar parallellt kan man istället effektivisera detta fasgenomförande. Med 



89 

en samtidig startpunkt för flera av aktiviteterna i fasen möjliggörs en mognads-

process som framförallt är behövlig för förändring av affärsprocesser. Ett seriellt 

arbetssätt skulle istället verka hämmande i och med att var och en av 
aktiviteterna måste slutföras före det att nästkommande påbörjas. De sista 

aktiviteterna under driftstarten är få till antalet och bygger på varandra, varför ett 

seriellt angreppssätt rekommenderas. 



90 

6 RESULTAT 

Här besvaras studiens frågeställningar och resultatet presenteras i form av en konsultmodell för 

införande av affärssystem i tjänsteföretag. Med stöd i litteratur om projekt rekommenderar vi 

att ansvar ska fördelas tydligt i modellen och att milstolpar i form av avslutskriterier ska 

finnas. Vi har även funnit att traditionella införandemodeller behöver kompletteras med 

arbetssätt, vilket är en viktig del i systemutvecklingsmetoder. Dessutom ska modellens syfte, i 

form av de roller den är tänkt att anta, stödjas.  

En projektmodell för affärssysteminförande som ska användas av konsultbolag 

bör innehålla faser med mest lämpliga arbetssätt, aktiviteter med ansvarig part 

och avslutskriterium för varje fas. 

Vi menar att modellen ska ta hänsyn till de krav som affärssysteminförande 

konsultbolag ställer, och därmed anta följande roller för att framförallt uppnå 

kundnöjdhet, standardiserade arbetsmetoder och flexibilitet, vilka vi funnit vara 

nödvändiga kriterier genom hela projektet.  

• Ett språk för kunskapsutbyte mellan konsulter 

• En struktur för handling 

• En struktur för kunskapslagring 

• Ett resonerande ramverk för kommunikation 

De tre första rollerna fann vi vara vanligt förekommande för modeller utifrån 

litteratur kring införanden av affärssystem och utifrån vår fallstudie. Den fjärde 
rollen, ”ett resonerande ramverk för kommunikation”, identifierades i fallstudien 

som behövlig för att uppnå modellens syfte. Genom att inkludera medverkande 

parter i projektet och ansvarig part för respektive aktivitet i modellen skapas ett 

underlag för diskussion konsulter emellan och mellan det implementerande 
konsultbolaget och det affärssystemanskaffande bolaget. Därmed kan modellen 

fungera som ett resonerande ramverk för kommunikation. 

Arbete enligt modellen ska också bidra till att resultatet av ett införandeprojekt 

upplevs som lyckat för såväl kunden som leverantören, genom att leverantören 
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får ersättning i förhållande till arbetsinsats och att kundens förväntningar med 

avseende på mål, tidsåtgång och budget uppfylls. 

Trots att arbetet i konsultmodellens fyra faser inte kan påbörjas samtidigt kan 
faserna delvis överlappa varandra, enligt Figur 14, i de fall önskan och möjlighet 

finns till att arbeta parallellt. 

 

 

Med hänsyn tagen till ovanstående tas den resulterande konsultmodellen fram, se 

Tabell 8. Genom att använda denna som en handlingsplan garanteras att de 

huvudsakliga aktiviteterna som behöver utföras i ett affärssysteminförande 

beaktas. Beroende på projektets storlek, kundens egenskaper och leverantörens 
åtaganden kan tillämpningen av konsultmodellen variera. Frihet finns därför i 

ordningen av utförandet av aktiviteterna men framförallt i hur de praktiskt 

genomförs. Enligt vår fallstudie fick kundföretaget Eurosteps egenskaper, såsom 

högutbildad personal, en påverkan på kommunikationen och relationen mellan 
dem och konsultbolaget Medius. Problem kan uppstå om divergerande syn finns 

mellan kund och leverantör avseende respektive parts erhållna kunskapsnivåer 

och verkställda åtaganden. Därmed anser vi att kundens egenskaper ska påverka 

hur det implementerande konsultbolaget bör utforma och genomföra 
aktiviteterna i projektet. 
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Figur 14. Konsultmodellens faser 
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Tabell 8. Konsultmodell 

 

 

 Aktiviteter Medverkande 

(ansvarig understruken) 

Planeringsfas 

Arbetssätt 
Iterativt 

Projektinitiering 

- Tillsättning av styrgrupp 

- Tillsättning av projektgrupp 

Målformulering & åtaganden 

Projektplanering 

Riskanalys 

Förstudie 

Kund & Leverantör 

 

 

Kund & Leverantör 

Kund & Leverantör 

Kund & Leverantör 

Leverantör 

Avslutskriterium: Projektplan godkänd 

Utvecklingsfas 

Arbetssätt 
Iterativt 

Installation av testmiljö 

Utbildning av projektgrupp 

- Utbildningskontroll 

Workshops 

Kravspecificering 

Utveckling av anpassningar 

Utveckling av datakonverteringsscript 

Systemintegrationer 

Enhets- & integrationstest 

Systemtest 

Uppsättning & konfigurering 

Acceptanstest 

Riskanalys 

Leverantör 

Kund & Leverantör 

 

Kund & Leverantör 

Kund & Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Kund & Leverantör 

Leverantör 

Kund 

Kund & Leverantör 

Avslutskriterium: Systemanpassningar accepterade 

Övergångsfas 

Arbetssätt 
Parallellt 

Förändring av affärsprocesser 

Utbildning av nyckelanvändare 

- Utbildningskontroll 

Utbildning av slutanvändare 

Datakonvertering 

Dataacceptanstest 

Riskanalys 

Kund 

Kund & Leverantör 

 

Kund & Leverantör 

Kund & Leverantör 

Kund 

Kund & Leverantör 

Avslutskriterium: Organisation och system förberett för driftstart 

Driftstartsfas 

Arbetssätt 
Seriellt 

Driftstart 

Fortsatt utbildning av slutanvändare 

Kund & Leverantör 

Kund 

Avslutskriterium: Projektgodkännande 
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Enligt de tidigare avgränsningarna inkluderar vår modell aktiviteter fram till och 

med driftstart. Därefter följer en användningsperiod där ytterligare kvalitets-

höjning i systemanvändandet och en fördjupad förståelse av hur systemet kan 
stödja arbetet fokuseras.  

Vid användning av konsultmodellen bör dessutom stödjande processer finnas i 

form av projektledning och förändringsledning samt den, enligt vår studie, 

behövda förankrings- och engagemangsprocessen. Detta för att få kunden 
tillräckligt involverad i projektet, vilket krävs för att nå önskvärd kvalitet och för 

att kunna slutföra projektet inom dess givna tidsramar. 

Arbetssättet inom varje fas är det av oss rekommenderade för att så tids- och 

resurseffektivt som möjligt genomföra fasen. Från konsultbolagets sida kan 
intresse finnas i att anpassa arbetssättet, till exempel genom att arbeta seriellt 

istället för iterativt. Detta innebär att just det specifika projektet blir mindre 

tidseffektivt, men att implementeringsorganisationen kan använda resurser till 

andra projekt. 
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel reflekterar vi kring studiens resultat och metoden för dess genomförande. Vi ger 

förslag till vidare forskning och uttrycker huruvida resultatet kan användas i andra 

sammanhang. 

När det gäller generaliserbarheten av vårt resultat kan vi endast anta att våra 

teorier stämmer med våra observationer i Eurostep-fallet. Vi bedömer att 
konsultmodellen troligen kan vara användbar i andra sammanhang än just 

Medius införande hos Eurostep. Detta eftersom den framtagna modellen, enligt 

vår uppfattning, liknar andra modeller som används av andra konsultbolag. 

Dessutom var den teoretiska studien, i vilken modellen delvis grundas, inte 
fokuserad på tjänsteföretag utan på införandeprojekt i allmänhet. 

Vår bedömning är att resultatet inte endast är användbart i ett tjänsteföretag. 

Detta på grund av att konsultmodellen är beskriven på en övergripande nivå och 

att vi anser att egenskaper hos företagen snarare än typen av företag är det mest 
särskiljande när det gäller vilken modell som behövs. Egenskaper såsom 

erfarenheter, kunskap inom organisationen och systemstödbehov är vad vi anser 

påverka aktiviteternas utförande mest. Trots att vårt fallföretag Eurostep hade 

högutbildad personal anser vi alltså att den framtagna modellen är tillämpbar i 
anskaffande företag utan denna egenskap. Indirekt leder detta resonemang ändå 

till att en uppdelning på tjänste- och produktproducerande företag kan göras, 

eftersom systemfunktionaliteten som väljs av det anskaffande bolaget till stor del 

är beroende av företagstypen.  

Främst tänker vi oss att den huvudsakliga användaren av konsultmodellen till en 

början är en erfaren konsult, i och med modellens utformning. Varefter rutiner 

har fastlagts och underliggande dokumentation skapats bör också mindre erfarna 

konsulter kunna använda modellen.  

Den metod som användes i studien var den som vi, under de givna för-

utsättningarna, ansåg vara realiserbar för att besvara syftet. På grund av att 

projektledaren i fallföretaget byttes ut och att projektet fördröjdes, blev vår 

fallstudie framskjuten i tid. Vi hann därför inte upprepa intervjuerna vilket hade 
kunnat bidra till ett rikare empiriskt material. Dessutom hade det gett oss 
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möjligheten att djupare studera hur aktiviteter genomförts praktiskt. En 

beskrivning av utförandet av aktiviteter i införandeprojekt hade kunnat 

inkluderas i konsultmodellen, vilket hade ökat användbarheten av modellen för 
konsultbolag med just Medius egenskaper och kundföretag med just Eurosteps 

egenskaper, men minskat generaliserbarheten till andra sammanhang. 

Att affärssysteminförandet inte fullföljdes under tiden för vår studie, vilket var 

tänkt vid examensarbetets påbörjande, bidrar till att problem som vanligen 
uppstår vid, eller efter, driftstart inte kommer att kunna observeras. Eftersom 

problem som uppstår efter driftstart, enligt Markus et al. (2000), oftast kan 

härledas till början av projektet, skulle en studie av hela införandeprojektet ha 

kunnat ge annan input och resulterat i att konsultmodellen fått ett förändrat 
innehåll. Vi anser alltså att en studie av hela införandeprojektet hade ökat 

resultatets giltighet.  

Hade vi haft betydligt mer tid för studien, och om fler praktikfall funnits 

tillgängliga, hade vi genomfört den annorlunda. Till exempel hade vi, förutom att 
studera aktiviteterna som ingår i införandeprojekt, velat undersöka stöd-

processerna djupare. Stödprocesserna har nämligen i vår studie visat sig vara mer 

betydelsefulla än vad vi trodde vid examensarbetets början. Företrädesvis hade vi 

också utökat studien till att även testa den framtagna modellen i ett eller flera nya 
sammanhang. Genom att den resulterande modellen praktiseras av ett 

konsultbolag vid införande i tjänsteföretag, kan modellens användbarhet i denna 

situation undersökas. Huruvida modellen ger ett lyckat resultat skulle kunna 

bedömas genom att utvärdera utfallet. Blir resultatet lyckat, enligt de uppställda 
kriterierna, kan vi vara mer övertygade om att resultatet går att generalisera till 

andra konsultbolag och tjänsteföretag. Utvärdering av förändringen skulle kunna 

utföras med Checkland och Scholes (1990) fem kriterier, beskrivna av Westelius 

(2008-11-27); ”efficacy”, ”efficiency”, ”effectiveness”, ”ethicality” och 
”elegance”. Detta tillvägagångssätt skulle kunna öka modellens faktiska värde 

och därmed det allmänna intresset för dess användning.  

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka modellens användning i 

praktiken, som beskrivits ovan, och på det sättet erhålla en utvärdering. Förutom 
detta kan metoder för utförande av modellens aktiviteter tas fram genom en 

djupare studie av de ingående aktiviteterna. 
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BILAGA 1 – INTERVJUUNDERLAG MEDIUS 

PROJEKTLEDARE 

Bakgrund 

1. Vad hade Eurostep för kriterier vid valet av system? 

2. Hur kom man fram till vilka moduler som skulle implementeras?  

3. Varför valdes Medius som samarbetspartner? 

4. Vilka förväntningar hade du på projektet?  

5. MWork användes som projektmodell. Hur såg denna ut vid starten för 

införandet? 

a. Vilka faser fanns? 

b. Finns det någon illustration? 

c. Hur väl överensstämmer detta med MWork 2.0? 

6. I vilket stadium i införandet av Axapta är ni? (Vad finns kvar att göra?) 

Initiering 

7. Vilka mål var uppsatta för projektet? 

8. Hur organiserades projektet? 

9. Utifrån vilka kriterier tillsattes projektmedlemmar? 

a. Fanns kunskap inom Medius från liknande tidigare projekt? 

10. Förutsåg ni några problem som skulle kunna uppkomma vid införandet? 

Analys 

11. Gjordes en processkartläggning över de gamla arbetsprocesserna? 
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a. Hur gjordes denna? 

b. Utmynnade detta i något dokument? 

12. Hur genomfördes förstudien? 

a. Vad innebar den? 

13. Kravspecificeringen 

a. Hur var du inblandad? 

b. Vad gick bra? 

c. Vad gick dåligt? 

d. Anser du att något skulle gjorts annorlunda? 

Design 

14. Påbörjades utbildning innan workshops? 

a. Vem utbildades till superanvändare? 

b. Följdes någon utbildningsplan? 

15. Workshops 

a. Hur gick de till? 

b. Vad var syftet? 

a. Vilka deltog i workshops? 

b. Hur många genomfördes? 

c. Vad tycker du om resultatet? 

d. Vad gick dåligt? 

e. Anser du att något skulle gjorts annorlunda? 
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16. Hur planerades datakonvertering att genomföras? 

a. Metod, strategi? 

b. Tidsåtgång - resurser? 

c. Tillfällen? 

17. Genomfördes integrering av system?  

a. Vilka? 

b. I så fall, hur? 

18. Hur genomfördes anpassningar av systemet? 

a. Vilka gjordes? 

b. Av vilken anledning? 

c. Blev resultatet tillfredsställande? 

d. Anser du att något skulle gjorts annorlunda? 

Införande 

19. Användes en testmiljö? 

a. När installerades den? 

b. Till vad användes den? 

c. Vem använde den? 

20. Testning 

a. Vilka tester genomfördes? 

b. Genomfördes acceptanstest? 

i. När genomfördes detta? 
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ii. Vad innefattades i acceptanstestet? 

c. Genomförs någon testning efter driftstart (go live)? 

d. Fanns det problem kvar efter de tester som gjorts? 

Driftstart 

21. Slutanvändarutbildning 

a. Hur genomfördes denna? 

b. När i tid? 

c. Vilka innefattades i utbildningen? 

d. Följdes någon utbildningsplan? 

e. Var utbildningen givande? 

f. Vad kunde ha gjorts bättre? 

22. Hur blev resultatet av datakonverteringen? 

23. Driftstart 

a. Hur ska driftstarten (go live) gå till? 

b. Vad gick bra och vad gick dåligt vid driftstarten (go live)? 

24. Hur har användarna mottagit systemet? 

25. Har det uppstått problem när användarna har använt systemet? 

26. Har systemet fungerat som det är tänkt?  

Projektavslut 

27. När anser ni att projektet är avslutat? (När ges leveransgodkännande?) 

Övrigt – Övergripande uppföljning 
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28. Vad anser du vara ett lyckat/framgångsrikt projekt? 

a. Balanserar man kundens nöjdhet med egen vinning? 

b. Hur ser man till att tjäna pengar? 

29. Har projektet uppfyllt dina förväntningar? 

30. Hur arbetade man med avstämning av måluppfyllelse? 

31. Hur har arbetet med att förbereda organisationen på förändring gått till? 

32. Planering 

a. Har ändringar gjorts i projektplaneringen under projektets gång? 

Vilka? 

b. Hur väl har tidplaner följts? 

c. Har beräknad tidsåtgång för olika aktiviteter överensstämt med 
plan? 

33. Förseningar i projektet 

a. Vilka uppstod? 

b. När i tid uppstod dessa? 

c. Hur löstes dessa? 

34. Allmänna problem 

a. Vilka problem har man stött på? 

b. När uppstod dessa? 

c. Var några av dessa oförutsedda? 

d. Hur löstes dessa? 

35. Vilka dokument har använts i projektet?  
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BILAGA 2 – INTERVJUUNDERLAG EUROSTEPS 

PROJEKTLEDARE 

Bakgrund 

1. Vilken roll har du haft i affärssysteminförandet? 

2. Hur kom man fram till vilka moduler som skulle implementeras?  

3. Varför valdes Medius som samarbetspartner? 

4. I vilket stadium i införandet av Axapta är ni? (Vad finns kvar att göra?) 

Initiering 

5. Vilka mål hade ni med införandet av Axapta? 

a. Hade ni planerat om måluppfyllelse skulle mätas? I så fall hur? 

6. Vilka förväntningar hade du på projektet? 

7. Hur organiserades projektet? 

8. Utifrån vilka kriterier tillsattes projektmedlemmar? 

a. Fanns kunskap inom företaget från liknande tidigare projekt? 

b. Fanns det dokumentation/lärdomar/personal kvar från tidigare 

implementeringar av system? 

9. Riskanalys: Förutsåg ni några problem som skulle kunna uppkomma vid 
införandet? 

Analys 

10. Gjordes en processkartläggning över de gamla arbetsprocesserna? 

a. Hur? Metod. 
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11. Har arbetsprocesser ändrats eller har verksamheten strukturerats om till 

följd av införandet av Axapta?  

a. Har ni ändrat arbetsprocesser eller arbetsfunktioner innan 
införandet av Axapta? Eller har Axapta anpassats för att passa 

era processer? 

12. Hur gick kravspecificeringen till? 

a. Har den varit bra? 

b. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

Design 

13. Påbörjades utbildning innan workshops? 

a. Vilka utbildades till superanvändare? 

b. Följdes någon utbildningsplan? 

14. Workshops 

a. Vilka deltog i workshops? 

b. Hur gick de till? 

c. Hur många genomfördes? 

d. Vad tycker du om resultatet? 

e. Vad gick dåligt? 

f. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

15. Hur planerades datakonvertering att genomföras? 

a. Tidsåtgång - resurser? 

b. Metod? 
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16. Genomfördes integrering av system?  

a. Hur? 

b. Med vilka? 

17. Hur genomfördes anpassningar av systemet? 

a. Vilka gjordes? 

b. Av vilken anledning? 

c. Blev resultatet tillfredsställande? 

d. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

Införande 

18. Användes en testmiljö? 

a. När installerades den? 

b. Till vad användes den? 

c. Vem använde den? 

19. Testning 

a. Vilka tester genomfördes? 

b. Genomfördes acceptanstest? 

i. När genomfördes detta? 

ii. Vad innefattades i acceptanstestet? 

c. Genomförs någon testning efter driftstart (go live)? 

d. Fanns det problem kvar efter de tester som gjorts? 

Driftstart 
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20. Slutanvändarutbildning 

a.  Hur genomfördes denna? Affärsprocesser och systemets 

funktion i dem, eller ”skärmbildsutbildning”? 

b. När i tid? 

c. Vilka innefattades i utbildningen? 

d. Följdes någon utbildningsplan? 

e. Var utbildningen givande? 

f. Vad kunde ha gjorts bättre? 

21. Driftstart 

a. Hur förväntar du dig att driftstarten (go live) kommer att gå till? 

22. Hur har användarna ställt sig till införandet? 

23. Har det uppstått problem när användarna har använt systemet? 

24. Har systemet fungerat som det är tänkt?  

Projektavslut 

25. När anser ni att projektet är avslutat? (När ges leveransgodkännande?) 

Övrigt – Övergripande uppföljning 

26. Hur har arbetet med att förbereda organisationen på förändring gått till? 

27. Vad anser du vara ett lyckat/framgångsrikt projekt? 

28. Hur kommer det sig att den förre projektledaren slutade? 

29. Planering 

a. Har ändringar gjorts i projektplaneringen under projektets gång? 

Vilka? 
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b. Hur väl har tidplaner följts? 

c. Har beräknad tidsåtgång för olika aktiviteter överensstämt med 

plan? 

30. Förseningar i projektet 

a. Vilka uppstod? 

b. Varför? 

c. När i tid uppstod dessa? 

d. Hur löstes dessa? 

31. Allmänna problem 

a. Vilka problem har man stött på? 

b. När uppstod dessa? 

c. Var några av dessa oförutsedda? 

d. Hur löstes dessa? 

32. Har projektet uppfyllt dina förväntningar? 

Är det något du vill belysa i projektet som du anser är viktigt? Bra eller dåligt? 
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BILAGA 3 – INTERVJUUNDERLAG EUROSTEPS VD 

Bakgrund 

1. Vilka egenskaper kännetecknar Eurostep? 

2. Vilken roll har du haft i affärssysteminförandet? 

3. Varför valdes Medius som samarbetspartner? 

4. I vilket stadium i införandet av Axapta är ni? (Vad finns kvar att göra?) 

Initiering 

5. Vilka mål hade ni med införandet av Axapta? 

a. Hade ni planerat om måluppfyllelse skulle mätas? I så fall hur? 

6. Vilka förväntningar hade du på projektet? 

7. Hur organiserades projektet? 

8. Utifrån vilka kriterier tillsattes projektmedlemmar? 

a. Fanns kunskap inom företaget från liknande tidigare projekt? 

b. Fanns det dokumentation/lärdomar/personal kvar från tidigare 
implementeringar av system? 

9. Riskanalys: Förutsåg ni några problem som skulle kunna uppkomma vid 

införandet? 

Analys 

10. Gjordes en processkartläggning över de gamla arbetsprocesserna? 

a. Hur? Metod. 
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11. Har arbetsprocesser ändrats eller har verksamheten strukturerats om till 

följd av införandet av Axapta?  

a. Har ni ändrat arbetsprocesser eller arbetsfunktioner innan 
införandet av Axapta? Eller har Axapta anpassats för att passa 

era processer? 

12. Hur gick kravspecificeringen till? 

a. Har den varit bra? 

b. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

Design 

13. Påbörjades utbildning innan workshops? 

a. Vilka utbildades till superanvändare? 

b. Följdes någon utbildningsplan? 

14. Workshops 

a. Vilka deltog i workshops? 

b. Hur gick de till? 

c. Hur många genomfördes? 

d. Vad tycker du om resultatet? 

e. Vad gick dåligt? 

f. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

15. Hur planerades datakonvertering att genomföras? 

a. Tidsåtgång - resurser? 

b. Metod? 
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16. Hur genomfördes anpassningar av systemet? 

a. Vilka gjordes? 

b. Av vilken anledning? 

c. Blev resultatet tillfredsställande? 

d. Anser du att något skulle ha gjorts annorlunda? 

Införande 

17. Användes en testmiljö? 

a. När installerades den? 

b. Till vad användes den? 

c. Vem använde den? 

18. Testning 

a. Vilka tester genomfördes? 

b. Genomfördes acceptanstest? 

i. När genomfördes detta? 

ii. Vad innefattades i acceptanstestet? 

c. Genomförs någon testning efter driftstart (go live)? 

d. Fanns det problem kvar efter de tester som gjorts? 

Driftstart 

19. Slutanvändarutbildning 

a.  Hur genomfördes denna? Affärsprocesser och systemets 

funktion i dem, eller ”skärmbildsutbildning”? 
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b. När i tid? 

c. Vilka innefattades i utbildningen? 

d. Följdes någon utbildningsplan? 

e. Var utbildningen givande? 

f. Vad kunde ha gjorts bättre? 

20. Driftstart 

a. Hur förväntar du dig att driftstarten (go live) kommer att gå till? 

21. Hur har användarna ställt sig till införandet? 

22. Har det uppstått problem när användarna har använt systemet? 

23. Har systemet fungerat som det är tänkt?  

Projektavslut 

24. När anser ni att projektet är avslutat? (När ges leveransgodkännande?) 

Övrigt – Övergripande uppföljning 

25. Hur har arbetet med att förbereda organisationen på förändring gått till? 

26. Vad anser du vara ett lyckat/framgångsrikt projekt? 

27. Hur kommer det sig att den förre projektledaren slutade? 

28. Planering 

a. Har ändringar gjorts i projektplaneringen under projektets gång? 

Vilka? 

b. Hur väl har tidplaner följts? 

c. Har beräknad tidsåtgång för olika aktiviteter överensstämt med 

plan? 
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29. Förseningar i projektet 

a. Vilka uppstod? 

b. Varför? 

c. När i tid uppstod dessa? 

d. Hur löstes dessa? 

30. Allmänna problem 

a. Vilka problem har man stött på? 

b. När uppstod dessa? 

c. Var några av dessa oförutsedda? 

d. Hur löstes dessa? 

31. Har projektet uppfyllt dina förväntningar? 

32. Är det något du vill belysa i projektet som du anser är viktigt? Bra eller 

dåligt? 

 


