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Abstract 
A failed implementation of an ERP system can have serious financial and organizational 

consequences for the business. However more and more businesses choose to realize an 

implementation because of the ERP system’s powerful benefits. The previous research 

therefore has focused on identifying critical success factors in ERP implementation. But 

despite this knowledge many implementations fail. The study therefore aimed to provide 

knowledge regarding what is critical in ERP implementation. To achieve the purpose of 

the study knowledge, both of which factors are critical in the ERP implementation and 

what is important regarding these factors, was required. The study was designed based on 

a qualitative research approach where the collection of empirical data was conducted 

using a number of semi-structured interviews. All respondents had great experience of 

ERP implementation. The empirical data was then analyzed using a conventional content 

analysis. The analysis were also included a theoretical triangulation as the theory was 

used as a further data source. Even a theoretical and comparative analysis was performed. 

The study resulted in a number of critical factors in ERP implementation and what is 

important regarding these factors. The overall conclusion was that the critical in ERP 

implementation is to realize that implementation is a business project rather than an IT 

project.  
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Sammanfattning 
Trots att en misslyckad implementering av ett affärssystem kan få allvarliga 

konsekvenser för verksamheten såväl ekonomiskt som organisatoriskt, har 

affärssystemets kraftfulla fördelar inneburit att allt fler verksamheten väljer att genomföra 

en implementering. Den tidigare forskningen har därför fokuserat på att identifiera 

kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem. Men trots denna 

kännedom misslyckas flertalet implementeringar och studien syftade därför till att bidra 

med kunskap gällande vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem. För att 

uppnå studiens syfte krävdes kunskap dels om vilka faktorer som är kritiska vid 

implementering av affärssystem, men även vad som är viktigt att tänka på gällande de 

kritiska faktorerna. Studien utformades utifrån en kvalitativ forskningsstrategi där 

insamling av empiri genomfördes med hjälp av ett flertal semi-strukturerade intervjuer 

med respondenter som alla hade lång erfarenhet gällande implementering av 

affärssystem. Empirin analyserades sedan med hjälp av en konventionell innehållsanalys. 

Analysarbetet innefattades även av en teoretisk triangulering i form av att teori användes 

som en ytterligare datakälla. Även en teoretisk och komparativ genomfördes. Studien 

resulterade i ett antal kritiska faktorer vid implementering av affärssystem samt hur dessa 

faktorer hanteras. Den övergripande slutsatsen var att det kritiska vid implementering av 

affärssystem är att inse att implementeringen är ett verksamhetsprojekt snarare än ett IT-

projekt.  
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1 Inledning 

I kapitlet ges först en introduktion till ämnet samt en översikt av tidigare forskning inom 

området. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte och 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras även studiens avgränsning, målgrupp och 

disposition. 

1.1 Introduktion 

Företagens utsatta konkurrenssituation innebär, i kombination med snabbföränderliga 

krav från omgivningen, ett ökat tryck när det gäller att kostnadseffektivisera 

verksamheten och förbättra affärsprocesserna. Affärssystem har därför kommit att spela 

en avgörande roll för företagens fortsatta framgång och ställning på marknaden. (Umble, 

Umble & Haft, 2003) Nah, Lee-Shang Lau och Kuang (2001) går ett steg längre och 

menar att ett effektivt utnyttjande av verksamhetens IT-resurser är en förutsättning för 

företagets fortsatta existens. Allt fler företag väljer därför att implementera ett 

affärssystem, som gör det möjligt för företagen att planera och hantera resurserna på det 

mest effektiva, produktiva och lönsamma sättet (Hwang, 2011).  

 

En implementering av affärssystem är själva införandeprocessen av systemet i 

verksamheten (Magnusson & Olsson, 2005). Implementeringen genomförs vanligtvis av 

en extern konsultfirma som är anlitade av verksamheten som är i behov av ett 

affärssystem (Robey, Coney & Sommer, 2006). 

 

Ett affärssystem kan beskrivas som ett informationssystem som integrerar verksamhetens 

affärsprocesser och därmed möjliggör ständig tillgänglighet av realtidsinformation i hela 

verksamheten (Nah. Lee-Shang Lau & Kuang, 2001; García-Sánchez & Pérez-Bernal, 

2007). Magnusson och Olsson (2005) tar upp kortare ledtider, effektivare processer, 

bättre kontroll, sänkta driftskostnader och förbättrad datakvalitet som affärssystemets 

potentiella fördelar.  

 

Men finns det verkligen någon garanti för att implementering av affärssystem leder till en 

effektiviserad verksamhet? Även om affärssystem kan innebära stora fördelar för 

verksamheten, hävdar Davenport (1998) att riskerna de medför är lika stora. De 

huvudsakliga riskerna med implementering av affärssystem är att processen är 

resurskrävande samt att den kräver förändringar i verksamhetens kärnprocesser 

(Davenport, 1998; Shehab et al, 2004). Ett vanligt misstag är att enbart se 

implementeringen utifrån det tekniska perspektivet när processen i själva verket är 

betydligt mer komplex än så (Magnusson & Olsson, 2005). Enligt Ip (2010) innefattas en 

implementering av såväl införandet av ett informationssystem som organisatoriska 

förändringar.  

 

Trots riskerna har beroendet av affärssystem, enligt Graham (2009), bara ökat sedan 

uppkomsten på 1990-talet och implementering av affärssystem beskrivs fortfarande som 

ett av de segment som växer snabbast inom IT-branschen. Bradley (2004) menar att 

affärssystem kommer fortsätta vara den största IT-investeringen för stora och medelstora 

företag och beskriver samtidigt att företagen förväntades spendera mer än 47 miljarder 
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dollar på affärssystem år 2001. Kunskap gällande kritiska framgångsfaktorer vid 

implementering av affärssystem är på så vis viktig för såväl företagsledare som 

akademiker (Bradley, 2004). Även leverantörerna av affärssystemen har nytta av denna 

kunskap, eftersom en lyckad respektive misslyckad implementering påverkar deras 

verksamhets fortsatta framgång (Graham, 2009).  

 

1.2 Forskningsöversikt 

Enligt Hwang (2011) finns det ett växande antal bevis för att implementeringen av 

affärssystem inte alltid förbättrar företagets kapacitet. Edenholm (2007) menar att cirka 

en tredjedel av verksamheterna som väljer att implementera ett affärssystem inte får ut de 

funktioner som leverantören har utlovat. Med tanke på att verksamheten ofta misslyckas 

med att uppnå de potentiella fördelarna med affärssystemet, kan implementering av 

affärssystem beskrivas som en dyr och tidskrävande process (Hwang, 2011; Chuang, 

2011).   

 

En vanlig orsak till att många verksamheter är missnöjda med implementeringen av 

affärssystemet kan, förutom att budgeten och tidsplanen överskrids, vara att det tar lång 

tid för verksamheten att anpassa sig efter det nya systemet (Myreteg, 2007). Många 

verksamheter som implementerar affärssystem är, enligt Edenholm (2007), inte medvetna 

om hur stor omställning ett IT-projekt kan innebära för verksamheten. Graham (2009) 

lyfter fram frågan genom att ta upp ”change management theory”, som handlar om att 

verksamheterna som implementerar affärssystem fokuserar på tekniska förändringar som 

implementeringen kommer att innebära och därmed ignorerar de 

verksamhetsförändringar som krävs.  

 

Implementeringen av affärssystem bör alltså ses utifrån ett verksamhetsperspektiv och 

inte bara som en införandet av ett system (Hwang, 2011). Implementering av 

affärssystem kan, förutom förändringar i infrastrukturen och affärsprocesserna, även 

innebära förändringar gällande roller och ansvarsfördelning som påverkar 

maktförhållandet i verksamheten (Ip, 2010; Finney & Corbett, 2007). Detta betonas även 

av Ip (2010) som menar att användarna, utifrån det tekniska perspektivet, måste förstå 

hur affärssystemet ska användas och, utifrån verksamhetsperspektivet, hur affärssystemet 

förändrar sättet att arbeta på i form av nya aktiviteter och relationer.  

 

Misslyckade implementeringar har, enligt Sandberg och Holmström (2008), inneburit 

försämrad kontroll och struktur i verksamheterna. Zimmerman och Smedley (2006) 

påpekar att verksamheten därför måste ta ställning till hur verksamhetsförändringarna ska 

utformas vid implementeringen, det vill säga hur mycket verksamheten ska anpassas efter 

systemet och hur mycket systemet ska anpassas efter verksamheten. 

 

 

Med tanke på affärssystemens storlek och komplexitet anpassar sig ofta verksamheten 

efter affärssystemet (Holland & Light, 1999; Sandberg och Holmström, 2008). 

Zimmerman och Smedley (2006) menar att verksamheten kan behöva förändra sättet de 

arbetar på när affärssystem implementeras och att verksamheten därmed bör anpassa sig 
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efter systemet. Holland och Light (1999) menar däremot att det borde vara tvärtom, 

eftersom anledningen till att implementera ett affärssystem är att systemet ska stödja 

verksamheten. 

 

Med tanke på att många implementeringar av affärssystem har misslyckats har forskarna 

fokuserat på att identifiera kritiska framgångsfaktorer som är grundläggande för att en 

implementering ska bli lyckad. Forskare som Remus (2007) och Verville, Bernadas och 

Halingten (2005) genomförde därför intervjuer. Ett flertal andra forskare har istället 

använt sig av en litteraturstudie (Finney & Corbett, 2007; Françoise, Bourgault & 

Pellerin, 2009; Holland & Light, 1999).  

 

Stöd från ledningen och kommunikation är två av de vanligast förekommande 

framgångsfaktorerna som har identifierats av tidigare forskare (Remus, 2007; Finney & 

Corbett, 2007; Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009; Holland & Light, 1999). Det är 

även viktigt att användarna är delaktiga i de verksamhetsförändringar implementeringen 

innebär, samtidigt som de behöver sätta sig in i den nya arbetsmiljön. Såväl 

användarmedverkan som utbildning av användarna har därför identifierats av flertalet 

forskare som kritiska framgångsfaktorer. (Verville, Bernadas & Halingten, 2005; Finney 

& Corbett, 2007; Remus, 2007; Holland & Light, 1999) 

 

Implementering av affärssystem påverkar verksamhetens kultur och på så vis även hur 

styrningen i verksamheten ska utformas. Flertalet forskare har därmed identifierat 

organisationskultur och förändrad styrning som kritiska framgångsfaktorer (Françoise, 

Bourgault & Pellerin, 2009; Remus, 2007; Finney & Corbett, 2007; Verville, Bernadas & 

Halingten, 2005).   

 

Flertalet forskare har även identifierat valet, testningen och utvecklingen av 

affärssystemet som kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem 

(Remus, 2007; Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009; Finney & Corbett, 2007; Verville, 

Bernadas & Halingten, 2005). Françoise, Bourgault och Pellerin (2009) identifierade 

vidare verksamhetens affärsplan och vision som framgångsfaktorer.  Andra forskare har 

kommit fram till samma resultat, men tillägger även att det krävs en strategi för 

implementeringen samt en planering (Finney & Corbett, 2007; Holland & Light, 1999; 

Remus, 2007).  

 

Hwang (2011) menar att tidigare forskare enbart har fokuserat på att studera kritiska 

framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem och att för liten uppmärksamhet 

har riktats mot påverkan av externa faktorer gällande implementeringen.  Hwang (2011) 

tar därför upp ”contingency-teorin”, som handlar om på vilket sätt omkringliggande 

variabler påverkar organisationens beteende. Teorin säger även att det inte finns ett bästa 

sätt att fatta beslut på eller organisera ett företag på, utan att organisationsstrukturen beror 

på faktorer i verksamhetens omgivning (Hwang, 2011).  
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1.3 Problemdiskussion 

Tidigare forskning tar upp att implementering av affärssystem är nödvändig för att 

verksamheten ska kunna stå sig i den hårda konkurrensen (Umble, Umble & Haft, 2003; 

Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  Affärssystemen innebär stora potentiella fördelar 

för verksamheten i form av reducerade kostnader och effektivare arbetsprocesser 

(Magnusson & Olsson, 2005). Visst låter det som starka argument för att överväga en 

implementering av ett affärssystem? Men är det verkligen ett enkelt beslut för 

företagsledarna?  

 

Davenport (1998) menar att det även finns en hel del risker förknippande med 

implementering av affärssystem. Implementeringen innebär stora kostnader för 

verksamheten, vilket kan få förödande konsekvenser (Umble, Umble & Haft, 2003; 

Hwang, 2011). Med tanke på att implementering av affärssystem ses som den största IT- 

investeringen en verksamhet gör, kan en lyckad implementering rentav vara avgörande 

för verksamhetens fortsatta överlevnad (Graham, 2009; Bradley, 2004). Affärssystemet 

har även en stor påverkan på verksamheten rent organisatoriskt (Graham, 2009; Keil och 

Mähring, 2011). Umble, Umble och Haft (2003) menar att en misslyckad implementering 

på så vis kan innebära att verksamhetens tillstånd försämras.   

 

Flertalet forskare beskriver att en stor del av implementeringarna misslyckas (Nah, Lee-

Shang Lau & Kuang, 2001; Graham, 2009). Två viktiga anledningar till att 

implementeringar misslyckas är verksamhetens svårigheter att anpassa sig efter systemet, 

samt att såväl budget som tidsplan överskrids (Myreteg, 2007). Med tanke på 

affärssystemets kraftiga påverkan på verksamheten, såväl ekonomiskt som 

organisatoriskt, har flertalet forskare inom området identifierat vilka faktorer som är 

kritiska för att uppnå en lyckad implementering av affärssystemet (Graham, 2009; Keil & 

Mähring, 2011; Remus, 2007; Finney & Corbett, 2007; Françoise, Bourgault & Pellerin, 

2009). En berättigad fråga är på så vis varför det fortfarande är relevant att studera 

området? 

 

Ett argument för ämnets fortsatta relevans är att forskarnas resultat, gällande vad som är 

kritiskt vid implementering av affärssystem, inte överensstämmer helt och hållet. Vad 

kan då dessa skillnader bero på? Enligt Doom, Milis, Poelmans och Bloemen (2010) kan 

en viktig aspekt vara att synen på de kritiska framgångsfaktorerna varierar beroende på 

om de studeras utifrån ett kund- eller konsultperspektiv.  

 

Med tanke på att tidigare forskare menar att en stor del av implementeringarna av 

affärssystem misslyckas är en intressant frågeställning om förståelsen gällande vad som 

är kritiskt vid implementering av affärssystem fortfarande är otillräcklig? Resonemanget 

styrks av Nah. Lee-Shang Lau & Kuang (2001) som menar att de kritiska 

framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem är för ospecifika och därmed 

svåra att tillämpa. Även Graham (2009) är inne på samma spår och påpekar att det inte 

existerar någon korrekt metod för att planera, samordna och överblicka projekten för 

implementeringen av affärssystem. 
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Ip (2010) menar vidare att både forskare och praktiker är överens om att den höga 

felfrekvensen gällande implementeringarna är ett problem som måste lösas. En mer 

omfattande forskning kring kritiska framgångsfaktorer genom empiriska undersökningar 

är därför relevant (Dezdar & Sulaiman, 2009). Med tanke på att marknaden för 

affärssystem fortfarande växer, ökar även kraven på att ge ämnet mer uppmärksamhet 

och forskning (Zimmerman & Smedley, 2006).  

 

Med tanke på ovanstående resonemang är det relevant att inrikta studien mot att 

undersöka vilka faktorer som är kritiska vid implementering av affärssystem och titta 

närmare på vad som är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna, för att på så vis 

skapa ytterligare förståelse för vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem.  

1.4 Problemformulering 

Trots att en stor mängd forskare har identifierat kritiska faktorer vid implementering av 

affärssystem, framgick i avsnitt 1.3 att en stor del av implementeringarna misslyckas. Av 

den anledningen finns det ett behov att genomföra en studie som identifierar vad som är 

kritiskt vid implementering av affärssystem.  

 

För att kunna ta reda på vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem krävs till 

att börja med förståelse för vad ett affärssystem är samt vilka fördelar som finns 

förknippande med användningen av det. Det krävs även förståelse för vad 

implementering av affärssystem innebär samt vilka risker som finns förknippande med 

implementeringen.  

 

Med vad som är kritiskt avses i studien övergripande samband och mönster som kan 

identifieras utifrån kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. För att 

sambanden och mönstren ska kunna identifieras, krävs till att börja med identifiering av 

vilka faktorer som är kritiska vid implementering av affärssystem samt varför faktorerna 

är kritiska. Dessutom krävs en förståelse för vad som är viktigt att tänka på gällande de 

kritiska faktorerna för att därigenom finna de mönster och samband som ligger till grund 

för att besvara frågan gällande vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem.  

 

Studien har syftat till att besvara följande huvudfråga:  

 Vad är kritiskt vid implementering av affärssystem? 

 

Studiens huvudfråga delades in i följande underfrågor: 

 

 Vad är ett affärssystem? 

 

 Vilka huvudsakliga potentiella fördelar finns det med att använda ett 

affärssystem? 

 

 Vilka huvudsakliga risker finns förknippade med affärssystem? 

 

 Vilka faktorer är kritiska vid implementering av affärssystem? 
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 Varför är faktorerna kritiska vid implementering av affärssystem? 

 

 Vad är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna vid implementering av 

affärssystem?  

1.5 Syfte 

Med tanke på att en stor del av implementeringarna av affärssystem fortfarande 

misslyckas syftar studien till att bidra med kunskap gällande vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem. Detta för att skapa ytterligare förståelse för vad som är 

kritiskt vid implementering av affärssystem.  

 

1.6 Avgränsning  

Med tanke på att implementering av affärssystem innefattas av såväl tekniska aspekter 

som verksamhetsförändringar är området mycket komplext. Studien, som syftar till att ta 

reda på vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem, avgränsades därför till att 

undersöka området på en övergripande nivå.  

 

1.7 Målgrupp 

Med tanke på studiens syfte riktar sig studien mot såväl konsultbolag som arbetar med 

implementering av affärssystem som verksamheter som överväger att implementera ett 

affärssystem, men även akademiker som är intresserade av att få ytterligare kunskap 

inom området. 
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1.8 Disposition  
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1.9 Sammanfattning av inledningskapitlet 

I introduktionen beskrevs affärssystemets potentiella fördelar och kraftfulla påverkan på 

verksamheten, att det finns risker förknippande med implementering av affärssystem 

samt att det handlar om stora investeringar för verksamheterna. I forskningsöversikten 

framgick att flertalet implementeringar misslyckas, vad misslyckandena beror på, vilka 

konsekvenser det kan få för verksamheten samt att tidigare forskare har fokuserat på att 

identifiera kritiska framgångsfaktorer. Ämnet diskuterades därefter vidare i 

problemdiskussionen som ledde fram till studiens syfte och forskningsfrågor.   
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2 Metod  

Kapitlet inleds med en redogörelse av de överväganden som har lett fram till valet av 

studiens forskningsmetod. Därefter beskrivs de metoder som har använts för insamlingen 

av såväl teori som empiri samt hur det insamlade materialet har analyserats. 

Avslutningsvis motiveras valet av de kvalitetskriterier som används i studiens 

utvärderingsmetod.   

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Kunskapsteoretiska eller epistemologiska frågeställningar handlar om vad som betraktas 

som kunskap gällande den sociala verkligheten. Enligt positivismen är kunskap endast 

sådana företeelser eller fenomen som kan bekräftas med hjälp av våra sinnen, vilket 

kallas fenomenalism. Motsatsen till positivismen är interpretativismen, ett 

tolkningsperspektiv, som syftar till att skapa en förståelse för människors beteende. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

För att kunna uppnå studiens syfte krävdes en förståelse för vad sociala aktörer anser är 

kritiskt vid implementering av affärssystem. Studiens utformning stämde därför överens 

med interpretativismen, snarare än positivismen. Studien innehåller även inslag av 

hermeneutiken, eftersom fenomenet studerades utifrån sociala aktörers perspektiv. 

(Bryman & Bell, 2011; Patton, 1990) 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Inom kvantitativ forskning är det forskarens intressen och frågeställningar som styr 

undersökningen, medan den kvalitativa forskningen använder sig av det som deltagarna 

lägger stor vikt vid som utgångspunkt (Bryman & Bell, 2011). För att uppnå studiens 

syfte krävdes en djupare förståelse för sociala aktörers uppfattningar gällande vad som är 

kritiskt vid implementering av affärssystem.  Den kvalitativa forskningsstrategin är i det 

avseendet mer lämplig än den kvantitativa, eftersom den alltså fokuserar på deltagarnas 

uppfattningar snarare än forskarens.   

 

Ontologiska överväganden handlar om på vilket sätt sociala entiteter kan uppfattas. Enligt 

objektivismen finns det inget beroende mellan sociala företeelser och sociala aktörer, till 

skillnad från konstruktivismen där sociala företeelser ses som något som konstrueras av 

sociala aktörer. (Corbin & Strauss, 2008; Bryman och Bell, 2011)  

 

Vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem kan inte existera utan att sociala 

aktörer är med och konstruerar det. Studiens utformning stämmer därför överens med den 

kvalitativa forskningsstrategin som har ett konstruktivistiskt synsätt, snarare än den 

kvantitativa forskningsstrategin som präglas av ett objektivistiskt synsätt (Corbin & 

Strauss, 2008; Bryman och Bell, 2011). 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin innefattas även av ett induktivt synsätt, som innebär 

att teorin genereras utifrån praktiken, medan den kvantitativa forskningsstrategin präglas 
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av ett deduktivt synsätt, som innebär att forskaren utgår ifrån teorin som finns och testar 

denna i praktiken. (Bryman och Bell, 2011; Patton, 1990) Med tanke på den 

djupförståelse som krävdes, riktades studiens fokus mot att generera teori utifrån 

praktiken snarare än att testa befintlig teori i praktiken. Till en början utformades studien 

utifrån ett induktivt synsätt för att kunna samla in empiri i form av sociala aktörers 

uppfattningar. I studiens senare skede fanns även inslag av deduktion för att med hjälp av 

teori skapa ytterligare förståelse och styrka resultatet.  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver alltså den kvalitativa forskningsstrategin som induktiv, 

konstruktivistisk och tolkande, vilket stämmer överens med den strategi som studien 

behöver använda sig av för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och därmed 

uppnå studiens syfte. Den kvalitativa forskningen lägger vanligtvis tonvikt på ord istället 

för kvantifiering av siffror och ord vid insamling och analys av data, vilket ytterligare 

styrker valet av att genomföra en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.3 Forskningsdesign 

Med tanke på att studien genomfördes med den kvalitativa forskningsstrategin var 

följande forskningsdesigner, som Bryman och Bell (2011) tar upp, lämpliga för att kunna 

uppnå studiens syfte: fallstudie och tvärsnittsdesign.   

 

En fallstudie är en detaljerad och djupgående undersökning om ett specifikt fall, medan 

en tvärsnittsdesign innebär insamling av data från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2011). För att kunna skapa förståelse gällande vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem krävdes att de sociala aktörernas uppfattningar byggde 

på erfarenheter från ett flertal implementeringar. Om enbart en implementering hade 

studerats, hade risken funnits att empirin enbart representerade vad som var kritiskt för 

det specifika fallet. Fallstudie uteslöts därför som forskningsdesign och studien 

utformades därmed utifrån en tvärsnittsdesign.  

 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor krävdes insamling av empiri i form av 

sociala aktörers uppfattningar gällande vad som är kritiskt vid implementering av 

affärssystem. Empirins roll i studien är således att skapa den djupförståelse som krävs för 

att kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 

Teorins roll innefattades av att bidra med ytterligare kunskap för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor samt styrka studiens resultat. Teorin användes även för att 

underlätta förståelse och tolkning av de sociala aktörernas uppfattningar. 

 

2.4 Forskningsmetod  

Med utgångspunkt i studiens syfte utformades alltså studien utifrån den kvalitativa 

forskningsstrategin med en tvärsnittsdesign. De kvalitativa forskningsmetoder som 

ansågs vara lämpliga, för att kunna samla in empiri gällande sociala aktörers 

uppfattningar om vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem, var: kvalitativa 

intervjuer och fokusgrupper. (Bryman & Bell, 2011; Patton, 1990; Trost, 2010) 
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Kvalitativa intervjuer är en form av individuella intervjuer som tenderar att vara mindre 

strukturerade, medan fokusgrupper är en form av gruppintervju där ett specifikt tema 

eller frågeställning diskuteras djupgående bland ett antal respondenter (Bryman & Bell, 

2011; Patton, 1990). 

 

Kvalitativa intervjuer var en lämpligare metod än fokusgrupper, eftersom dessa 

intervjuer, enligt Bryman och Bell (2011), har som mål att vara flexibla och medverka till 

att få fram respondenternas uppfattningar. Ytterligare en anledning är att det kan vara 

lättare att styra samtalet mot studiens syfte och organisera intervjuerna om de innefattas 

av endast en respondent, jämfört med fokusgrupper som består av flera respondenter 

(Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). 

 

De kvalitativa intervjuformer som ansågs lämpliga var ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Detta med tanke på att båda intervjuformerna är flexibla, 

samtidigt som de lägger tonvikten på hur respondenterna uppfattar verkligheten. (Bryman 

& Bell, 2011; Trost, 2010) 

 

Vid insamlingen av empirin var det viktigt att forskarna inte påverkade respondenterna i 

en alltför hög utsträckning under intervjuerna. Den ostrukturerade intervjuformen var 

därmed lämplig eftersom respondenten, enligt Bryman och Bell (2011), till stor del får 

tala fritt. Men med tanke på att studien genomfördes med en specifik inriktning mot vad 

som är kritiskt vid implementering av affärssystem var semi-strukturerade intervjuer mer 

lämpliga. Detta eftersom den semi-strukturerade intervjuformen möjliggör för 

intervjuaren att fokusera intervjun mot ett specifikt tema, samtidigt som respondenterna 

ändå har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att säkerställa kvalitén på den empiri de semi-strukturerade intervjuerna resulterade i, 

valde forskarna att träffa respondenterna och genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, 

istället för att genomföra telefonintervjuer. Detta eftersom information som samlas in via 

telefonintervjuer blir av lägre kvalitet än vid personliga intervjuer. (Bryman & Bell, 

2011) 

 

2.5 Insamling av teori 

För att underlätta tolkning och förståelse av sociala aktörers uppfattningar bör forskaren 

bekanta sig med den sociala aktörens miljö (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). 

Ett syfte med insamlingen av den teorin, som presenteras i kapitel 3, var därför att lättare 

kunna förstå och tolka de svar respondenterna gav under intervjuerna. Men teorin 

användes även under analysarbetet för att besvara forskningsfrågorna men även för att 

bidra med ytterligare kunskap och styrka studiens empiriska resultat.  

 

Med tanke på att informationssökningen hade ett specifikt syfte, att samla in teori 

gällande implementering av affärssystem och vad som är kritiskt med den typen av 

implementering, genomfördes den med inslag av den typ av litteraturgenomgång som 

Bryman och Bell (2011) beskriver som systematisk. Informationssökningen genomfördes 

via Högskolan i Borås egen sökmotor Summon. Sökorden som användes i 
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informationssökningen var såväl svenska ord som ”affärssystem” men även engelska ord 

som ”enterprise resource planning”(affärssystem) och ”enterprise resource planning 

critical success factors”(affärssystem kritiska framgångsfaktorer). Sökningen gav på så 

vis ett större omfång av forskningsresultat, eftersom informationssökningen genomfördes 

på såväl svenska som på engelska. 

 

Den teori som samlades in utgjordes främst av artiklar som forskare hade publicerat i 

vetenskapliga tidskrifter, men även av doktorsavhandlingar och böcker som behandlar 

ämnet. Informationssökningens fokus var att hitta aktuell teori, det vill säga information 

som har publicerats under 2000-talet, för att på så vis undvika irrelevant och föråldrad 

teori. Urvalskriteriet gällande artiklarnas forskningsmetod innefattades av såväl 

litteraturgenomgångar, intervjuer som fallstudier för att få en bredare kunskap gällande 

vad som är kritiskt vid implementeringar av affärssystem.  Såväl kriterier för tidsaspekten 

gällande teorin som urvalskriteriet för artiklars forskningsmetod, är riktlinjer som 

Bryman och Bell (2011) går igenom gällande primärdata i en systematisk 

litteraturgenomgång.  

 

För att kunna skapa förståelse för vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem 

granskades vad tidigare forskare har identifierat som kritiska framgångsfaktorer. De 

faktorer som var vanligast förekommande bland tidigare forskning ansågs som kritiska 

faktorer vid implementering av affärssystem. Granskningen avslutades när variationen i 

resultaten minskade. Samma metodik användes för att identifiera de huvudsakliga 

potentiella fördelarna och riskerna som finns förknippade med implementering av 

affärssystem. I den teoretiska referensramen ingick även teorier som ansågs relevanta 

med tanke på studiens syfte för att skapa ytterligare förståelse för ämnet som studerades.  

 

2.6 Insamling av empiri 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor krävdes insamling av empiri i form av 

respondenternas uppfattningar gällande vad som är kritiskt vid implementering av 

affärssystem (resultatet presenteras i kapitel 4).  

2.6.1 Urval  

Respondenterna behövde vara relevanta för frågeställningen, vilket stämmer väl överens 

med det målinriktade urvalet som Bryman och Bell (2011) tar upp. Bryman och Bell 

menar vidare att det målinriktade urvalet rekommenderas till kvalitativa forskare som 

använder sig av intervjuer.  

 

För att respondenterna skulle vara relevanta för studien krävdes att de hade lång 

erfarenhet gällande implementering av affärssystem. Detta eftersom sannolikheten var 

större att de kunde identifiera vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem. 

Urvalet fokuserades därför till en början på att identifiera stora och medelstora företag 

som arbetar med implementering av affärssystem. Detta eftersom dessa bolag 

förmodligen har genomfört en större mängd implementeringar jämfört med mindre bolag 

och därigenom har fler medarbetare med stor erfarenhet av den här typen av projekt.  
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Den definition som användes för urvalet av medelstora företag var verksamheter med 

mindre än 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner € (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2001). Urvalet av stora företag utgjordes således av 

verksamheter med mer än 250 anställda och en omsättning på över 50 miljoner €.  

 

Från de utvalda företagen kontaktades till en början ett antal projektledare med stor 

erfarenhet från implementeringar av affärssystem, eftersom deras uppfattningar ansågs 

vara relevanta för undersökningens syfte och frågeställning, med tanke på att de har 

kunskap om projektets samtliga faser. De respondenter som kunde ställa upp på en 

intervju användes därefter för att få kontakt med ytterligare respondenter, vilket stämmer 

väl överens med det som Bryman och Bell (2011) kallar för snöbolls- eller kedjeurval. 

Anledningen till valet av snöbollsurvalet var att de projektledare som kontaktades till en 

början förväntades kunna göra goda bedömningar av vilka ytterligare respondenter som 

hade tillräckligt stor erfarenhet för att vara relevanta för studien.  

 

En risk förknippad med snöbollsurvalet är att respondenterna som används blir upptagen, 

vilket kan innebära att det tar lång tid att få fram fler respondenter (Trost, 2010). För att 

hantera denna risk kontaktades två respondenter samtidigt.   

 

Snöbollsurvalet gav inte omedelbart den önskade effekten och därför kontaktades företag, 

som passade urvalskriteriet, för att få tag på nya relevanta respondenter. Detta urval 

stämmer överens med det som Bryman och Bell (2011) nämner som bekvämlighetsurval, 

vilket är en typ av urval där forskaren frågar de respondenter som finns tillgängliga.   

2.6.2 Intervjuförberedelser 

Intervjuförberedelserna handlade främst om att ta fram en intervjuguide som bestod av de 

frågor som skulle ställas under intervjun (se avsnitt 9.1) . Intervjuguiden utformades med 

en medvetenhet om att frågornas ordningsföljd inte behövde följas till punkt och pricka 

samt att intervjuaren hade frihet att ställa ytterligare frågor vid behov. (Bryman & Bell, 

2011; Trost, 2010) 

 

Syftet med intervjufrågorna var att få reda på respondenternas uppfattningar gällande vad 

som är kritiskt vid implementering av affärssystem. Frågorna utformades därför inte 

utifrån de kritiska framgångsfaktorerna från den teoretiska referensramen, utan var 

istället av öppen karaktär. Respondenten gavs på så vis frihet att utforma sina egna svar 

utan en allt för stor påverkan från forskaren (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010).  

 

För att öka tillförlitligheten av empirin som samlades in handlade de inledande frågorna i 

intervjuguiden om respondentens erfarenhet av affärssystem samt nuvarande och tidigare 

roller i implementeringsprojekten. Detta styrks av Bryman och Bell (2011), som betonar 

vikten av att fråga respondenten om bakgrundsinformation för att kunna sätta svaren i ett 

sammanhang. 

 

Före själva huvudfrågorna innehöll intervjuguiden även en fråga om vilken 

implementeringsmodell respondenterna använder. Frågorna utformades därefter på så vis 

att respondenterna fick beskriva vilka faktorer de anser är kritiska i varje fas, vad som är 
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viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna, vilka problem som är vanligast 

förekommande samt om det finns omkringliggande faktorer som påverkar 

implementeringen. Genom att utgå från respondenternas egen implementeringsmodell 

förbättrades möjligheterna att svaren innefattades av vad som är kritiskt gällande hela 

implementeringsprocessen, samtidigt som risken för att viktiga aspekter glömdes bort 

minskade.   

 

Andra förberedelser inför intervjun var att informera respondenterna om studiens syfte 

och vilka områden intervjun skulle beröra. Detta stämmer väl överens med 

informationskravet som handlar om att forskaren ska informera respondenterna om 

studiens syfte (Bryman & Bell, 2011). Respondenterna fick även bekräfta att de kunde 

ställa upp på en intervju samt godkänna inspelning. 

2.6.3 Beskrivning av intervjugenomförande 

Efter överenskommelse med respondenterna spelades intervjuerna in med hjälp av en 

diktafon. Detta eftersom det kan krävas en fullständig redogörelse för vad som sägs under 

intervjun samt vad respondenten betonar för att kunna genomföra en analys av god 

kvalitet (Bryman & Bell, 2011). Inspelningen innebär även att intervjuaren kan vara mer 

uppmärksam under intervjun och fokusera på att komma med intressanta synpunkter 

(Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). 

 

Intervjuarna såg även till att följa de riktlinjer som Bryman och Bell (2011) tar upp för en 

framgångsrik intervjuare och såg därför till att vara insatta i ämnet för att kunna ställa rätt 

typ av följdfrågor och säkerställa att den empiri som samlas in blev användbar. De 

följdfrågorna som ställdes syftade mestadels till att säkerställa att respondentens svar 

hade tolkats på rätt sätt av intervjuarna. Frågorna ställdes på ett språk som enkelt kunde 

uppfattas av respondenterna, samtidigt som ledande frågor undveks för att inte påverka 

respondenterna i allt för stor utsträckning med intervjuarnas egna tolkningar och 

värderingar. I de fall svaret var oklart, ombads respondenten att utveckla sitt svar.   

 

Respondenterna var anonyma i undersökningen för att de skulle kunna besvara frågorna 

på ett mer öppet och frispråkigt sätt, vilket styrks av Andersen (1998) som menar att 

respondenterna känner sig lugnare under intervjuerna om de är av vetskapen att de är 

anonyma.  
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2.7 Analysmetod 

2.7.1 Transkribering 

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades för att förbättra forskarnas 

minne av intervjuerna, samtidigt som det underlättar en noggrann analys av materialet 

(Bryman & Bell, 2011; Patton, 1990).  

 

Den semi-strukturerade intervjuformen, som medförde att respondenterna gavs utrymme 

att tala fritt inom området, innebar att allt som sades under intervjun inte var relevant för 

studiens forskningsfrågor. Därför transkriberades enbart de delar av intervjun som ansågs 

tillföra relevant information för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och därmed 

uppnå studiens syfte (Bryman & Bell, 2011; Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009).  

För att besvara studiens forskningsfrågor var det inte relevant att redogöra för 

respondenternas svar var för sig och därefter jämföra dem. Det handlade snarare om att få 

fram respondenternas samlade uppfattningar gällande vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem och därför krävdes att det transkriberade materialet 

analyserades.  

2.7.2 Empirisk dataanalys  

Ett tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data är kvalitativ innehållsanalys som 

innefattas av identifiering, kodning och kategorisering av bakomliggande teman av 

empirin (Patton, 1990). För att kunna besvara studiens forskningsfrågor var det lämpligt 

att kategorisera det transkriberade materialet med syftet att identifiera vad som är kritiskt 

vid implementering av affärssystem och därför valdes den kvalitativa innehållsanalysen 

som analysmetod.  

 

De typer av kvalitativa innehållsanalyser som var lämpliga att använda var riktad 

innehållsanalys eller konventionell innehållsanalys. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor krävdes respondenternas uppfattningar om vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem. Den konventionella innehållsanalysen användes därmed 

eftersom forskaren då, i enighet med Shannon och Hsieh (2005), låter kategorierna 

uppkomma från empirin. Detta till skillnad från den riktade innehållsanalysen, som är 

mer strukturerad på så vis att kodningen sker utifrån teorin (Shannon & Hsieh, 2005). 

Den konventionella innehållsanalysen genomfördes på det transkriberade materialet från 

intervjuerna. Analysen resulterade i flertalet kritiska faktorer vid implementering av 

affärssystem samt vad som är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna, vilket 

utgjorde studiens empiriska material (resultatet presenteras i avsnitt 4.2).    

 

De faktorer som betonades starkast av respondenterna och var vanligast förekommande 

bland respondenterna i det empiriska materialet ansågs av forskarna som kritiska och 

utgjorde studiens empiriska resultat. Utifrån det empiriska resultatet fick forskarna fram 

både vilka faktorer som är kritiska, men även vad som är viktigt att tänka på gällande de 

kritiska faktorerna vid implementering av affärssystem (resultatet presenteras i avsnitt 

5.1).  
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2.7.3 Teoretisk dataanalys 

För att besvara studiens forskningsfrågor som handlade om vad ett affärssystem är och 

vilka fördelar och risker som finns förknippade med affärssystem genomfördes även en 

analys baserat på enbart teori. Syftet med den teoretiska dataanalysen var att identifiera 

övergripande mönster och samband i befintlig teorin inom området för att på så vis kunna 

besvara forskningsfrågorna. (Resultatet presenteras i avsnitt 5.2) 

2.7.4 Teoretisk triangulering 

För att öka tillförlitligheten av det empiriska resultatet, samt tillföra ytterligare kunskap 

kring de kritiska faktorerna, genomfördes även en teoretisk triangulering, som innebär att 

såväl teoretiskt som empiriskt material används i analysen (se avsnitt 5.3). Användningen 

av den teoretiska trianguleringen motiveras med att både teori och empiri ger studien ett 

bredare perspektiv och därmed förstärker tillförlitligheten i studiens resultat, eftersom 

analys och slutsatser därmed grundas från flera datakällor. (Kjær Jensen och Andersson, 

1995; Patton, 1990) Den teoretiska trianguleringen genomfördes på så vis att teori från 

den teoretiska referensramen (som presenteras i kapitel 3) och det empiriska resultatet 

relaterades. Med tanke på att en teoretisk triangulering genomfördes grundades studiens 

resultat alltså inte enbart utifrån konsulternas perspektiv, utan även utifrån vad tidigare 

forskare har kommit fram till. Resultatet från den teoretiska trianguleringen utgjorde 

därefter underlag till att besvara studiens forskningsfrågor. Svaren på studiens 

underliggande forskningsfrågor presenteras i kapitel 6 medan svaret på studiens 

huvudsakliga forskningsfråga presenteras i kapitel 7.  

 

2.7.5 Komparativ analys 

För att både styrka och validera resultatet från analysen samt bidra med ytterligare 

förståelse genomförs även en komparativ analys. Den komparativa analysen, som såväl 

Hellspong (2001) och Rihoux (2006) tar upp, syftar till att finna mönster och samband i 

de resultat som de föregående analyserna resulterat i. På så vis kan analyserna knytas 

samman och ge en bättre förståelse över dess påverkan och innebörd på varandra.  
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2.8 Modell för studiens tillvägagångssätt 

Nedan illustreras studiens tillvägagångssätt på en övergripande nivå från den inledande 

litteraturstudien hela vägen fram till de avslutande slutsatserna.  
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Resultat Resultat 
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Figur 1. Modell för studiens tillvägagångssätt 
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2.9 Utvärderingsmetod 

En kvalitativ studie kan utvärderas utifrån de alternativa kvalitetskriterierna, trovärdighet, 

överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera för att styrka studiens 

tillförlitlighet. Intern reliabilitet, som främst används inom kvantitativ forskning, kan 

även tillämpas inom den kvalitativa forskningen med skillnaden att mindre vikt läggs 

gällande mätning. (Bryman & Bell, 2011) 

2.9.1 Trovärdighet 

Trovärdighet, som motsvaras av intern validitet, handlar om hur väl forskarnas 

observationer stämmer överens med den teori som utvecklas. Den sociala verkligheten 

som studeras kan uppfattas och tolkas på olika sätt beroende på vem som studerar den. På 

så vis är det studiens trovärdighet som avgör hur acceptabel forskarens beskrivning är 

utifrån andra människors perspektiv. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Med tanke på att studien bygger på insamling av empiri med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer kan respondenternas svar tolkas på olika sätt och därför används även 

trovärdighet som ett av studiens utvärderingskriterier. Detta styrks av Trost (2010), som 

menar att trovärdigheten är ett av de största problemen med kvalitativa studier och 

således kvalitativa intervjuer.  

2.9.2 Överförbarhet   

Överförbarhet, som motsvaras av extern validitet, handlar om i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras till andra sociala sammanhang (Bryman & Bell, 2011). 

 

Kvalitativ forskning eftersträvar att skapa djupförståelse av en specifik kontext snarare än 

bredd. Kvalitativa forskare lägger därför stor vikt vid att ta fram detaljerade 

beskrivningar av det sociala sammanhang som studeras, vilket sedan andra personer kan 

använda som underlag för att bedöma hur överförbart studiens resultat är till en annan 

kontext. Överförbarheten är ofta ett problem för kvalitativa forskare beroende på att de 

tenderar att använda sig av begränsade urval. (Bryman & Bell, 2011) Överförbarheten 

användes därför som ytterligare ett utvärderingskriterium.   

2.9.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att genomföra en samhällsvetenskaplig forskning utan någon som helst påverkan från 

forskarens värderingar är inte möjligt. Däremot bör forskaren kunna säkerställa att han 

eller hon har agerat i god tro. Forskaren bör alltså inte medvetet låta personliga 

värderingar och teoretiska inriktningar påverka studiens resultat. (Bryman & Bell, 2011) 

Med tanke på att studien är utformad med en kvalitativ forskningsstrategi där forskarens 

uppfattning är det som styr undersökningen, snarare än deltagarnas, är således detta 

kriterium lämpligt att ha med för att kunna styrka resultatet.  

2.9.4 Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag är överens om hur de ska tolka 

det de ser och hör. Detta går hand i hand med internbedömarreliabilitet, som handlar om 

att det finns en risk för att överensstämmelsen mellan forskarnas tolkningar är för liten 
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vid subjektiva bedömningar. (Bryman & Bell, 2011) Med tanke på att den empiri som 

samlades in tolkades av flertalet forskare ingår även intern reliabilitet som ett 

kvalitetskriterium för studien.  

 

2.10 Sammanfattning av metodkapitlet 

Med studiens syfte som utgångspunkt utformades studien utifrån den kvalitativa 

forskningsstrategin med ett induktivt, konstruktivistiskt och tolkande synsätt med 

hermeneutiska inslag. Studien utformades utifrån en tvärsnittsdesign där semi-

strukturerade intervjuer valdes som forskningsmetod. Snöbolls- respektive 

bekvämlighetsurval användes vid urvalet av respondenter. Till analysarbetet av det 

insamlade materialet användes konventionell innehållsanalys och teoretisk triangulering. 

För att utvärdera studiens tillförlitlighet valdes, trovärdighet, överförbarhet möjlighet att 

styrka och konfirmera samt intern reliabilitet som kvalitetskriterier.  
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en illustration över de ämnesområden som tas upp. Därefter följer en 

genomgång av vad ett affärssystem är, fördelar, risker samt en redogörelse av de olika 

faser som en implementering av affärssystem innehåller. Därefter beskrivs de kritiska 

framgångsfaktorerna som har identifierats i tidigare forskning samt de teorier som 

ansågs relevanta för studien (Se avsnitt 2.5).  

3.1 Relevanta ämnesområden 

Nedan illustreras studiens ämnesområden med koppling till respektive forskningsfråga. 

(Se avsnitt 1.4) 
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3.2 Affärssystem 

3.2.1 Vad är ett affärssystem? 

Grunden till affärssystemen lades redan på 1960-talet i och med MRP-systemen (material 

resource planning systems) som hanterade planering och schemaläggning av material för 

komplexa verksamheter (Graham, 2009). Företagens systemmiljö bestod mestadels av ett 

flertal olika informationssystem som inte kunde kommunicera med varandra, vilket 

skapade problem i form av bristfällig datakvalitet och förhöjda driftskostnader. Dessa 

problem ledde fram till en utveckling på 1990-talet där systemleverantörerna började 

utveckla den typen av verksamhetsövergripande system som fick benämningen ERP-

system (enterprise resource planning systems) och som senare kom att bli synonymt med 

begreppet affärssystem. (Magnusson & Olsson, 2005) 

 

På grund av affärssystemets komplexa natur är det ofta svårt att förstå affärssystemets 

samtliga egenskaper. Ett affärssystem kan inte bara ses som ett informationssystem utan 

som ett integrerat system som innefattar samtliga affärsprocesser i verksamheten. 

Affärssystem kan därför definieras som paketerad mjukvara som kombinerar 

verksamhetens affärsprocesser med IT-funktionerna. (Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 

2012) Klaus, Rosemann och Gable (2000) bygger vidare på resonemanget när de menar 

att affärssystemet strävar efter att integrera verksamhetens processer och presentera en 

helhetssyn över verksamheten från en enda IT-arkitektur. Detta styrks av Magnusson och 

Olsson (2005) som menar att syftet med affärssystem är ett effektivisera verksamheten 

genom att integrera verksamhetens olika enheter.  

 

Integrationen mellan verksamhetens enheter skapas genom att affärssystemets moduler 

kopplas till en gemensam databas som gör informationen tillgänglig i hela verksamheten 

(Magnusson & Olsson, 2005). Användningen av en central databas möjliggör alltså 

överföring och delning av data mellan och inom olika verksamhetsenheter (Aloini, 

Dulmin & Mininno, 2012). Usman och Mohammad (2012) menar att affärssystemet 

utgör ett ramverk för verksamheten som förbättrar affärsprocesserna genom att stödja det 

dagliga arbetet och beslutsfattandet. Affärssystemet automatiserar bland annat 

verksamhetens logistik, lagerkontroll, tillverkning, försäljningsstöd, kundvård, 

redovisning, personaladministration.  

 

Affärssystem kan därmed beskrivas som ett övergripande standardsystem som skall 

stödja verksamhetens värdeskapande processer. Med standardsystem avses datorbaserade 

och avgränsade system som är generaliserbara för olika organisationer och består av så 

kallade moduler.  Moduler kan beskrivas som avskiljbara delar av ett affärssystem med 

funktionalitet för ett specifikt verksamhetsområde. (Magnusson & Olsson, 2005) 

Standardsystem är alltså en färdigpaketerad programvara som ska stödja verksamhetens 

affärsprocesser med en viss anpassning, till skillnad från egenutvecklade som byggs 

specifikt efter verksamhetens behov (Melin, 2002).  
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Figur 2. Affärssystem (anpassad affärssystemsmodell från Davenport, 1998: 124) 

 

 

 

 

3.2.2 Huvudsakliga potentiella fördelar 

Nedan presenteras affärssystemets huvudsakliga potentiella fördelar. Urvalet av 

fördelarna har gjorts utifrån de vanligast förekommande och mest övergripande från 

tidigare forskning (se avsnitt 2.5). 

 

Som nämndes i föregående avsnitt syftar affärssystem till att effektivisera verksamheten 

genom att integrera verksamhetens olika enheter (se avsnitt 3.2.1). Affärssystemet 

ersätter komplexa och ibland manuella kopplingar mellan olika system genom att 

standardisera och automatisera affärsprocesserna. Tiden från att en order tas emot till 

dess att produkten eller tjänsten är levererad kan därmed reduceras, vilket leder till ett 

snabbare flöde i verksamheten i och därmed snabbare leveranser. (Mehrjerdi, 2010) 

 

Integreringen innebär således effektivare affärsprocesser och därmed affärsmässiga 

fördelar i form av kortare ledtider och minskade kostnader (Shang & Seddon, 2002). 

Affärssystemet förbättrar även integreringen gentemot verksamhetens kunder och 

leverantörer (Shehab, Sharp, Supramaniam & Spedding, 2004). Detta styrks av Hwang 

och Grant (2011) som tar upp förbättrade svarstider till kunderna och global delning av 

data som potentiella fördelar.  
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I föregående avsnitt beskrevs affärssystem även som ett övergripande standardsystem 

som skall stödja verksamhetens värdeskapande processer (se avsnitt 3.2.1). 

Standardiseringen av affärsprocesserna genom hela verksamheten ökar produktiviteten, 

vilket innebär att information kan överföras mellan olika avdelningar på ett snabbare och 

enklare sätt. Andra fördelar som kan uppnås tack vare standardiseringen är lägre 

lagerkostnader, produktionskostnader, marknadsföringskostnader och supportkostnader. 

(Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012) Ytterligare potentiella fördelar är minskade 

personalkostnader, förbättrad orderhantering och reducerade IT-kostnader (Hwang & 

Grant, 2011). 

 

Att verksamhetens affärsdata centraliseras och lagras i en gemensam databas innebär att 

hela verksamheten kan producera och få tillgång till information i realtid, vilket minskar 

risken för inkorrekt och redundant information (Shehab et al, 2004). Detta eftersom 

informationen som inmatas i systemet endast görs från en plats vid ett tillfälle, vilket 

minskar antalet felkällor (Seethamraju, 2005).  

 

På så vis kan det säkerställas att all planering bygger på data som stämmer överens med 

hur det faktiskt ser ut i verksamheten. Med hjälp av rapporterna från affärssystemet kan 

ledningen få en klar bild av vad de olika avdelningarna har presterat, vilket kan användas 

för att identifiera förbättringsbehov och skaffa sig konkurrensfördelar. (Mehrjerdi, 2010)  

 

I och med att besluten kan fattas baserat på realtidsinformation gällande produktion, 

kunder, produkter etc. förbättras även de strategiska möjligheterna på så vis att 

produktkännedomen och kundservicen förbättras. Centraliseringen av informationen 

innebär även att ledningen kan kontrollera, planera och övervaka resursförbrukningen 

samt följa upp de strategiska besluten på ett effektivare sätt. (Shang & Seddon, 2002) De 

strategiska fördelarna kan även handla om att det finns stöd för tillväxt, innovationer, 

produktdifferentiering och externa kopplingar. (Mehrjerdi, 2010) 

 

Centraliseringen av informationen innebär också att kommunikationen förbättras 

eftersom uppdateringar får genomslag i alla verksamhetsfunktioner (Umble, Umble & 

Haft, 2003). På så vis innebär affärssystemet minskade kostnader för kommunikation 

(Wu, 2011). Förbättrad kommunikation kan även leda till affärsmässiga fördelar i form 

av snabbare produktionscykler och förbättrad kundservice (Umble, Umble & Haft, 2003).   

 

Affärssystemet förbättrar även verksamhetens IT-infrastruktur på så vis att 

verksamhetens flexibilitet gällande nuvarande och framtida förändringar förbättras, vilket 

kan innebära minskade IT-kostnader. Rent organisatorisk innebär systemet även ändrade 

arbetsrutiner, samtidigt som det skapas förutsättningar för organisatoriskt lärande, 

delaktighet och en gemensam vision i verksamheten. (Mehrjerdi, 2010) 

3.2.3 Risker med affärssystem 

Nedan presenteras de huvudsakliga riskerna som finns förknippade med affärssystem. 

Urvalet av riskerna har gjorts utifrån de vanligast förekommande och mest övergripande 

från tidigare forskning. (se avsnitt 2.5).  
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Implementering av affärssystem kräver en stor mängd resurser i form av såväl tid som 

kapital för att verksamhetens affärsprocesser ska kunna anpassas affärssystemets logik. 

Det kan ta allt från några månader till ett antal år för verksamheten att acceptera 

affärssystemets standardprocesser. (Shehab et al, 2004) För att verksamheten ska kunna 

använda affärssystemet på rätt sätt krävs utbildning av användarna vilket kräver stora 

resursinsatser.  (Umble, Umble & Haft, 2003). Hsu, Sylvestre och Sayed (2006) menar att 

en ofullständig utbildning kan leda till ineffektivitet och oavsiktliga misstag vid 

användningen av systemet.  

 

Vidare menar Shehab et al (2004) att implementeringsprocessen ofta varar mellan två till 

fem år, vilket kräver att verksamheten har kapital för att driva implementeringsprojektet 

med tillräckliga resurser. Andra orsaker till att affärssystemen är resurskrävande är att de 

kräver bra IT-system, nätverk och rapportering. Med tanke på affärssystemets 

komplexitet behöver verksamheten också anlita konsulter för att avgöra vad som passar 

verksamheten bäst, vilket innebär ytterligare kostnader. (Mehrjerdi, 2010) 

 

Att förändra verksamhetens affärsprocesser till affärssystemets logik påverkar såväl 

verksamhetens strategi som organisationsstruktur. Affärsprocesserna som utgör fördelar 

gentemot andra konkurrenter kommer att påverkas, till och med möjligen standardiseras. 

Om verksamheten inte förstår vilka affärsprocesser som kommer att påverkas av 

implementeringen och vilka konsekvenser förändringarna medför, kan det få allvarliga 

konsekvenser i form av att de mest värdeskapande affärsprocesserna, som särskiljer 

verksamheten från konkurrenterna, standardiseras och inte längre utgör någon 

konkurrensfördel. (Davenport, 1998)  

 

En annan risk är att ledningen inte stödjer implementeringen av affärssystemet vilket kan 

få till följd av att projektgruppen blir överbelastad vilket i sin tur leder till hög 

personalomsättning, ineffektiv kunskapsöverföring och politiska problem. Även det 

intensiva och stressfyllda arbetet som krävs av projektgruppen kan leda till ökad 

personalomsättning (Mehrjerdi, 2010). 

   

Det finns även en risk att det valda affärssystemet inte stämmer överens med 

verksamhetens krav, vilket kan leda till höga kostnader för underhåll. Konflikter mellan 

verksamheten och konsultbolaget kan också uppstå, vilket kan leda till att 

implementeringen inte blir klar i tid eller på rätt sätt. (Mehrjerdi, 2010)  

 

I och med att affärssystemet stödjer verksamhetens samtliga affärsprocesser, är det av 

största vikt för verksamheten att systemet fungerar. Verksamheten blir på så vis beroende 

av leverantören, eftersom det inte är säkert att andra leverantörer kan tillhandahålla 

exempelvis underhåll och vidareutveckling av systemet. En annan risk är att 

verksamheten blir låst till det specifika systemet då det skulle vara en alltför omfattande 

process att byta system med tanke på att det påverkar hela verksamheten och kräver stora 

resurser.  (Magnusson & Olsson, 2005) 

 

Med tanke på affärssystemts komplexitet finns det även en risk att användarna tvingas 

lägga tid på att lösa problem med systemet, vilket kan vara mycket tidskrävande. Så även 
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fast affärssystemet syftar till att öka produktiviteten kan systemet även få en direkt 

motsatt effekt. En annan risk är att användarna använder sig av systemet, men fortsätter 

enligt de gamla processerna vilket inte fungerar i det nya systemet, vilket också leder till 

ineffektivitet. (Hsu, Sylvestre & Sayed, 2006) 

 

3.2.4 Implementering av affärssystem 

En implementering av ett affärssystem kan beskrivas som införandeprocessen av 

systemet i verksamheten. En implementering av affärssystem består vanligtvis av en 

verksamhet som anlitar en extern konsultfirma som arbetar med implementeringen i 

verksamheten. (Robey, Coney & Sommer, 2006) Ett vanligt misstag är att enbart se på 

implementeringen utifrån det tekniska perspektivet när processen i själva verket är 

betydligt mer komplex än så (Magnusson & Olsson, 2005). Implementering av 

affärssystem består av såväl införandet av ett informationssystem som 

verksamhetsförändringar (Ip, 2010).  

 

Implementeringen kan bestå av följande faser: projektförberedelser, 

verksamhetskartläggning, realisering, slutförberedelser samt drift och underhåll (Ehie & 

Madsen, 2005). 

Figur 3. Implementeringsmodellens fem faser för implementering av affärssystem 

(anpassad efter Ehie & Madsen, 2005: 549) 

 

Projektförberedelserna (project preparation) handlar om att organisera, planera och 

definiera implementeringens mål och omfattning. Vidare ska en tydlig projektplan, som 

beskriver hur mycket tid och kapital implementeringen har till sitt förfogande, tas fram 

under denna fas tillsätts även såväl en projektgrupp som styrgrupp.(Ehie & Madsen, 

2005)  

 

Verksamhetskartläggningen (business blueprint), handlar om att analysera verksamhetens 

affärsprocesser (Ehie & Madsen, 2005). Till en början genomförs en analys av nuläget 

och därefter en analys gällande hur införandet av affärssystemet kommer att påverka 

användarna i form av omstruktureringar och eventuellt nya aktiviteter (Parr & Shanks, 

2000). 

 

Realiseringsfasen (realization) innefattas av den tekniska utvecklingen av systemet och 

de justeringar som genomförs för att affärssystemet ska passa in i verksamheten.  Även 

testning av enskilda funktioner av systemet genomförs i realiseringsfasen, vilket 

vanligtvis sker i en pilotmiljö. (Ehie & Madsen, 2005) 

 

Slutförberedelserna (final preparation) handlar om testning, konfigurering och utbildning 

av användarna. Här testas all funktionalitet under extrema situationer med full 

uppsättning av data. Utbildningen genomförs för att användarna ska kunna använda 



 

26 

affärssystemet samt få en fullständig förståelse för verksamhetens processflöden. (Ehie & 

Madsen, 2005) 

 

Den avslutande fasen, drift och underhåll (go live and support), handlar om att föra in det 

slutgiltiga affärssystemet i verksamheten för att därefter övergå till underhåll och 

vidareutveckling av systemet. Affärssystemets samtliga moduler tas i drift och 

verksamheten får nu ta nu del av den nya funktionaliteten och de förändrade 

arbetsprocesserna. (Ehie & Madsen, 2005) 

 

3.3 Vad är en kritisk framgångsfaktor? 

En kritisk framgångsfaktor ökar möjligheterna att uppnå affärssystemets potentiella 

fördelar vid implementering av affärssystemet om den tas hänsyn till och behandlas. 

Definitionen av vad som är en kritisk framgångsfaktor vid implementering av ett 

affärssystem kan dock variera beroende på vilket perspektiv området studeras utifrån. 

(Doom, Milis, Poelmans & Bloemen, 2010) Konsulterna och kunderna kan exempelvis 

ha olika syn på de kritiska framgångsfaktorerna eftersom de kanske mäter framgång på 

olika sätt (Markus, Axline, Petrie & Tanis, 2000; Scott & Wagner, 2003).   

 

3.4 Kritiska framgångsfaktorer 

Nedan presenteras kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem, som 

har identifierats från tidigare forskning. (Se avsnitt 2.5). 

3.4.1 Stöd från ledningen 

En kritisk framgångsfaktor vid implementering av affärssystem är stöd från ledningen, 

som skapar förutsättningar för att implementeringen ska tillföras tillräckligt med resurser 

för att lyckas (Remus, 2007).  

 

Ledningen påverkar hur snabbt verksamheten tar sig an implementeringen genom att 

driva igenom de nödvändiga verksamhetsförändringar som krävs för att affärssystemet 

ska bli användbart i verksamheten (Parr & Shanks, 2000; Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 

2001). Stödet från ledningen innebär även att verksamhetens personal blir mer engagerad 

och samarbetsvillig gällande förändringarna, vilket är oerhört viktigt eftersom 

affärssystemet ska integreras med stora delar av verksamheten (Remus, 2007).  

 

För att skapa stöd och engagemang från ledningen är det viktigt att ledningen tilldelas 

ansvar och är styrande i implementeringsprojektet (Umble, Haft & Umble, 2003). 

Ledningen bör fatta beslut i de frågor där deras beslutsfattande krävs (Françoise, 

Bourgault & Pellerin, 2009). 

För att kunna reda ut ledningens förväntningar på implementeringen samtidigt som 

ledningen ska kunna få en klar bild av vilka processer och aktiviteter 

implementeringsprojektet kommer att innehålla samt till vilken grad implementeringen 

kommer att påverka verksamheten, är det av stor vikt att involvera ledningen i 

implementeringsprojektet (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). Ledningen bör även 
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involveras i hur integrationen med affärssystemet ska utformas och för att skaffa sig en 

förståelse för hur affärssystemet kan skapa nytta för verksamheten (Umble, Haft & 

Umble, 2003). Det är även viktigt att ledningen förmedlar de verksamhetsförändringarna 

som krävs till verksamheten för att den ska fungera ihop med systemet (Nah, Lee-Shang 

Lau & Kuang, 2001).  

En annan viktig aspekt är att det är tydligt vem som leder implementeringsprojektet. Ett 

otydligt ledarskap ökar risken för att processer läggs om, förkortas eller till med läggs 

ner.  Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). En tydlig ledare är även viktig för att 

hantera de konflikter som uppstår i implementeringsprojektet (Vervilsle, Bernadas & 

Halingten, 2005). 

3.4.2 Projektgruppens sammansättning  

Vid implementering av affärssystem är även projektgruppens sammansättning en kritisk 

framgångsfaktor (Parr & Shanks, 2000). För en lyckad implementering är det viktigt att 

det finns såväl IT- som verksamhetskunskap inom projektgruppen (Nah, Lee-Shang Lau 

& Kuang, 2001).  

 

För att projektgruppen ska innehålla personer med kunskap inom båda områden är det av 

stor vikt att verksamhetens nyckelpersoner frigörs från sina dagliga arbetsuppgifter. På så 

vis kan de bidra med verksamhetskunskapen till projektet, samtidigt som de kan lära sig 

systemet och föra vidare kunskapen till de övriga användarna. (Hederstierna Montén, 

2003). 

 

Sammansättningen av projektgruppen handlar alltså om att hitta den rätta mixen av 

affärsanalytiker, tekniska experter, användare och konsulter (Parr & Shanks, 2000). 

Projektdeltagarna bör därför väljas beroende på kompetens, tidigare framgångar, rykte 

och flexibilitet (Umble, Umble & Haft, 2003).  

 

Det är även viktigt att projektledaren ständigt kommunicerar med projektdeltagarna, 

samtidigt som det bör finnas ett utrymme för projektdeltagarna att fatta snabba och 

viktiga beslut (Umble, Umble & Haft, 2003).  

3.4.3 Projektledning 

Även valet av projektledare är en kritisk faktor för en lyckad implementering eftersom 

projektledaren bör klara av att överblicka projektet och samtidigt ha kraften att styra det 

(Hederstierna Montén, 2003).  

  

För att uppnå ett effektivt projektledarskap är det viktigt att valet av projektledare baseras 

på en bedömning av projektledarens kompetens (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). 

Bradley (2008) hittade, i sin studie, ett samband mellan projektledare, med stor erfarenhet 

av projektledarskap och implementeringar av affärssystem, och lyckade 

implementeringsprojekt. Projektledaren bör även anställas på heltid, samtidigt som det 

bör fastställas vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen (Françoise, Bourgault & 

Pellerin, 2009). 
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För att uppnå en lyckad implementering är en grundförutsättning även att säkerställa att 

rätt mängd resurser finns tillgängliga för ett lyckat projekt (Françoise, Bourgault & 

Pellerin, 2009). På så vis skapas förbättrade förutsättningar för projektet genom att risken 

för att budgeten överskrids minskar (Umble, Umble & Haft, 2003). Projektledarens 

uppgift handlar därefter till stor del om uppföljning, för att säkerställa att projektet inte 

bedrivs utanför projektets gränser, och riskhantering (Françoise, Bourgault & Pellerin, 

2009).    

Projektledarskapet innefattas även av ansvarsdelegering till projektdeltagarna, 

framtagande av milstolpar, utbildning och personalhantering. När det gäller 

ansvarsfördelningen bör projektdeltagarna ha tillräckligt med befogenheter för att kunna 

fatta snabba beslut. (Parr & Shanks, 2000). Det är även viktigt att etablera en styrgrupp 

som är involverad i valet av affärssystemet samt övervakningen och styrningen av 

projektet (Finney & Corbett, 2007). Projektet bör även delas in i delleveranser för att 

kunna mäta dessa och rapportera eventuella framgångar kontinuerligt under projektet 

(Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  

Det bör även finnas någon form av ”project champion” från verksamheten, som har 

kunskap om hur allt hänger ihop och fungerar inom verksamheten, som involveras i 

implementeringen (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).   

3.4.4 Planering 

Planeringen är en kritisk faktor vid implementering av affärssystem eftersom det är 

viktigt att kunna göra goda uppskattningar av kostnaderna för implementeringen för att 

på så vis kunna avsätta rätt mängd resurser (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001). En 

noggrann och väl genomförd planering innebär också färre överraskningar senare i 

projektet, vilket är en klar fördel (Verville, Bernadas & Halingten, 2005) 

För att kunna göra goda uppskattningar gällande vilken mängd resurser som krävs är det 

viktigt att sätta upp realistiska milstolpar och slutdatum för projektet (Parr & Shanks, 

2000). Implementeringen innefattas dock oftast av förändrade förutsättningar och 

oönskade överraskningar, vilket kan innebära att kostnaderna för implementeringen blir 

högre än planerat (Finney och Corbett, 2007). Projektledaren bör därför kontinuerligt 

uppdatera planeringen baserat på rapporter från projektdeltagarna och 

förändringsförfrågningar från verksamheten och dessutom kommunicera förändringarna 

till samtliga intressenter (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  

Det är även viktigt att planeringen är formell och innefattas av väldefinierade 

arbetsuppgifter och tydliga projekt- och verksamhetsmål. Under planeringen bör även 

implementeringsprocessens struktur, vilka som är beslutsfattare samt vilka tekniker som 

kommer att användas för implementeringen, fastställas (Verville, Bernadas & Halingten, 

2005).  
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3.4.5 Val av affärssystem  

En annan kritisk framgångsfaktor vid implementering av affärssystem är valet av 

affärssystem. Med tanke på affärssystemets storlek och komplexitet får valet av 

affärssystem stora konsekvenser för verksamheten. (Remus, 2007). För att affärssystemet 

ska passa verksamheten krävs därför en stor försiktighet vid valet av affärssystem 

(Finney & Corbett, 2007).  

För att valet av affärssystem ska bli korrekt i den meningen att systemet ska stödja 

verksamheten är det av stor vikt att genomföra en verksamhetsanalys för att på så vis 

komma fram till vad verksamheten behöver för systemstöd och därav göra valet av 

affärssystem (Finney & Corbett, 2007; Verville, Bernadas & Halingten, 2005).   

3.4.6 Process och integration  

Vid implementering krävs att verksamheters affärsprocesser anpassas efter det nya 

systemet och därför är även process och integration en kritisk framgångsfaktor (Remus, 

2007). Verksamhetens affärsprocesser behöver alltså integreras med affärssystemet, vilket 

innefattas av sammanfogning av roller och funktioner, för att kunna ta del av 

affärssystemets potentiella fördelar (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  

 

För att klargöra affärssystemets påverkan på verksamheten är det viktigt att genomföra en 

omfattande verksamhetsanalys som beskriver vilka förändringar affärssystemet innebär 

för verksamhetens affärsprocesser. (Corbett, 2007; Parr & Shanks, 2000). Det är 

exempelvis viktigt att klargöra vilka användare som behöver vilken information och vilka 

avdelningar i verksamheten som behöver integreras (Françoise, Bourgault & Pellerin, 

2009). Det är även av stor vikt att användarna involveras i analysarbetet för att de ska 

kunna förstå vilka konsekvenser implementeringen får för deras arbetsuppgifter. (Finney 

& Corbett, 2007).  

3.4.7 Implementeringsstrategi  

En annan kritisk framgångsfaktor är framtagandet av en implementeringsstrategi, som 

bör innefattas av hur implementeringen ska genomföras samt i vilken omfattning 

verksamhetsanpassning efter systemet ska ske. (Holland & Light (1999).  

Det är av stor vikt att implementeringsstrategin ligger i linje med verksamhetens vision 

och mål (Finney & Corbett (2007). Detta för att säkerställa av implementeringens fokus 

riktas mot att skapa affärsmässiga fördelar, vilket är en förutsättning för att verksamheten 

ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 

2001). Denna koppling är även viktig för att verksamheten ska få en klar uppfattning om 

hur implementeringen påverkar verksamhetens struktur, roller och ansvarsområden 

(Umble, Haft & Umble, 2003). 

Valet av implementeringsstrategi bör påverkas av verksamhetens benägenhet att 

förändras. I en föränderlig verksamhet kan affärssystemets samtliga funktioner 

implementeras på en gång, medan det i en mer konservativ verksamhet kan vara en fördel 

att genomföra implementeringen stegvis (Holland & Light (1999). 
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För att framtagandet av implementeringsstrategin ska vara meningsfullt är det även 

viktigt att kopplingen mellan strategin och verksamhetens vision och mål kommuniceras 

till implementeringsprojektets intressenter på ett formellt sätt (Françoise, Bourgault & 

Pellerin, 2009). Implementeringsprojektet bör därför innefattas av analytiker inom både 

det affärsmässiga och tekniska området (Bradley, 2008). Ansvaret för att 

verksamhetsmålen uppnås ligger dock hos ledningen (Françoise, Bourgault & Pellerin, 

2009).  

3.4.8 Förändringshantering  

Ytterligare en kritisk framgångsfaktor är förändringshantering eftersom implementering 

av affärssystem, förutom införandet av ett system, även kräver verksamhetsförändringar. 

Detta beror på att verksamhetens struktur och affärsprocesser inte är kompatibla med 

affärssystemets struktur, verktyg och typ av information. Även de mest flexibla 

affärssystemen har sin egen logik och påverkar därigenom verksamhetens strategier, 

organisation och kultur. För att affärssystemet ska stödja verksamhetens mål krävs 

förändringar av affärsprocesserna alternativt utveckling av nya affärsprocesser. 

Förändrade affärsprocesser kan i sin tur innebära att det krävs förändrad styrning i 

verksamheten för att upprätthålla effektiviteten. (Umble, Umble & Haft, 2003) 

För att kunna hantera verksamhetsförändringarna är det viktigt att det finns ett formellt 

stöd från ledningen och implementeringens eventuella motståndare gällande 

implementeringen (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). För att skapa stöd från 

implementeringens motståndare och därmed skapa en acceptans bland användarna, är det 

viktigt att genomföra en utbildning gällande behovet av affärssystemet samt systemets 

potentiella fördelar (Finney & Corbett, 2007).   

Med tanke på att implementering av affärssystem kräver verksamhetsförändringar är det 

mycket viktigt att se implementeringen som ett förändringsinitiativ snarare än ett IT-

initiativ. För att hantera verksamhetsförändringarna är ”business process re-enginering” 

(BPR) en kritisk framgångsfaktor. BPR resulterar i en komplett beskrivning över hur 

verksamheten kommer att arbeta efter införandet, det vill säga vilka förändringar 

införandet av affärssystemet innebär för affärsprocesserna.  

En delkategori till förändringshanteringen är hantering av kulturella förändringar. Vid 

implementeringen är det viktigt att förstå verksamhetens egenskaper, hur mottaglig 

verksamhetens kultur är för förändringar och se över vilka strategier som är nödvändiga 

för att kunna genomföra kulturella förändringar. (Finney & Corbett, 2007) 

För en lyckad implementering krävs alltså en anpassning efter systemet och en stark vilja 

att acceptera ny teknologi (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  
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3.4.9 Kommunikation  

Även kommunikationen är en kritisk framgångsfaktor vid implementering av 

affärssystem. Det är av stor vikt att kommunikationen fungerar såväl internt som externt i 

implementeringsprojektet. Kommunikationen internt handlar om kommunikationen i hela 

verksamheten medan kommunikationen externt handlar om kommunikationen med 

kunder och affärspartners. (Remus, 2007).  

 

Att kommunikationen fungerar är avgörande för att intressenternas förväntningar och 

synpunkter på implementeringsprojektet ska kunna fångas in och att utbildning ska kunna 

fungera, men även för förankringen av implementeringens syfte och mål i verksamheten 

(Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  

 

Vid implementering av affärssystem bör hela verksamheten få ta del av de framsteg som 

sker i implementeringsprojektet (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  Det är därför av 

stor vikt att kommunikationen fungerar mellan olika nivåer i verksamheten. Extra kritisk 

är kommunikationen mellan IT-personalen och den övriga verksamheten. (Finney & 

Corbett, 2007). En bristfällig kommunikation kan innebära att verksamheten inte får en 

full förståelse för implementeringen eller att intressekonflikter uppstår mellan 

verksamhetens avdelningar gällande ändringar i implementeringsprojektet, vilket 

försvårar konsulternas arbete (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  

 

För att uppnå en effektiv kommunikation är det viktigt att upprätta en 

kommunikationsplan på grund av att kommunikationen kan ske på olika sätt beroende på 

implementeringsprojekt och verksamhet (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  

Kommunikationsplanen bör ange tydliga direktiv för hur kommunikationen ska utformas 

och på så vis utgöra ramen för den regelbundna kommunikationen under 

implementeringen för att samtliga intressenter ska vara medvetna om hur 

kommunikationen ska ske (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009; Finney & Corbett, 

2007).   

3.4.10 Utbildning 

Utbildningen är en kritisk framgångsfaktor med tanke på att verksamheten inte kan ta del 

av affärssystemets potentiella fördelar förrän användarna blir experter på systemet och 

använder det på rätt sätt (Umble, Umble och Haft, 2003; Hederstierna Montén, 2003). 

Personalen behöver alltså utbildningen för att få förståelse för hur systemet förändrar 

affärsprocesserna (Holland och Light, 1999). 

 

För att utbildningen ska bli tillräckligt omfattande krävs att tillräckligt med resurser 

avsätts och därför är stödet från ledningen av stor vikt. En stor del av inlärningsprocessen 

handlar dock om att använda systemet under verkliga förhållanden, det vill säga i den 

konkreta arbetssituationen. Konsulterna bör därför upprätthålla en kontinuerlig kontakt 

med användarna och övervaka systemanvändningen för att kunna identifiera och lösa 

eventuella problem som uppstår. (Umble, Umble & Haft, 2003) Det är även viktigt att 

identifiera vad olika användare behöver för systemstöd i sitt arbete (Holland och Light, 

1999). 
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Utbildningen bör även inledas vid en tidpunkt som möjliggör att den avslutas när 

systemet har tagits i drift. Det är därför viktigt att ta fram en utbildningsplan, som till en 

början i projektet bör utformas på en övergripande nivå för att därefter bli mer detaljerad. 

De utbildningsansvariga bör ha god kunskap om såväl systemet som processerna och så 

många användare som möjligt bör utbildas av för att verksamheten ska bli så självständig 

som möjligt gällande systemanvändningen. (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009) 

3.4.11 Användarmedverkan  

Ytterligare en kritisk framgångsfaktor är användarmedverkan eftersom det är viktigt att 

användarna accepterar det nya systemet och anpassar sitt dagliga arbete efter det. Detta 

eftersom den långsiktiga framgången gällande implementeringen beror på i vilken 

utsträckning systemet används. Graden av acceptansen bland användarna är därför en bra 

indikator för om projektet har lyckats eller ej. (Remus, 2007) 

 

För att uppnå användaracceptans bör konsulterna kommunicera till användarna vilken 

påverkan affärssystemet kommer ha på verksamhetens affärsprocesser (Françoise, 

Bourgault & Pellerin, 2009). Det är alltså viktigt att ta hänsyn till vilka förändringar 

implementeringen innebär för användarnas arbetsuppgifter (Finney & Corbett, 2007).  

 

Det är även viktigt att användarna involveras i implementeringen på så vis att deras 

kunskaper används när konsulternas expertis inte är tillräcklig (Françoise, Bourgault & 

Pellerin, 2009). För att få användarna att känna sig delaktiga bör även någon tilldelas 

ansvaret för att användarna är medvetna om projektets nuvarande status (Holland och 

Light, 1999).  

 

Om användarna involveras i implementeringen får de en bättre förståelse för hur systemet 

fungerar samt varför implementeringen är viktigt för verksamheten, vilket kommer att 

öka deras medverkan ytterligare (Verville, Bernadas & Halingten, 2005).  

3.4.12 Testning och utveckling 

Slutligen är även testning och utveckling en kritisk framgångsfaktor vid implementering 

av affärssystem. Testningen är viktig innan systemet tas i drift för att undvika problem i 

form av att användarna inte kan använda systemet på grund av att systemet inte fungerar 

som de ska. (Bourgault & Pellerin, 2009) 

När det gäller testningen bör det finnas en tydlig testningsstrategi, med inplanerade 

testrutiner, i slutskedet av implementeringen för att kunna identifiera eventuella buggar 

och fel gällande systemet (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009; Finney & Corbett, 

2007).  

Det är även viktigt att sätta samman ett tekniskt team som hanterar såväl testning som 

utveckling av systemet. Teamet bör fokusera på att korrigera fel och utveckla systemet, 

samtidigt som de ska kunna agera snabbt om större problem med systemet uppstår. 

(Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009) 
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Systemutvecklingen är inte bara viktig efter implementeringen utan redan vid starten av 

implementeringsprojektet. Det är därför viktigt att identifiera vilka system affärssystemet 

behöver integreras med samt verksamhetens behov av vidareutveckling av 

affärssystemet. (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001) För att kunna samla in kraven som 

ligger till grund för systemutvecklingen är även kommunikationen med användarna av 

stor vikt (Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009).  

3.5 Teorier 

3.5.1 Change management theory 

”Change management theory” handlar om att verksamheterna vid implementering av 

affärssystem har en tendens att fokusera på de tekniska förändringar som 

implementeringen kommer att innebära och därmed ignorerar 

verksamhetsförändringarna. Teorin betonar alltså vikten av att ta hänsyn till de 

förändringarna utanför affärssystemet som behöver accepteras av verksamheten. 

(Graham, 2009) 

För en lyckad implementering krävs förändringar gällande organisationens kultur, 

hierarki och affärsprocesser (Stewart, 2008). En implementering av ett affärssystem 

handlar alltså lika mycket om organisatoriska och affärsmässiga frågor som om tekniska. 

Det krävs således att dessa tre aspekter är väl balanserade genom hela implementeringen. 

Förändrade affärsprocesser kan därmed ses som en av de största fördelarna en 

implementering av ett affärssystem kan resultera i. (Kraemmerand, Moller & Boer, 2003) 

Att verksamheten misslyckas med att anpassa affärsprocesserna efter affärssystemet kan 

bero på att personalen känner sig maktlösa och ibland även rädda eller oroliga när det 

gäller förändringar. Det kan även bero på att personalen inte har varit tillräckligt 

involverad i implementeringen eller att beslutsfattarna saknar tillräckligt med information 

för att kunna skapa en effektiv verksamhet. Orsaken kan även vara att systemet levereras 

för sent, fungerar mindre bra eller kostade med än vad som förväntades. (Kraemmerand, 

Moller & Boer, 2003) 

3.5.2 Technology acceptance model 

Ett av de viktigaste måtten för att mäta huruvida implementeringen av affärssystemet är 

lyckad eller ej är den avsedda användningen av systemet. Graden av systemanvändning 

visar hur accepterat systemet är av användarna. (Amoako-Gyampah & Salam, 2004) 

 

”Technology acceptance model” (TAM) syftar till att förklara användarnas vilja att 

använda systemet (Amoako-Gyampah & Salam, 2004). Enligt modellen är den uppfattade 

användbarheten och användarvänligheten de två viktigaste faktorerna gällande 

användarnas vilja att använda systemet och för att förklara systemanvändning (Legris, 

Ingham & Collerette, 2003). 

 

Med användbarhet menas i vilken grad användaren anser att systemet förbättrar eller 

underlättar arbetet. Användarvänligheten handlar istället om i vilken utsträckning 

användaren anser att användningen av systemet inte kräver någon större ansträngning. En 
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bättre förståelse för användbarheten och användarvänligheten skapar förbättrade 

möjligheter att uppnå en ökad användaracceptans och därmed användning av det nya 

systemet. (Amoako-Gyampah & Salam, 2004) 

 

Användbarheten kan delas in i två dimensioner: användbarhet för verksamheten och 

användbarhet för individerna. Användbarheten för verksamheten innebär ekonomiska 

fördelar såsom produktkvalitet och kostnadsbesparingar som anpassningen efter det nya 

systemet resulterar i. För individerna handlar det istället om ökad produktivitet och 

motivation.  

 

Båda faktorerna har en effekt på användarnas tillfredsställelse genom att den ökar när 

användarna har en bra känsla för att använda systemet. Användarna är vanligtvis mer 

tillfredsställda med systemet om de tror att användningen förbättrar deras arbete 

samtidigt som det är lättanvänt, vilket innebär att de aktivt använder systemet. (Lee, Lee, 

Olson & Chung, 2010) 

3.5.3 Contingency theory 

Enligt ”contingency theory” uppnås organisatorisk effektivitet genom att matcha 

verksamhetens egenskaper med faktorer i verksamhetens omgivning, så kallade 

”contingencies”. ”Contingencies” är variabler som förändrar de organisatoriska 

egenskapernas effekter. (Morton & Hu, 2008) 

 

Den första delen av ”contingency theory” handlar om att det inte finns något bästa sätt att 

organisera en verksamhet på. En specifik organisering som passar utmärkt i en 

verksamhet behöver inte nödvändigtvis passa lika bra i andra liknande verksamheter. 

(Welins, 1989) 

 

Den andra delen av ”contingency theory” handlar om att verksamhetens framgång beror 

på hur väl verksamheten kan anpassas efter omgivningen, det vill säga hur väl 

organisationsstrukturen stämmer överens med ”contingency-faktorerna”(Welins, 1989; 

Morton & Hu, 2008). Om en verksamhet inte är lönsam tyder det på att verksamheten 

inte passar in i sin omgivning och det krävs då en förändring i verksamheten (Welins, 

1989).  

 

I den tredje delen av ”contingency theory” betonas att det krävs utveckling av en lämplig 

organisationsstruktur för att verksamheten ska bli framgångsrik. Det är svårt att skapa en 

lämplig organisationsstruktur om omgivningen är förändringsbenägen och produkterna är 

komplexa. Dessa faktorer påverkar verksamheten och försvårar integreringen i 

verksamheten. (Welins, 1989) 

 

När det gäller ”contingency theory” inkluderas effektivitet av produktivitet, lönsamhet 

och tillfredsställd personal. Exempel på contingency-faktorer är: teknologi, nyskapande, 

förändringar i omgivningen och diversifiering. Men storlek, omgivning och teknologi är 

de underliggande faktorerna till teorin. Teorin kan därför användas för att studera 

frågorna kring samstämmigheten mellan affärssystemet och organisationsstrukturen. 

(Morton & Hu, 2008) 
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3.6 Sammanfattning av teoretiska referensramen  

För att kunna besvara forskningsfrågorna om vad ett affärssystem är, vilka huvudsakliga 

fördelar och risker som finns med affärssystem har följande aspekter tagits upp: 

Affärssystem, vars huvudsakliga syfte är att integrera verksamhetens olika enheter, har 

alltså följande potentiella fördelar: effektivare affärsprocesser, förbättrat beslutsunderlag, 

förbättrad kontroll och förbättrad kommunikation. Vanliga risker förknippade med 

affärssystem är att implementeringen är resurskrävande och kräver 

verksamhetsförändringar.  

 

För att forskarna skulle vara så förberedda som möjligt inför intervjuerna har följande 

aspekter tagits upp: Implementering av affärssystem består vanligtvis av följande faser: 

projektförberedelser, verksamhetskartläggning, realisering, slutförberedelser samt drift 

och underhåll. 

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna om vilka faktorer som är kritiska vid 

implementering av affärssystem, varför faktorerna är kritiska samt vad som är viktigt att 

tänka på gällande de kritiska faktorerna har följande faktorer och teorier beskrivits: De 

faktorer som är kritiska för att lyckas med implementering av affärssystem är: stöd från 

ledningen, projektgruppens sammansättning, projektledning, planering, val av 

affärssystem, process och integration, implementeringsstrategi, förändringshantering, 

kommunikation, utbildning, användarmedverkan samt testning och utveckling. Relevanta 

teorier som kan användas för att skapa ytterligare förståelse gällande implementering av 

affärssystem, och som har beskrivits, är: ”change management theory”, ”technology 

acceptance model” och ”contingency theory”.  
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4 Empiri 

Studiens empiri samlades in under ett flertal intervjuer (se avsnitt 2.6). I kapitlet beskrivs 

till en början respondenternas bakgrundsfakta. Därpå följer resultatet från den 

konventionella innehållsanalysen som har genomförts utifrån det transkriberade 

intervjumaterialet (se avsnitt 2.7).  Respondenterna benämns med bokstäverna A-E.  

4.1 Respondenternas erfarenhet gällande implementering av 
affärssystem 

 

Respondent A  

Respondent A arbetar för ett av de främsta konsultbolagen i Sverige som även är 

världsledande gällande implementering av affärssystem. Uppdragen innefattas även av 

implementeringar åt globala företagskunder i Sverige och respondenten beskrev att 

konsultbolaget är ett av de få i Sverige som kan ta sig an företagskunder med 

verksamheter i andra länder.  

 

Respondenten har 13 års erfarenhet av implementering av affärssystem, men har även 

arbetat en tid inom telecom-branschen med CRM och dessutom en del med Business 

intelligence. De roller som respondenten har idag i implementeringsprojekten är främst 

projektledare och lösningsarkitekt. Men respondenten har även erfarenhet från rollen som 

applikationskonsult.  

 

Respondent B  

Respondent B arbetar för närvarande för ett av de ledande konsultbolagen i Sverige, som 

även är aktivt i Europa, när det gäller implementering av affärssystem. Respondenten har 

en lång erfarenhet av såväl affärssystem som stora integrerade system och kom i kontakt 

med affärssystem i början av 1990-talet. Respondenten har därefter varit med och 

genomfört ett flertal olika implementeringar av affärssystem över hela världen. 

 

Respondentens tidigare roller inom implementeringsprojekten har varit 

applikationskonsult, men respondenten har även erfarenhet av att arbeta som 

systemansvarig. Den nuvarande befattningen är projektledare för implementering av 

affärssystem, vilket respondenten har arbetat som sedan år 2000 och lett 

implementeringsprojekt runt om i världen. 

 

Respondent C 

Respondenten har 10 års erfarenhet från implementering av affärssystem, främst 

implementeringar av HR-modulen. Respondenten har alltså främst arbetat med 

personaldelen av affärssystem, men påpekar att personaldelen har stora likheter med ett 

heltäckande affärssystem, eftersom området är mycket komplext och omfattande ändå. 

Respondenten påpekar att det finns mer lagar och regler att ta hänsyn till, vilka ständigt är 

under förändring, till skillnad från exempelvis ekonomisidan där lagarna och arbetssätten 

är mer strikta. Respondenten har även erfarenhet av utveckling av andra moduler. 
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Beroende på projektens storlek varierar respondentens roll i projektet, men vanligtvis är 

respondenten projektledare. Respondentens andra roller i projekt är affärskonsult och 

produktspecialist.  

 

Respondent D 

Respondenten har över 14 års erfarenhet av implementering av affärssystem och arbetar 

för ett världsledande konsultbolag när det gäller affärssystem. För närvarande arbetar 

respondenten som projektledare, men har tidigare även arbetat som logistikkonsult, 

teamledare, integrationsmanager och testledare.  

 
Respondent E 

Respondent E arbetar för ett av de främsta konsultbolagen i Sverige som även är 

världsledande gällande implementering av affärssystem. De befattningar som 

respondenten har haft är bland annat controller, applikationskonsult, projektledare och 

linjechef. Respondenten har arbetat med affärssystem sedan 1998 och har varit med i 

globala utvecklingsprojekt med såväl implementering av nya affärssystem som 

uppgraderingar av befintliga.  
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4.2 Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av 
affärssystem 

4.2.1 Stöd från ledningen och hela verksamheten 

Samtliga respondenter betonade starkt stöd från ledningen som en kritisk 

framgångsfaktor. Respondent A betonade att implementering av affärssystem 

huvudsakligen är ett verksamhetsprojekt. Respondent B bygger vidare på resonemanget 

och påpekar att ledningen ofta enbart ser implementeringen som införandet av ett IT-

system i den dagliga verksamheten, även fast implementeringen till stor del handlar om 

verksamhetsförändringar. Respondent B menar därför att det är mycket kritiskt att få stöd 

från ledningen och hela verksamheten under implementeringsprojektet. Bristande stöd 

från ledningen kan bero på att de endast ser implementeringen som ett IT-projekt, vilket 

innebär att ledningen inte engagerar sig i samma utsträckning som vid ett 

verksamhetsprojekt.  

 

Respondent A menar att anledningen till att verksamheten väljer att implementera ett 

affärssystem oftast grundas på ett behov av förändring eller effektivisering. En vanlig 

fallgrop är dock att fokuset, när implementeringen väl inleds, förflyttas från 

verksamhetsproblemet till införandet av affärssystemet. En stor del av implementeringen 

handlar visserligen om att införa det nya systemet, men systemet har inget egenvärde i 

sig. Systemet måste skapa någon form av värde för verksamheten och därför menar 

respondent A att stöd från ledningen är en av de mest kritiska framgångsfaktorerna.  

 

För att få stöd från verksamheten menar respondent B att det är viktigt att genomföra 

möten och intervjuer med personal i verksamheten för att kunna identifiera vilka 

individer som är positivt respektive negativt inställda till implementeringen. Detta är 

extra viktigt i större verksamheter, eftersom de ofta innehåller mer internpolitik, vilket 

innebär att olika verksamhetsenheter har skilda förväntningar på vad implementeringen 

av affärssystemet ska innebära för verksamheten.  

 

Respondent C påpekar att det även är mycket viktigt att kunden är med och visar att de 

verkligen vill genomföra projektet. Om kunden har viljan att genomföra projektet 

kommer konsulternas arbete att underlättas, eftersom konsulterna då kan få tillgång till 

den information och de resurser som krävs för att lyckas med implementeringen.  
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4.2.2 Projektgruppens sammansättning  

Respondenterna C, D och E påpekar att det är kritiskt att konsulterna får tillgång till rätt 

representanter från verksamheten under implementeringen. Verksamhetens 

nyckelpersoner bör utbildas extra för att bli specialister på systemet och på så vis kunna 

konstruera utbildningsmomenten och genomföra vidareutbildningen av den resterande 

verksamheten. Med tanke på att nyckelpersonerna talar samma språk som den övriga 

verksamheten underlättas utbildningen. Nyckelpersonerna kan även verksamheten bättre 

än konsulterna vilket innebär att de vet vad som är viktigast att fokusera på gällande 

utbildningen.  

 

Respondent B bygger vidare på resonemanget och påpekar att det är lämpligare att 

verksamhetens nyckelpersoner förklarar för den övriga verksamheten hur processerna 

kommer att förändras, snarare än att konsulterna gör det. Detta eftersom den övriga 

personalen har lättare att förstå vad interna nyckelpersoner, vilket på så vis innebär en 

starkare genomslagskraft. Projektdeltagarna från verksamheten är därför viktigare för 

projektets utgång är konsulterna. Respondent B förklarar att verksamhetens 

nyckelpersoner även kommer att fungera som en form av ”gurus” i verksamheten efter 

implementeringsprojektet. Detta eftersom de är involverade i förändringshanteringen och 

därmed utvecklar en förståelse för vad implementeringen innebär för verksamhetens 

affärsprocesser. 

 

Respondent D framhäver vikten av att verksamhetens representanter har rätt kunskap om 

hur verksamheten faktiskt fungerar, samtidigt som de har befogenhet att fatta beslut. 

Projektgruppen bör även bestå av erfarna konsulter som har erfarenhet från tidigare 

implementeringsprojekt och vet hur affärssystemet fungerar samtidigt som de är viktigt 

att personkemin mellan projektdeltagarna fungerar. Respondenten förväntar sig att få 

tillgång till rätt representanter från verksamheten innan projektet startar, eftersom 

konsulterna behöver någon som förklarar hur verksamheten fungerar.  

 

Om projektledaren inte får tillgång till kompetent personal från verksamheten, menar 

Respondent C att såväl utbildningsnivån till den övriga verksamheten som den 

information som konsulterna får från verksamheten gällande viktiga verksamhetsfrågor 

påverkas negativt.  

 

För att få med sig nyckelpersoner från verksamheten, betonar respondenterna A och E, 

vikten av det skrivs med i kontraktet att konsulterna behöver ha tillgång till ett visst antal 

representanter från verksamheten för att konsultbolaget ska kunna ta ansvar för ett lyckat 

projekt. Respondent A betonar även vikten av att samtliga individer i verksamheten 

tilldelas ansvar i projektet för att de ska bli mer engagerade och stödja projektet. 

 

För att verkligen säkerställa att rätt personer från verksamheten deltar i projektet anser 

respondent B att det är lämpligt att ställa en fråga till ledningen om vilka resurser 

verksamheten inte kan klara sig utan och därefter tala om att det är dessa personer som är 

viktiga att ha med i projektet för att lyckas med implementeringen. Respondenten menar 

att det viktiga är att få tillgång till nyckelpersonerna, även om det bara gäller några 
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timmar, för att på så vis kunna få dem engagerade i projektet. Om nyckelpersonerna är 

engagerade och tycker implementeringen är spännande kan de hjälpa till med en rad olika 

arbetsuppgifter. Om engagemanget inte uppnås är det viktigt att förtydliga för ledningen 

att det krävs tillgång till nyckelpersonerna eftersom det är utifrån dem som systemet 

kommer att byggas. 

 

Respondent E betonar extra starkt vikten av en speglad uppsättning av projektgruppen, 

det vill säga att den består av representanter från såväl verksamheten som konsultbolaget 

för att båda parter ska kunna bidra med kunskap och förståelse under hela projektet. 

4.2.3 Gemensamma förväntningar  

För att skapa gemensamma förväntningar på implementeringen betonar respondent A 

vikten av att konsulterna, i samråd med ledningen och andra representanter från 

verksamheten med någon form av ansvar, tar fram en inledande plan där det framgår hur 

systemet ska fungera, vilka möjligheter som finns med systemet och vilka problem som 

kan tänkas finnas. Enligt respondent B bör någon form av ”change manager”, som 

kontinuerligt kommunicerar till verksamheten vilka verksamhetsförändringar som 

kommer att ske samt projektets omfattning, utses.  

 

Enligt respondent C krävs extra stor noggrannhet i projektets inledning och analysfas för 

att skapa rätt förväntningar på projektet. Det är därför kritiskt att konsulterna och 

verksamhetens representanter verkligen förstår varandra. Respondent B belyser detta 

ytterligare genom att betona vikten av att sätta förväntningarna på rätt nivå för att alla 

inom verksamheten ska veta vad som kommer att förändras och varför. Det är dock inte 

alltid de som återfinns längst upp i verksamhetens hierarki som bestämmer och styr i 

verksamheten.  

 

Respondent B betonar även vikten av att tydliggöra att verksamheten får ett nytt system 

och inte någon vidareutveckling av deras gamla system. Många verksamheter tror att ett 

nytt system kommer lösa det gamla systemets fel, samtidigt som det gamla systemet finns 

kvar och fungerar som vanligt. Den kravbilden är dock näst intill omöjlig att uppnå.  

 

Respondent B menar att det är av stor vikt att få med sig verksamhetens nyckelpersoner i 

projektet, eftersom de har stort inflytande. Om nyckelpersonerna är negativt inställda är 

implementeringen i princip dömd att misslyckas på förhand. Nyckelpersonerna behöver 

förstå hur verksamheten fungerar i nuläget, samtidigt som de bör ha befogenheter att ta 

beslut om framtida förändringar. Utan verksamhetens nyckelpersoner menar respondent 

C att analysen riskerar att inte bli tillräckligt noggrann, vilket kan leda till att konsulten 

får en felaktig bild av hur verksamheten fungerar. Affärssystemets och affärsprocessernas 

utformning riskerar då att baseras på felaktig information vilket får konsekvenser när 

verksamheten väl tar del av systemet. Kunden kommer då att vara av den uppfattningen 

att konsulten har missuppfattat dem och att systemet inte har den utformningen som de 

förväntade sig. 
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4.2.4 Val av affärssystem 

Respondenterna A och C menar att det är mycket kritiskt att konsulterna får reda på vad 

kunden verkligen vill ha vid upphandlingen av affärssystemet. Respondent C påpekar att 

kunden ofta har en bild av hur de tror att deras verksamhet fungerar som inte alltid 

stämmer överens med verkligheten, vilket innebär att bilden gällande vad verksamheten 

behöver för system blir förvrängd.  

 

För att valet av affärssystem ska bli korrekt i den meningen att affärssystemet passar 

verksamheten och dess behov, menar Respondent A att det krävs en tydlig process och 

ansvarsfördelning för upphandlingen. Det är viktigt att konsultbolaget styra detta rätt så 

inte kunden går in i en process där de inte har koll på läget.  

 

Respondent C menar att verksamheten antingen vill genomföra en systemförändring eller 

organisationsförändring. Kunden har dock vanligtvis för dålig kunskap om vad de 

egentligen vill ha samtidigt som säljarna av affärssystemet inte har tillräckligt med 

kunskap för att kunna ställa de rätta frågorna för att ta reda på vilket system som passar 

kunden bäst. Det är därför viktigt att såväl kunden som säljarna har kunskap om 

detaljerna för att på så vis kunna ställa rätt frågor och reda ut vad kunden egentligen 

behöver.  

4.2.5 Tydliga krav  

Respondenterna A, B, D och E tar även upp tydliga krav som en kritisk framgångsfaktor. 

För att kraven ska bli tydliga betonar respondent A vikten av att verksamhetens problem 

och intressenternas förväntningar på implementeringen fångas upp redan i inledningen av 

projektet. Anledningen till detta är att inga viktiga aspekter ska glömmas bort vid 

framtagandet av kravspecifikationen. Såväl respondent B som C var inne på samma 

resonemang och menade att det är kritiskt att vara tillräckligt detaljrik vid framtagandet 

av kravspecifikationen för att kunden och konsulterna ska vara överens gällande vad som 

ska göras, och vad som inte ska göras, innan realiseringen inleds.  

 

Respondent C tillägger även att framtagandet av kravspecifikationen till en början bör ske 

på en övergripande nivå för att därefter bli mer och mer detaljerad. Respondent A bygger 

vidare på resonemanget och menar att det i slutet av projektet måste finnas detaljerade 

beskrivningar på allt som har gjorts i form av en leveranslista. Kravspecifikationen bör 

även beskriva hur saker inom och omkring systemet är uppbyggda. Ansvaret för 

dokumentationen ligger hos varje konsult som arbetat med en del av projektet och 

projektledaren måste vara hård nog och se till att få in denna dokumentation från samtliga 

projektdeltagare.  

 

Utan en gemensam förståelse gällande vad som ska göras och hur processerna ska se ut, 

menar respondent B att problemen skjuts framåt i tiden. Respondent B, C och E menar 

därför att det är viktigt att konsulterna demonstrerar hur systemet kommer att se ut för 

kunden. Detta för att verksamheten ska kunna få en förståelse gällande hur systemet ska 

stödja affärsprocesserna vilket förbättrar förutsättningarna att uppnå en 

användaracceptans. Genom att visa en prototyp och inte bara olika processflöden, menar 



 

42 

respondent B, förbättras möjligheten att få med verksamheten i projektet eftersom 

förväntningarna kan fastställas på ett bättre sätt.  

 

Problemet med prototyper kan, enligt respondent B, vara att arbetet tar för lång tid 

beroende på att kunden vill veta en hel del. Vid framtagandet av en prototyp bör det 

finnas en insikt om att allt inte kommer att kunna visas. Det är därför viktigt att hitta rätt 

konsulter som är skickliga på att identifiera de mest centrala delarna. Respondenten 

menar av erfarenhet att tiden som det tar att utforma en prototyp återvinns under 

realiseringen. Prototypen minskar även risken för missuppfattningar som kan uppstå 

mellan konsulterna och kunden.  

 

För att undvika eventuella missförstånd betonar såväl respondent A som B vikten av att 

ett avtal, gällande vad som ska göras under implementeringen, undertecknas före 

genomförandet. Detta underlättar hanteringen av uppkomsten av nya krav som 

konsultbolaget och kunden inte har kommits överens om från början. Om 

kravspecifikationen inte tas fram på rätt nivå från början kommer alltså nya önskemål att 

identifieras i senare faser vilket innebär problem. Allt som görs i 

implementeringsprojektet ska ha något värde för verksamheten och därför är det viktigt 

att framhäva affärsvärdet och ha med sig verksamheten i projektet.  

4.2.6 Planering och kontroll av projektets omfattning 

Respondenterna A och B tog även upp ”scope control” som en kritisk framgångsfaktor. 

”Scope control” handlar om att ha kontroll över vilka förändringar som sker i projektet 

och stänga kraven för att förhindra att nya krav ständigt tillkommer från kunden. Nya 

krav innebär, enligt respondent A, att det krävs en utökning av projektets omfattning, 

vilket innebär ökade kostnader. Kunden får då ta ställning till om förändringen är värd 

priset eller inte. Med en bristfällig ”scope control” ökar således risken att för många 

förändringar tillgodoses och därmed även att tidsplanen överskrids.  

 

Att nya krav tillkommer beror, enligt respondent D, på att systemet tas i drift lång tid 

efter analysfasen, vilket innebär att kunden oroar sig för att viktiga krav ej har 

identifieras. Det kan hända att kunden identifierar nya krav först när de ser det färdiga 

systemet.  

 

För att upprätthålla en effektiv ”scope control” betonar respondent B vikten av att bara ge 

efter för kundens förändringsförslag om de är kritiska för verksamheten och inte för att 

vara tillmötesgående. Det viktiga är att systemet tas i drift i tid med rätt funktionalitet och 

projektledaren bör därför förklara för kunden varför förändringen inte kommer att kunna 

genomföras. Projektledarens uppgifter innefattas även av att säkerställa att 

projektdeltagarna håller sig inom projektets omfattning och inte arbetar med något annat 

än vad som har överenskommits med kunden.  

 

För en effektiv ”scope control” menar respondent A att det krävs en strikt process för att 

hantera alla förändringar i implementeringsprojektet. Det är viktigt att kunden noggrant 

får beskriva de förändringar de vill genomföra i förhållande till kravspecifikationen och 

att förändringen resulterar i någon form av affärsnytta för verksamheten. Förändringarna 
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bör även analyseras noggrant för att beslut ska kunna fattas gällande förändringens 

utformning. Respondenten betonar också vikten av att det finns en tydlig plan gällande 

hur förändringarna ska genomföras och i vilken grad de kommer att påverka projektets 

budget och tidsplan.  

 

Förändringarna bör även, enligt respondent A, graderas utifrån hur stor påverkan de har 

på projektet, vilket påverkar vem i verksamheten som har befogenhet att fatta beslut i 

frågan. Varje förändring bör även vara kopplad till en ansvarig. Respondent B tillägger 

att det alltid finns gråzoner gällande vad som ingår och inte ingår i projektet. Det är 

därför viktigt att tidigt reda ut vem eller vilka som har beslutsmakten i projektet för att 

projektledaren och projektdeltagarna ska veta vart de ska vända sig vid eventuella 

förändringar.  

 

Respondenten B betonar även vikten av att projektledaren kontinuerligt kommunicerar 

med konsulterna och projektgruppen för att säkerställa att samtliga intressenter är 

medvetna om projektets omfattning. För att projektledaren ska kunna överblicka projektet 

bör förändringarna även dokumenteras. Dokumentationen är dock inte värd ett dugg om 

projektets omfattning inte kommuniceras till intressenterna.  

 

Respondent B och E tilläger även att det är av stor vikt att stänga projektet, vilket kunden 

vanligtvis har svårt för. Kunden ser gärna att ytterligare funktionalitet tillförs systemet, 

vilket innebär att projektets omfattning ökar. I slutet av projektet menar respondent C att 

det är viktigt att gå igenom vad som har genomförts och stämma av gentemot 

kravspecifikationen. Projektledarens bör se till att projektet stängs när allt som har 

överenskommits i kravspecifikationen har levererats.  

 

För att stänga projektet betonar såväl respondent B som C vikten av att gå igenom 

kravspecifikationen tillsammans med kunden och konstatera vad som har gjorts och inte 

gjorts, vad som har varit lyckat respektive mindre lyckad med implementeringen.  

Respondent B kallar den här typen av möten mellan kunden och konsulten för ”lesson 

learned”, där det handlar om att skapa klarhet gällande att projektet är avslutat. 

Respondent C betonar även vikten av att kunden och konsultbolaget är överens om hur 

projektet har gått. För att säkerställa att inga ny krav tillkommer tillägger respondent B 

att båda parter bör skriva under en ”sign of-rapport” som visar att de båda är överens om 

att projektet är avslutat. 
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4.2.7 Förändringshantering  

Respondenterna A, B, C och E tog även upp förändringshantering, som en kritisk 

framgångsfaktor. Förändringshanteringen innefattas, enligt respondent A, av alla 

förändringar som inte rör själva affärssystemet. Respondent C påpekar att 

implementering av affärssystem kräver att verksamhetens arbetssätt och processflöden 

förändras, men att kunden inte alltid är medveten om detta. Det är därför viktigt att 

identifiera det mest effektiva arbetssättet för att verksamheten ska kunna dra så stor nytta 

som möjligt av det nya systemet.  

 

För att klara av att hantera alla förändringar som implementeringen innebär, betonar 

respondent A, B och E vikten av kommunikation i form av möten med ledningen och de 

verksamhetsenheter som kommer att påverkas av implementeringen. Ledningen behöver 

bli medveten om vad som kommer att hända, hur processerna kommer att se ut, vad som 

kommer krävas av verksamheten och att de måste planera för utbildning av användarna. 

För att kunna upprätthålla kommunikationen med verksamheten bör, enligt respondent B, 

även verksamhetskonsulter medverka under dessa möten.  

 

Respondent A betonar även vikten av att det finns en strategi för förändringshanteringen 

som tas fram under projektförberedelserna och sedan delas in i ett antal milstolpar. 

Strategin ska slutligen mynna ut i verksamhetsförändringar när systemet tas i drift. 

Verksamhetsförändringar sker kontinuerligt under implementeringsprojektet, men det är i 

samband med att systemet tas i drift som förändringarna får genomslag.  

 

En viktig del av förändringshanteringen är, enligt respondent A, att förbereda 

verksamheten på vilka förändringar systeminförandet kommer att innebära. Det kan 

därför vara lämpligt att delegera ansvaret för att förändringarna genomförs till en ”local 

change manager” från verksamheten. Ledningen behöver förstå vilka förändringar som 

behöver genomföras för att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets fördelar.  

 

Enligt respondent A är det även av stor vikt att personalen förstår varför 

implementeringen genomförs för att kunna acceptera och använda systemet på rätt sätt. 

Konsulterna kan hjälpa till med förändringshanteringen i olika stor utsträckning, även fast 

det i slutändan är ledningens ansvar. Ansvaret varierar dock beroende på vad som har 

överenskommits. Respondent E tillägger även att motstridiga intressenter bör involveras i 

implementeringsprojektet för att skapa engagemang bland motståndarna och därmed även 

en acceptans för förändringen.  
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4.2.8 Kommunikation 

Respondent A, C, D och E menar att kommunikationen är en kritisk framgångsfaktor, 

eftersom alla intressenter behöver få reda på vad som pågår och vilka framsteg som görs i 

projektet. Samtliga intressenter bör, enligt respondent A, få regelbunden information och 

bli uppdaterad gällande projektets status för att ingen av intressenterna ska känna sig 

utanför. Svårigheterna gällande att skapa en effektiv kommunikation varierar dock 

mellan olika projekt beroende på storleken på såväl verksamhet som projekt. Respondent 

E betonar även vikten av att ledningen kommunicerar implementeringens syfte och 

målsättning till hela verksamheten. 

 

För att uppnå en effektiv kommunikation menar respondent D att kommunikationsplaner, 

där det framgår hur konsulterna ska ta emot och ge information till varandra, bör tas 

fram. Även återkopplingen är viktig för att säkerställa att det som utförs i projektet 

faktiskt ligger i linje men vad som ska utföras. Respondent A och E tillägger att 

ledningen bör utse en kommunikationsansvarig, som ansvarar för att kommunikationen 

ska fungera i verksamheten under projektet. Det är även viktigt att göra avstämningar 

gällande att samtliga intressenter har fått informationen om projektet, vilket resulterar i 

att intressenterna känner att någon bryr sig om dem och att de är viktiga i projektet. 

 

Respondent C och E betonar även vikten av att själva kommunikationsspråket är 

begripligt för båda parter. Konsulterna konverserar på ett visst sätt och det gäller att inte 

ta kundens IT-kunskap för given. Konsulterna har oftast mycket god kunskap inom IT 

medan kunden saknar den, vilket innebär att konsulten måste anpassa sitt språk när de 

samtalar om IT för att kunden ska förstå vad som sägs. 

4.2.9 Utbildning  

Utbildningen är viktig för att kunden ska lära sig att använda systemet på bästa sätt, vilket 

identifierades av samtliga respondenter som en kritisk framgångsfaktor. Respondent D 

betonar vikten av att kunden får rätt utbildning för att säkerställa att problem som uppstår 

verkligen beror på fel i systemet och inte brist på kunskap gällande systemanvändningen. 

 

Såväl respondent A som B menar att en utbildningsplan, som ska användas för att göra 

alla användare medvetna om vad som kommer att hända i verksamheten och hur systemet 

ska användas, bör tas fram. Respondent C betonar även vikten av regelbunden utbildning 

med verksamheten genom hela projektet. Utbildningen bör vara uppdelad i olika moment 

där verksamheten först ska få en helhetsbild av systemet för att senare få en mer 

detaljerad inblick i hur systemet fungerar.  

 

Respondent D påpekar även att utbildningen bör genomföras så tidigt som möjligt för att 

verksamheten ska vara så förberedd som möjligt, vilket är svårt eftersom utbildningen 

bör ske under den korta perioden från realiseringen tills det att systemet tas i drift. 

 

Respondent A och E menar att både konsulterna och verksamhetens egen personal bör 

hålla i utbildningen, men att konsulterna oavsett hjälper till att utforma utbildningsplanen 

medan kundens personal genomför den. Respondent E tillägger även att utbildningen bör 
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utformas utifrån individernas specifika arbetsuppgifter, men att personalen samtidigt 

behöver förstå sin roll i hela affärsprocessen.  

 

Även respondent B betonar vikten av att representanter i ledande befattningar från 

verksamheten tar hand om utbildningen med konsulter som stöd. Konsulterna bör 

framförallt vara med under det första utbildningstillfället, eftersom representanterna från 

verksamheten oftast inte är vana vid att prata inför folk.  

 

Ett vanligt problem, enligt respondent C, är att kunden tänker på kostnaden gällande 

utbildningen, vilket innebär att utbildningens omfattning minskas med syftet att få ner 

kostnaderna. Respondenten anser att kunden istället bör prioritera utbildningen, för att 

verksamheten på så vis kommer att kunna få större nytta av systemet med tanke på att 

användarna vet hur de ska använda systemet på bästa sätt. I längden tjänar verksamheten 

alltså på utbildningen. 

4.2.10 Användaracceptans 

Respondenterna A, B, C och E tar även upp användaracceptansen som en kritisk 

framgångsfaktor. Respondent A och C menar att ett implementeringsprojekt aldrig 

kommer att kunna lyckas utan användaracceptansen, eftersom det inte spelar någon roll 

hur bra systemet är om användarna inte kan använda systemet. Användaracceptansen 

består av tre delar: kommunikation, förändringshantering och utbildning.  

 

För att användaracceptansen ska uppnås gäller det, enligt respondent A, att kommunicera 

kontinuerligt genom hela projektet. Information gällande varför projektet genomförs och 

vilka konsekvenser det får för arbetsprocesserna bör förmedlas till verksamheten för att 

användarna ska känna sig delaktiga. Respondent E betonar även vikten av att syftet med 

själva acceptanstestet kommuniceras för att användarna inte ska få uppfattningen att 

testet handlar om att de ska godkänna systemet, när det istället handlar om att säkerställa 

att systemet fungerar som det ska. Vidare beskriver respondent A ansvaret för 

användaracceptansen som delat, men att det huvudansvaret ligger hos kunden. 

Konsulterna bör dock se till att denna kommunikation sker genom att säkerställa att 

ledningen förmedlar informationen till sina anställda.  

 

Enligt respondent A går det inte att implementera ett affärssystem utan att förändra 

verksamheten, vilket är en vanlig missuppfattning och orsak till att implementeringar 

misslyckas. För att uppnå användaracceptansen krävs därför även en 

förändringshantering, som innefattar alla förändringar som inte är relaterade till själva 

systemet. Enligt respondenten handlar det om att ta fram nya roller och omorganisera 

verksamheten efter det nya systemet, få användarna att förstå vilka ändringar som krävs, 

hur de förändrar deras arbete och varför. 

 

Respondenterna A och C menar även att det krävs en bra utbildning för att uppnå 

användaracceptansen. Utbildningen är viktig för att användarna ska kunna ta del av 

systemet, men även för att verksamheten ska kunna få ut den önskade affärsnyttan av 

systemet.  
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Respondent B bygger vidare på resonemanget och menar att det är av stor vikt av att den 

kunskap som konsulterna har försökt förmedla till användarna, gällande systemet och 

systemanvändningen, finns kvar i verksamheten efter implementeringen när konsulterna 

har lämnat uppdraget. För att undvika att övergången till förvaltningen ska bli 

problematisk bör konsulterna klargöra vilka förväntningar som ställs på användarna 

genom att genomföra ett antal möten.  

4.2.11 Testning  

Samtliga respondenter tog upp testningen som en kritisk framgångsfaktor. Enligt 

respondent A är testplaneringen mycket viktig för att upptäcka eventuella fel med 

systemet och en noggrann framtagen testplan, som innefattas av alla typer av testfall, bör 

därför tas fram.  

 

Såväl respondent A som B menar att tre typer av tester bör genomföras.  Till att börja 

med är det viktigt att testa att systemet som har utvecklats fungerar enskilt. Därefter bör 

ett integrationstest genomföras för att säkerställa att systemet fungerar ihop med de 

övriga systemen i verksamheten. Integrationstestet bör även innefattas av tester gällande 

att processerna fungerar fullständigt (end to end) för att säkerställa att implementeringen 

uppfyller de krav som har satts upp. Slutligen är det viktigt att genomföra ett 

acceptanstest som innebär att kunderna själva går in och testar systemet. 

 

Om kundacceptansen inte uppnås kan det, enligt respondent B, innebära att projektet 

läggs ner alternativt att datumet för systemets drift senareläggs. Respondent A och D 

menar att acceptanstestet är kundens ansvar även om det kan vara identiskt med 

integrationstestet, eftersom kunden ofta använder sig av de testplaner som konsulterna 

har tagit fram. Det är av största vikt att användarna som ska köra systemet testar eftersom 

de har ett annat perspektiv än konsulterna, testar på ett ologiskt sätt och kan 

verksamheten bättre än konsulterna. Respondent C är inne på samma linje och framhäver 

att sannolikheten att hitta eventuella fel och buggar med systemet ökar om användarna 

involveras i testningen.  

 

Användaracceptansen handlar, enligt respondent A, om att köra systemet så nära 

verkligheten som möjligt för att få systemet att fungera ihop med andra uppgifter som 

användarna utför utanför systemet. Testet bör således vara välplanerade, 

verklighetstrogna och innefatta hela processen från början till slut, vilket även respondent 

C menar.  Respondent D betonar även vikten av att testerna sker med migrerad data för 

att säkerställa att systemet verkligen kan tas i drift med verklig verksamhetsdata. Tid är 

dock den avgörande faktorn för testningen och därför kan det vara svårt att utföra 

testningen i den omfattningen.  

4.2.12 Migrering/integration 

Respondenterna C, D och E tar även upp migreringen som kritisk framgångsfaktor. 

Problemen som uppstår gällande migreringen handlar sällan om att få in data i systemet 

utan snarare om att få ut data från andra system som det nya systemet ska integreras med, 

vilket kan vara mycket tidskrävande. Såväl respondent C som D menar att migreringen 

inte enbart handlar om att få in data i det nya systemet, utan att det handlar om att få in 
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den med rätt kvalité, det vill säga att datan är strukturerad för att undvika fel som hindrar 

systemet från att exekveras. Utdatan behöver alltså omstruktureras för att kunna bli mer 

hanterbar och sedan föras in i det nya systemet. Migreringen är också kritisk eftersom 

den påverkar i vilken utsträckning verksamheten kan använda systemet som det är tänkt 

och på ett effektivt sätt.  

 

Respondent C menar att kunden ofta har dålig koll på sina system och hur data från 

systemen hanteras. Verksamheten är sällan fullt medveten om vilka 

integrationsmöjligheter deras befintliga system har och detta tas inte hänsyn till när de 

ska anskaffa ett nytt system.  

 

För att motverka migreringsproblem gäller det, enligt respondent C, att konsulterna 

ställer krav på kunden gällande vilken teknisk miljö som krävs för att integrationen ska 

kunna fungera. Respondent E betonar även vikten av att genomföra migreringen i tid 

samt att utforma testfall med mindre mängder data för att säkerställa att den migrerade 

datan är korrekt. Konsultbolaget bör även, enligt respondent D, skriva ett avtal med 

kunden för att fastställa att den migrerade datan är godkänd.  

4.2.13 Riskhantering 

Respondent A tog även upp riskhantering som en kritisk framgångsfaktor. För att hantera 

de yttre faktorerna som påverkar implementeringen krävs riskhantering genom hela 

projektet. I början av projektet bör en riskplan, som innehåller risker som konsultbolaget 

har varit utsatta för i tidigare projekt och vilka verktyg ska användas för att hantera 

riskerna, tas fram. Vid implementering av affärssystem är det viktigt att det finns en 

strategi för riskhanteringen.  

4.2.14 Go-live-plan 

För en lyckad implementering krävs, enligt respondent B, en plan där det tydligt framgår 

vad som ska göras när systemet ska tas i drift samtidigt som det måste säkerställs att 

allting fungerar. Planen bör vara grov till en början för att sedan bli mer detaljerad under 

projektets gång. För att sätta systemet i drift krävs ett stort antal aktiviteter och det är 

därför oerhört viktigt att veta vem som ska göra vad och när. Framtagandet av planen bör 

inledas redan under analysfasen för att minska risken för fel när systemet tas i drift 

4.2.15 Uppföljning/Support 

Respondenterna A och C tar även upp support och uppföljning som en kritisk 

framgångsfaktor. Enligt respondenten C är supporten och uppföljningen av systemet 

viktiga aspekter för att kunden verkligen ska bli helt nöjd. Detta eftersom kunden 

kommer upptäcka fel och funktionssvårigheter även efter själva implementeringen, som 

påverkar kundens helhetsuppfattning av projektet.  

 

Respondent C betonar därför vikten av att upprätthålla kundkontakten för att få feedback 

av kunden som sedan kan användas till mindre ändringar i systemet. På så vis blir även 

kunden nöjd eftersom de får ett system som fungerar och korrigeras när problem 

uppkommer. För att verksamheten ska få ut så stor nytta som möjligt av systemet krävs 

även kontinuerlig vidareutveckling och utbildning.  
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Respondent A resonerar på samma sätt och menar att konsultbolaget, för att få ta hand 

om förvaltningen efter implementeringen, bör definiera en lyckad implementering som 

att verksamheten får nytta av systemet. Samtidigt underlättar det för konsultbolaget, vid 

en eventuell förvaltning av systemet, om implementeringen är väl genomförd.  

 

4.3 Omkringliggande faktorer som påverkar implementeringen 

4.3.1 Omorganisation och marknadsförändringar 

Samtliga respondenter menar att omorganiseringar i verksamheten kan påverka 

implementeringen på så vis att komplexiteten ökar då organisationens medarbetare 

tillsätts i linjeverksamheten och nya personer tillkommer. Problemet, enligt respondent 

A, är att fokuset riskerar att förflyttas från implementeringen till omorganiseringen, vilket 

kan innebära att såväl budget som tidsplan överskrids.  

 

Respondent B tillägger att nyckelpersoner i projektet plötsligt kan få andra roller i 

verksamheten, vilket innebär att de inte längre kan vara delaktiga i projektet. 

Organisationsförändringarna kan även innebära att det krävs utveckling av ett helt nytt 

system eftersom affärssystemet är anpassat efter en specifik verksamhet.  

 

Dessutom får konsulterna vanligtvis reda på organisationsförändringarna i sista stund, 

vilket innebär att de inte har något stort handlingsutrymme för att rädda projektet. Det är 

därför viktigt att genomföra en konsekvensanalys där konsulterna och kunden går igenom 

vilken påverkan förändringen har på projektet.  

 

Respondent A och C menar att även marknadsförändringar kan påverka 

implementeringen, exempelvis i form av att ekonomiska lagar i olika länder inte kan 

kontrolleras av konsultbolaget. Respondent A menar att lagändringar inte är något som 

äventyrar hela projektet, men att det kan leda till nya krav och därmed att systemet 

behöver vidareutvecklas.  

 
Respondent D tillägger att politiska beslut kan innebära att verksamheten behöver dra ner 

på kostnaderna, vilket påverkar såväl budget som tidsplan. Detta kan medföra att 

implementeringen avbryts mitt under en fas. För att hantera den här typen av förändringar 

betonar respondent A vikten av en välutformad ”change control process”, som kräver en 

tydlig kontakt mellan konsultbolaget och verksamheten gällande hur förändringarna ska 

hanteras.  Respondent D och E tillägger även att konjunktursvängningar kan påverka 

implementeringen av affärssystemet, som ofta kräver stora budgetar och tidsplaner.  
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4.3.2 Ledningens och verksamhetens engagemang 

Respondent A och E menar att ledningens engagemang inte kan påverkas till hundra 

procent. Respondent C är inne på samma spår och menar att konsulterna inte har kontroll 

över verksamheten de arbetar mot. Med tanke på att implementering av affärssystem 

kräver kontakt med representanterna från verksamheten, är en avgörande faktor hur 

öppna och mottagbara dessa representanter är. Konsulterna kan inte påverka 

verksamhetens representanter till att kommunicera vilket innebär att denna faktor ligger 

utanför deras kontroll. 

 

För att förhindra problemet bör, enligt respondent A, ett kontrakt skrivas med kunden där 

det framgår hur mycket personal implementeringen kräver och under vilken period de 

behöver vara tillgängliga. Det finns även en problematik i att personalen inte bryr sig om 

implementeringen, vilket inte går att göra så mycket åt.  

4.3.3 Tekniska faror 

Respondent B menar att en del tekniska aspekter kan påverka implementeringen, 

exempelvis virus, vilka kan slå ut ett helt system och göra att ingen kan använda 

systemet. Respondent C tillägger även att verksamheten kan använda sig av en IT-miljö 

som innebär att det nya systemet inte fungerar optimalt, vilket kan skapa missnöje bland 

verksamheten gällande systemet. Det kan med andra ord vara kundens egen IT-miljö som 

är orsaken till att systemet inte fungerar som de ska, vilket konsulterna endast kan påpeka 

för kunden men inte korrigera själva eftersom det ligger utanför deras kontroll. 

 

4.4 Sammanfattning av empirikapitlet 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor som handlar om vilka faktorer som är 

kritiska vid implementering av affärssystem, varför faktorerna är kritiska samt vad som är 

viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna har empiri samlats in från respondenter 

med lång erfarenhet av implementering av affärssystem.  

 

Respondenterna har identifierat följande kritiska faktorer: stöd från ledningen och hela 

verksamheten, projektgruppens sammansättning, gemensamma förväntningar, val av 

affärssystem, tydliga krav, planering och kontroll av projektets omfattning, 

förändringshantering, kommunikation, utbildning, användaracceptans, testning, 

migrering, riskhantering, go-live-plan, uppföljning/support.  

 

Respondenterna identifierade även ett antal omkringliggande faktorer som ligger utanför 

deras kontroll som konsulter, men som ändå påverkar implementeringen: omorganisation 

och marknadsförändringar, ledningen och verksamhetens engagemang samt tekniska 

faror. 

 

För samtliga faktorer har det beskrivits varför de är kritiska samt vad som är viktigt att 

tänka på gällande de kritiska faktorerna.   
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5 Analys  

I kapitlet analyseras till en början ett empiriskt resultat fram i form av vilka faktorer som 

är kritiska vid implementering av affärssystem. Därefter genomförs en teoretisk 

dataanalys. I nästa avsnitt analyseras de kritiska faktorerna vidare i en teoretisk 

triangulering. Kapitlet avslutas med en komparativ analys. (Se avsnitt 2.7).  

 

5.1 Empiriskt resultat 

Den konventionella innehållsanalysen (se kapitel 4) resulterade i flertalet kritiska faktorer 

vid implementering av affärssystem samt vad som är viktigt att tänka på gällande de 

kritiska faktorerna. Med tanke på studiens huvudsakliga frågeställning krävdes ett urval 

av de kritiska faktorerna (se avsnitt 2.7.2). Följande faktorer identifierades som kritiska 

och användes i det fortsatta analysarbetet:  

 

 Stöd från ledningen  

 Projektgruppens sammansättning  

 Gemensamma förväntningar 

 Val av affärssystem 

 Tydliga krav 

 Planering och kontroll av projektets omfattning 

 Förändringshantering 

 Kommunikation 

 Utbildning 

 Användaracceptans  

 Testning 

 Omkringliggande faktorer 

 

De faktorer som inte ansågs som lika kritiska vid implementering av affärssystem och 

därmed uteslöts från det fortsatta analysarbetet var således:  

 

 Migrering/ integration  

 Riskhantering  

 Go-live-plan  

 Uppföljning och support 
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5.2 Teoretisk dataanalys 

För att besvara studiens forskningsfrågor som handlade om vad ett affärssystem är och 

vilka fördelar och risker som finns förknippade med affärssystem genomförs nedan en 

analys baserat på enbart teori från den teoretiska referensramen. (Se avsnitt 2.7.3) 

5.2.1 Vad är ett affärssystem? 

Maditinos, Chatzoudes och Tsairidis (2012) beskriver affärssystem som en paketerad 

mjukvara som kombinerar verksamhetens affärsprocesser med IT-funktionerna. 

Magnusson och Olsson (2005) bygger vidare på resonemanget genom att även tillägga att 

affärssystemet är ett övergripande standardsystem som ska stödja verksamhetens 

värdeskapande processer.  

 

Forskarna är därmed överens om att affärssystemet är ett system som ska integreras med 

verksamhetens processer. En märkbar skillnad är att Maditinos, Chatzoudes och Tsairidis 

påpekar att affärssystemet ska kombineras med verksamheten, medan Magnusson och 

Olsson (2005) menar att affärssystemet ska stödja verksamheten. Båda forskarna menar 

alltså att det sker ett samspel men att det kan ske på olika sätt. (Kan de vara så att 

affärssystemet ska anpassas efter verksamheten eller ska de båda anpassa sig efter 

varandra. Frågan är vilket som är bäst? )- vad tycker du? 

 

Vidare menar Klaus, Rosemann och Gable (2000) att syftet med affärssystemet är att 

integrera verksamhetens processer och skapa en helhetsbild av verksamheten. Samtliga 

forskare är på så vis överens om att affärssystemet är ett system som ska integreras, det 

vill säga fungera i ett samspel med verksamheten. Magnusson och Olsson (2005) menar 

att den integrationen som sker mellan verksamhetens enheter skapas genom att 

affärssystemets moduler kopplas till en gemensam databas som gör informationen 

tillgänglig i hela verksamheten.  

 

Affärssystem kan alltså förklaras som en standardiserad systemlösning, vilket kan 

innebära att verksamheten behöver anpassas efter systemet. Det kan också konstateras att 

affärssystem är verksamhetsövergripande genom att de integrerar verksamhetens samtliga 

enheter och affärsprocesser samt lagrar informationen i en gemensam databas. 

Affärssystemet är alltså inte bara ett informationssystem utan en helhetslösning, 

bestående av ett antal moduler, som påverkar arbetssättet i hela verksamheten. Men, som 

nämndes ovan, affärssystemet är till för att stödja verksamhetens processer och det kan 

därför krävas vissa anpassningar av systemet efter verksamheten.  

5.2.2 Vilka huvudsakliga potentiella fördelar finns det med att använda ett 
affärssystem? 

Mehrjerdi (2010) menar att affärssystemets förmåga att integrera verksamhetens enheter 

skapar ett snabbare flöde i verksamheten och därmed snabbare leveranser. Detta styrks av 

Shang och Seddon (2002) som skriver att affärsmässiga fördelar som uppstår är kortare 

ledtider och minskade kostnader. Maditinos, Chatzoudes och Tsairidis (2012) lägger även 

till reducerade kostnader för produktion, marknadsföring och support som potentiella 

fördelar. Hwang & Grant (2011) tar även upp att effektiviseringen leder till minskade 
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personal- och IT-kostnader. Som Mehrjerdi (2010) nämner innebär affärssystemet att det 

skapas förutsättningar för lärande, delaktighet och en gemensam vision i verksamheten. 

Ett flertal tidigare forskare är därmed överens om att affärssystemet erbjuder flertalet 

potentiella fördelar för verksamheter som väljer att genomföra en implementering. 

 

Shehab, Sharp, Supramaniam & Spedding (2004) beskriver vidare att centraliseringen av 

verksamhetens affärsdata innebär fördelar i form av att hela verksamheten kan få tillgång 

till information i realtid, vilket minskar risken för felaktig och redundant information. 

Mehrjerdi (2010) bygger vidare på resonemanget och menar att det tack vare 

centraliseringen kan säkerställas att planeringen baseras på data som stämmer överens 

med verkligheten. Detta förbättrar således de strategiska möjligheterna för verksamheten, 

enligt Shang och Seddon (2002). Som Umble, Umble och Haft (2003) nämner, förbättrar 

den centraliserade informationslagringen även kommunikationen i verksamheten, vilket 

innebär fördelar i form av snabbare produktionscykler och förbättrad kundservice.  

 

Tack vare att affärssystemet knyter samman verksamhetens olika avdelningar och 

affärsprocesser och förbättrar arbetssättet, effektiviseras alltså verksamheten vilket leder 

till stora kostnadsbesparingar. Affärssystemet får alltså till följd att verksamheten 

fungerar som en stor enhet istället för ett flertal mindre enheter, vilket ökar 

produktiviteten i verksamheten.  

 

Att all information lagras centralt och görs tillgänglig för verksamhetens samtliga enheter 

innebär alltså att planering och beslutsfattande baseras på korrekt information, vilket 

förbättrar förutsättningarna för ledningen gällande att fatta goda beslut. Centraliseringen 

innebär också att risken för att olika verksamhetsenheter utgår ifrån motstridiga uppgifter 

försvinner.  

 

Det kan alltså konstateras att affärssystemet effektiviserar och integrerar verksamheten på 

ett sätt som innebär kraftfulla potentiella fördelar som kan stärka verksamhetens 

konkurrenskraft på marknaden i form av kortare ledtider, förbättrat beslutsfattande, 

minskade kostnader, förbättrad support, reducerad redundans och förbättrad 

kommunikation. Affärssystemets potentiella fördelar kan således vara både kortsiktiga, 

såsom förbättrad tillgång till realtidsinformation, och långsiktiga, exempelvis i form av 

de strategiska fördelarna.   

5.2.3 Vilka huvudsakliga risker finns förknippande med affärssystem? 

Shehab, Sharp, Supramaniam och Spedding (2004) tar upp att implementering av 

affärssystem kräver mycket resurser. En av de stora anledningarna till att 

implementeringen kräver mycket kapital är, enligt Umble, Umble och Haft (2003), att 

samtliga användare måste utbildas för att de ska kunna använda systemet på rätt sätt. 

Mehrjerdi (2010) lägger även till att affärssystemet kräver bra IT-system, nätverk och 

rapportering samtidigt som verksamheten behöver anlita konsulter, vilket innebär stora 

kostnader.  

 

Att affärssystemet blir resurskrävande kan, enligt Mehrjerdi (2010), även bero på att 

systemet inte stämmer överens med verksamhetens krav, vilket leder till höga 
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underhållskostnader, eller att det uppstår konflikter mellan verksamheten och 

konsultbolaget, vilket kan innebära att implementeringen varken håller budget eller 

tidsplan. 

 

Som nämndes tidigare, syftar affärssystemet till att standardisera och därmed 

effektivisera verksamhetens affärsprocesser (se föregående avsnitt). Standardiseringen 

kan dock även, som Davenport (1998) nämner, innebära risker för verksamheten, särskilt 

när det gäller kärnprocesserna eftersom en standardisering av dem kan innebära en 

försämrad konkurrenssituation. Hsu, Sylvestre och Sayed (2006) tillägger även att 

affärssystemet kan leda till ineffektivitet på grund av att användarna tvingas ägna mycket 

tid åt problemlösning alternativt att de fortsätter att arbeta enligt det gamla arbetssättet 

beroende på systemets komplexitet. Tidigare forskare visar således, vilket diskuterades 

ytligt i avsnitt (analys om vad affärssystem är), att verksamhetens anpassning efter 

systemet eller vice versa har en påverkan på riskerna med affärssystemet.  

 

Som Magnusson och Olsson (2005) beskriver är risken också överhängande att 

verksamheten, med tanke på affärssystemets betydelse och komplexitet, blir beroende av 

såväl systemet som leverantören.  

 

För att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar krävs, som 

nämndes, att verksamheten anpassar sig efter systemet (se föregående avsnitt). 

Affärssystemet innebär på så vis risker för verksamheten i form av att det är mycket 

resurskrävande både gällande tid och kapital.  

 

Även fast standardiseringen leder till ett flertal fördelar kan det alltså även innebära att 

verksamhetens processer inte längre särskiljer sig från konkurrenterna, vilket kan få 

negativa konsekvenser för verksamhetens ställning på marknaden. Om användarna inte 

använder systemet på rätt sätt och anpassar sitt arbete efter det, kan systemet alltså 

innebära att arbetet bedrivs på ett mindre effektivt sätt jämfört med tidigare.  
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5.3 Teoretisk triangulering 

För att öka tillförlitligheten av det empiriska resultatet och för att tillföra ytterligare 

kunskap om varför de kritiska faktorerna är viktiga samt vad som är viktigt att tänka på 

gällande de kritiska faktorerna, genomförs nedan en teoretisk triangulering (se avsnitt 

2.7.4). 

5.3.1 Vilka faktorer är kritiska vid implementering av affärssystem? 

 

 Stöd från ledningen (se avsnitt 3.4.1 & 4.2.1) 

 Projektgruppens sammansättning (se avsnitt 3.4.2 & 4.2.2) 

 Gemensamma förväntningar (se avsnitt 3.4.7 & 4.2.3) 

 Val av affärssystem (se avsnitt 3.4.5 & 4.2.4) 

 Tydliga krav (se avsnitt 3.4.6 & 4.2.5) 

 Planering och kontroll av projektets omfattning (se avsnitt 3.4.4 & 4.2.6) 

 Förändringshantering (se avsnitt 3.4.8, 3.5.1 & 4.2.7) 

 Kommunikation (se avsnitt 3.4.9 & 4.2.8) 

 Utbildning (se avsnitt 3.4.10 & 4.2.9) 

 Användaracceptans (se avsnitt 3.4.11, 3.5.2 & 4.2.10) 

 Testning (se avsnitt 3.4.12 & 4.2.11) 

 Omkringliggande faktorer (se avsnitt 3.5.3, 4.3.1. 4.3.2 & 4.3.3) 

 

5.3.2 Varför är faktorerna kritiska vid implementering av affärssystem? 

 

Stöd från ledningen 

Med tanke på att ledningen ofta har svårt att inse vilka förändringar affärssystemet 

innebär för verksamheten är det viktigt att ledningen är delaktig och engagerad under 

implementeringen gällande hur verksamhetens integration med affärssystemet ska 

utformas (se avsnitt 3.4.1). Det bristande engagemanget från ledningen kan bero på att de 

endast ser implementeringen som ett IT-projekt, även fast det i själva verket är ett 

verksamhetsprojekt (se avsnitt 4.2.1). Även stödet från hela verksamheten är en kritisk 

faktor för att konsulterna ska få tillgång till rätt information och resurser som krävs för 

implementeringen (se avsnitt 3.4.1 & 4.2.1). 

 

Resonemanget stämmer väl överens med ”change management theory”, som handlar om 

att verksamheterna som implementerar affärssystem har en tendens att fokusera på de 

tekniska förändringar som implementeringen kommer att innebära, och därmed ignorerar 

de konsekvenser och förändringar som implementeringen av affärssystemet innebär för 

verksamheten. ”Change management theory” betonar alltså vikten av att hänsyn tas till 

omstruktureringar och förändringar utanför affärssystemet och att dessa förändringar 

måste accepteras av såväl individerna som verksamheten. (se avsnitt 3.4.1) 
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Ledningens engagemang bidrar till att verksamheten genomför de förändringar som krävs 

för att få ut den största nyttan av affärssystemet, samtidigt som personalen blir mer 

engagerad och samarbetsvillig gällande de förändringar som implementeringen medför. 

(se avsnitt 3.4.1) Det är viktigt att inse att systemet inte har något egenvärde i sig, utan att 

värdet enbart skapas tillsammans med verksamheten (se avsnitt 4.2.1). Detta stämmer väl 

överens med ”change management theory”, som menar att mindre lyckade förändringar 

av affärsprocesserna kan bero på att personalen inte har involverats i tillräcklig 

utsträckning eller att ledningen inte har fått tillräckligt med förståelse för hur 

verksamheten ska bli effektivare (se avsnitt 3.4.1).  

 

Projektgruppens sammansättning 

Vid implementering av affärssystem är det av stor vikt att sätta samman en balanserad 

projektgrupp med representanter från såväl konsultbolaget som verksamheten, för att få 

en projektgrupp med kunskap om både affärssystemet och verksamheten (se avsnitt 3.4.2 

& 4.2.2). Det är även viktigt att personkemin mellan projektdeltagarna stämmer (se 

avsnitt 4.2.2). 

 

Gemensamma förväntningar 

Vid implementering av affärssystem är det av stor vikt att skapa gemensamma 

förväntningar på projektet (se avsnitt 3.4.7 & 4.2.3). Gemensamma förväntningar är 

viktiga för att uppnå en acceptans för förändringarna i verksamheten (se avsnitt 3.4.7). 

Intressenternas förväntningar på projektet behöver hamna på rätt nivå för att alla inom 

verksamheten ska känna till vad som kommer att förändras och varför (se avsnitt 4.2.3).  

 

Val av affärssystem 

Även valet av affärssystem är en kritisk faktor vid implementering av affärssystem. 

Affärssystemens storlek och komplexitet innebär att det kommer ha en stor påverkan på 

verksamheten och det är därför viktigt att verksamheten noggrant väljer sitt affärssystem 

för att det ska passa just deras verksamhet. (se avsnitt 3.4.5 & 4.2.4) 

 

Tydliga krav 

För att affärssystemet ska kunna stödja verksamheten krävs en omfattande analys av 

verksamhetens affärsprocesser där det kartläggs vilket systemstöd verksamheten behöver, 

men även vilka förändringar implementeringen kommer att innebära för 

affärsprocesserna (se avsnitt 3.4.6 & 4.2.5). 

 

Planering och kontroll av projektets omfattning 

Vid implementering av affärssystem är planeringen viktig för att en uppskattning av 

projektets omfattning ska kunna genomföras, vilket sedan utgör underlag för vilken 

struktur projektet kommer att arbeta efter. Utifrån planeringen genomförs även 

budgetberäkningar och tidsuppskattning för projektet. (se avsnitt 3.4.4) 

 

Det är även av största vikt att hantera förändringar i projektet. Om det tillkommer nya 

krav i projektet ökar projektets omfattning, vilket i sin tur påverkar budget och tidsplan. 

(se avsnitt 3.4.4 & 4.2.6)  
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Förändringshantering 

Implementering av affärssystem kräver förändringar av verksamhetens arbetssätt och 

affärsprocesser. För att kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar krävs en 

användaracceptans, det vill säga att verksamheten använder sig av affärssystemet på ett 

korrekt sätt. (se avsnitt 3.4.8 & 4.2.7 ) Detta stämmer väl överens med ”change 

management theory”, som menar att implementering av affärssystem handlar lika mycket 

om organisatoriska och affärsmässiga frågor som om tekniska. Enligt denna teori är 

förändrade affärsprocesser en av de största fördelarna en implementering av ett 

affärssystem kan resultera i. (se avsnitt 3.5.1)  

 

Kommunikation 

För att genomföra en implementering av affärssystem är kommunikationen oerhört viktig 

för att samtliga intressenter ska få reda på projektets status och på så vis känna sig 

delaktiga i projektet (se avsnitt 3.4.9 & 4.2.8). Kommunikationen är även viktig för 

förankringen av implementeringens syfte och mål i hela verksamheten, för att 

intressenternas förväntningar på projektet ska kunna fångas upp samt att utbildningen ska 

kunna fungera (se avsnitt 3.4.9).  

 

Utbildning 

För att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar på lång sikt 

är utbildningen av stor vikt. Användarna behöver bli experter på systemet för att kunna 

använda det på rätt sätt. (se avsnitt 3.4.10 & 4.2.9) 

 

Användaracceptans 

Vid implementering av affärssystem är det viktigt att användarna accepterar det nya 

systemet och anpassar sitt arbete efter det (se avsnitt 3.4.11 & 4.2.10).  

Användaracceptansen är avgörande för att verksamheten ska kunna ta del av 

affärssystemets potentiella fördelar på lång sikt (se avsnitt 3.4.11). Det spelar ingen roll 

hur bra systemet är om användarna inte kan använda det (se avsnitt 4.2.10).  

 

Testning 

Vid implementering av affärssystem är det viktigt att utforma en testningsstrategi för att 

kunna identifiera eventuella fel i systemet innan det tas i drift. (se avsnitt 3.4.12 & 4.2.11)  

 

Omkringliggande faktorer 

Eftersom implementering av affärssystem är ett verksamhetsprojekt är omorganiseringar 

en kritisk faktor som påverkar implementeringen, även fast de ligger utanför konsulternas 

kontroll. En omorganisation kan innebära att ledningens och verksamhetens fokus 

förflyttas från implementeringsprojektet till omorganisationen, vilket kan få till följd att 

såväl budget som tidsplan överskrids. Omorganisering kan även medföra att 

nyckelpersonerna som behövs i projektet får nya roller alternativt att de behövs för 

omorganiseringen. (se avsnitt 4.3.1 & 4.3.2)  

 

Omorganiseringen har alltså en påverkan på implementeringen på så vis att om systemet 

tas fram utan stöd från ledningen och verksamheten är risken stor att systemet inte stödjer 
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verksamheten på ett sätt som möjliggör att systemets potentiella fördelar uppnås. Om 

implementeringen inte prioriteras ökar även risken för att såväl budget som tidsplan 

överskrids. En förutsättning för implementeringen är alltså att det finns stöd från 

ledningen och verksamheten, vilket är en faktor som inte kan kontrolleras av konsulterna.   

 

Även marknadsförändringar har en påverkan på implementeringen. Lagförändringar kan 

innebära att nya krav uppstår som måste tas hänsyn till, vilket kan innebära att systemet 

behöver vidareutvecklas. Eftersom implementeringen kräver en stor budget har även 

konjunktursvängningar en stor påverkan.(se avsnitt 4.3.1)   

 

Marknadsförändringar, i form av lagförändringar och konjunktursvängningar, har alltså 

en påverkan på implementeringen på så vis att det innebär förändrade förutsättningar för 

implementeringsprojektet. För att inte implementeringen ska bli försenad eller överskrida 

budget krävs alltså en väl utvecklad process för att hantera marknadsförändringar.  

 

Det finns även tekniska aspekter som kan påverka implementeringen, exempelvis i form 

av att verksamhetens IT-miljö är utformad på ett sätt som gör att systemet inte fungerar 

optimalt, vilket kan skapa missnöje hos verksamheten (se avsnitt 4.3.3).  

  

Vid implementering av ett affärssystem finns det alltså omkringliggande faktorer som är 

opåverkbara, men som ändå har en stor inverkan på implementeringen. Enligt 

contingency-teorin beror en verksamhets framgång på hur väl den anpassas efter 

omgivningen (se avsnitt 3.5.3). Som nämndes tidigare påverkas verksamheten 

exempelvis av konjunktursvägningar och lagförändringar. En lågkonjunktur kan innebära 

att verksamheten inte har möjlighet att avsätta tillräckligt med resurser till 

implementeringen, vilket i sin tur påverkar implementeringens resultat. Det kan även vara 

så att en ny lag innebär att vidareutveckling av systemet krävs, vilket innebär att 

implementeringen försenas eller blir mer kostsam att genomföra.  

 

5.3.3 Vad är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna vid 
implementering av affärssystem? 

 

Stöd från ledningen 

För att skapa engagemang hos ledningen bör ledningen få någon typ av ansvar gällande 

implementeringen (se avsnitt 3.4.1). För att även få med sig resterande delar av 

verksamheten är det även viktigt att genomföra möten och intervjuer med personalen med 

syftet att identifiera vilka intressenter som är positivt respektive negativt inställda till 

implementeringen (se avsnitt 4.2.1). 

  

Vid implementering av affärssystem är det alltså viktigt att ledningen inte är av den 

uppfattningen att implementeringen enbart innefattas av ett nytt informationssystem, utan 

att de inser att systemet även kommer ha en kraftfull påverkan på stora delar av 

verksamheten. Implementering av affärssystem bör alltså ses som ett förändringsprojekt 

snarare än ett IT-projekt, eftersom de potentiella fördelarna enbart kan skapas genom 

integration mellan verksamheten och affärssystemet. För att skapa engagemang hos 
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ledningen gällande implementeringen är det viktigt att involvera ledningen genom att ge 

den någon form av inflytande i projektet, vilket i sin tur innebär ett ökat engagemang hos 

den övriga verksamheten. Det är även viktigt att identifiera vilka av intressenterna som är 

potentiella motståndare för att kunna hantera motståndet på bästa sätt.  

 

Projektgruppens sammansättning  

När det gäller projektgruppens sammansättning är det av största vikt att viktiga 

nyckelpersoner från verksamheten, med befogenheter att fatta egna beslut, frigörs från 

den dagliga verksamheten och blir tillgängliga i projektet. Nyckelpersonerna är viktiga 

för att konsulterna ska kunna få den rätta kunskapen om verksamheten där affärssystemet 

ska implementeras. (se avsnitt 3.4.2 & 4.2.2) 

 

Verksamhetens nyckelpersoner bör även bli så kallade superanvändare, det vill säga 

specialister på systemet, för att de ska kunna hålla i utbildningen och förklara för den 

övriga personalen i verksamheten hur affärsprocesserna kommer förändras efter 

implementeringen. Med tanke på att nyckelpersonerna talar samma språk som den övriga 

verksamheten blir genomslagskraften gällande förändringarna starkare, samtidigt som 

utbildningen konstrueras utifrån de viktigaste aspekterna. I och med att nyckelpersonerna 

kan sin verksamhet bättre än konsulterna blir de viktigare för projektets utgång än 

konsulterna. (se avsnitt 4.2.2) 

 

För att få tillgång till rätt personer från verksamheten är det viktigt att avtalet mellan 

konsultbolaget och verksamheten innehåller vilka nyckelpersoner från verksamheten som 

behöver vara tillgängliga för att implementeringen ska kunna genomföras. 

Nyckelpersonerna bör vara samma personer som verksamheten anser att de inte kan klara 

sig utan. För att skapa engagemang hos nyckelpersonerna är det viktigt att de tilldelas 

någon form av ansvar i projektet. (se avsnitt 4.2.2) 

 

Såväl IT- som verksamhetskunskap är alltså viktigt vid implementeringen med tanke på 

att den är ett verksamhetsprojekt snarare än ett IT-projekt. Det är därför kritiskt att få 

tillgång till personer från verksamheten med rätt kunskap, eftersom de kan sin 

verksamhet bättre än konsulterna. För att verksamheten ska kunna använda systemet på 

rätt sätt och därmed kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar, krävs att 

nyckelpersonerna involveras i projektet för att de ska få kunskap om systemet och 

därefter kunna föra vidare kunskapen till den övriga verksamheten när konsulterna har 

lämnat verksamheten. För att undvika missförstånd mellan konsultbolaget och 

verksamheten är det viktigt att tydliggöra vilka nyckelpersoner som krävs till 

implementeringen redan före själva genomförandet och att detta ingår i någon form av 

avtal.  

 

Gemensamma förväntningar  

För att skapa gemensamma förväntningar är det viktigt att ta fram en 

implementeringsstrategi som ligger i linje med verksamhetens vision och mål. 

Implementeringsstrategin, målen och visionen bör kommuniceras till samtliga 

intressenter för att säkerställa att projektet bedrivs i rätt riktning. Detta eftersom 
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verksamhetens vision och mål påverkar utformningen av affärsprocesserna och därmed 

även hur personalens arbete kommer att påverkas. (se avsnitt 3.4.7) 

 

Konsulterna bör även, tillsammans med verksamhetens representanter, tar fram en plan 

för hur systemet ska fungera samt vilka möjligheter och problem som finns gällande 

implementeringen. För att kunna skapa gemensamma förväntningar är det även viktigt att 

få tillgång till verksamhetens nyckelpersoner, för att konsulterna ska kunna få en korrekt 

uppfattning av hur verksamheten fungerar. Någon form av kommunikationsansvarig för 

projektet bör även utses. (se avsnitt 4.2.3)  

 

Vid implementering av affärssystemet är det alltså av stor vikt att skapa gemsamma 

förväntningar på projektet, samtidigt som det bör bedrivas på ett sätt som stämmer 

överens med verksamhetens övergripande mål och vision. Det är därför viktigt att 

utforma en tydlig implementeringsstrategi där det framgår hur implementeringen ska 

genomföras och hur verksamheten påverkas. Även kommunikationen och tillgången till 

verksamhetens nyckelpersoner är kritiska faktorer för att skapa gemensamma 

förväntningar.   

 

Val av affärssystem  

Vid valet av affärssystem är förståelsen av hur verksamhetens processer är uppbyggda 

oerhört viktig (se avsnitt 3.4.5). För att kunna få denna förståelse om verksamhetens 

processer, och därmed en korrekt kravbild, bör kunden ha kunskap om hur verksamheten 

faktiskt fungerar. Om kunden har en felaktig bild av verksamheten blir även bilden 

förvrängd gällande vad de behöver för system. (se avsnitt 4.2.4) 

 

Vid implementering av affärssystem är det alltså viktigt att genomföra en 

verksamhetsanalys som reder ut hur verksamheten fungerar, för att på så vis ta fram ett 

underlag för valet av affärssystem. För att verksamhetsanalysen ska spegla verksamheten 

är det alltså kritiskt att kunden har kunskap om hur verksamheten fungerar, så de kan 

förmedla korrekt information till konsulterna.  

 

Tydliga krav 

Det är av största vikt att förstå hur användarna och olika verksamhetsenheter påverkas av 

implementeringen. Användarna bör därför involveras i verksamhetsanalysen (se avsnitt 

3.4.6) Kravspecifikationen bör vara tillräckligt detaljrik för att det inte ska uppstå några 

meningsskiljaktigheter mellan verksamheten och konsulterna gällande vad som ska göras. 

Det är därför viktigt att verksamhetens problem fångas upp så tidigt som möjligt i 

analysfasen för att på så vis säkerställa att inget viktigt förbises. Utformningen av kraven 

bör till en början ske på en övergripande nivå, för att därefter bli mer detaljerade. Det bör 

även finnas detaljerade beskrivningar för hur systemet är uppbyggt och integrerat i 

verksamheten och projektledaren måste därför säkerställa att varje projektdeltagare 

dokumenterar sitt arbete. (se avsnitt 4.2.5) 

 

För att skapa en användaracceptans och en gemensam kravbild mellan konsulterna och 

verksamheten är det viktigt konsulterna att demonstrerar för verksamheten hur systemet 

kommer att se ut och fungera genom att ta fram en prototyp. Trots att framtagningen av 
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prototyper kan vara tidskrävande är det värt ansträngningen för att undvika eventuella 

missförstånd. Ett avtal gällande vad som ska göras bör även undertecknas av båda parter 

innan genomförandet inleds, för att på så vis enklare kunna hantera nytillkomna krav 

senare under implementeringen. (se avsnitt 4.2.5) 

 

En gemensam förståelse mellan konsultbolaget och verksamheten gällande vad som ska 

göras och vilken påverkan implementeringen har på verksamheten, är alltså kritiskt vid 

implementering av affärssystem. För att skapa denna gemensamma syn på 

implementeringen krävs att användarna involveras och att kraven fastställs formellt, men 

även att systemet illustreras för användarna för att på så vis undvika eventuella 

missförstånd.  

 

Planering och kontroll av projektets omfattning  

Projektledaren bör kontinuerligt uppdatera planeringen och kommunicera detta till 

projektdeltagarna samt genomföra nödvändiga aktiviteter för att hantera förändringarna 

(se avsnitt 3.4.4). Om förändringarna inte hanteras kan kontrollen över projektet förloras, 

eftersom projektets omfattning då blir otydligt (se avsnitt 4.2.6).  

 

För att hantera förändringar i projektet krävs även en strikt kontroll där förändringar 

analyseras och hanteras samt att det tas fram vilken påverkan förändringen har på 

projektets omfattning (se avsnitt 4.2.6). En kontinuerlig kommunikation mellan projektets 

intressenter är viktig för att alla ska vara medveten om projektets omfattning (se avsnitt 

3.4.4 & 4.2.6).  

 

I projektets slutskede är det av stor vikt att skapa klarhet gällande att projektet är avslutat. 

Det är därför viktigt att stämma av gentemot kravspecifikationen att det som har 

överenskommits även har genomförts i projektet. För att säkerställa att inga nya krav 

tillkommer, bör parterna skriva ett avtal gällande att projektet är avslutat. (se avsnitt 

4.2.6)  

 

En planering där projektets omfattning kartläggs är alltså kritisk vid implementering av 

affärssystem. Det är även viktigt att hålla kontroll på projektets omfattning och hantera de 

förändringar, exempelvis i form av nya krav, som inträffar under projektgenomförandet. 

Förändringar som inträffar bör hanteras noggrant för att kunna identifiera vilken 

påverkan förändringen har på projektet. Det är även viktigt att kommunikationen mellan 

intressenterna fungerar för att alla ska vara medvetna om projektets omfattning. I slutet 

av projektet är det även av största vikt att få till ett tydligt avslut, för att inte ytterligare 

krav ska tillkomma.  

 

Förändringshantering  

För att hantera förändringarna krävs ett formellt stöd från ledningen och hela 

verksamheten (se avsnitt 3.4.8 & 4.2.7). En viktig del av förändringshanteringen är därför 

kommunikationen (se avsnitt 4.2.7). Det är även viktigt att utbildningen innefattas av att 

skapa en förståelse hos verksamheten gällande vilka fördelar affärssystemet förväntas 

generera samt varför systemet behöver implementeras (se avsnitt 3.4.8).  
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När det gäller förändringshanteringen är det även viktigt att kartlägga och tydliggöra hur 

verksamheten kommer att arbeta efter implementeringen, det vill säga vilka förändringar 

implementeringen kommer att innebära för affärsprocesserna (se avsnitt 3.4.8). 

Verksamheten behöver förberedas på förändringarna och en ”local change manager” från 

verksamheten, som ansvarar för att förändringarna genomförs, bör därför utses. 

Förändringshanteringen är i slutändan ledningens ansvar, även fast det kan variera 

beroende på vad parterna har kommit överens om. (se avsnitt 4.2.7)  

 

Det krävs även någon form av strategi för förändringshanteringen (se avsnitt 3.4.8 & 

4.2.7). Strategin, som slutligen ska resultera i verksamhetsförändringar när systemet tas i 

drift, bör tas fram tidigt i projektet (se avsnitt 4.2.7).  Det bör även finnas en strategi för 

hantering av företagskulturella förändringar, eftersom det är viktigt att skapa en förståelse 

för hur mottaglig verksamhetens kultur är för förändringar (se avsnitt 3.4.8). 

 

För att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar räcker det 

alltså inte att implementera ett väl fungerande system i verksamheten. För det första krävs 

att verksamheten förstår systemets potentiella fördelar, för att användarna överhuvudtaget 

ska vara villiga att använda det. För det andra krävs att verksamheten förstår hur systemet 

fungerar och påverkar deras arbetssätt, för att användarna ska kunna använda systemet på 

rätt sätt. Det är därför viktigt att verksamheten är involverad och fördelar ansvar för 

förändringarna till personalen, med tanke på att de kan verksamheten bättre än 

konsulterna. Stödet från ledningen och hela verksamheten är på så vis av mycket stor 

vikt, samtidigt som verksamhetskulturen behöver vara mottagglig för förändringar.  

 

Kommunikation  

För att uppnå en effektiv kommunikation är det viktigt att ta fram en 

kommunikationsplan, samtidigt som en kommunikationsansvarig bör utses. En 

kommunikationsplan är viktig för att skapa tydliga direktiv för hur kommunikationen ska 

utformas och för att upprätthålla en öppen dialog mellan implementeringens samtliga 

intressenter. En kommunikationsansvarig är viktig att utse för att säkerställa att 

informationen når fram till samtliga intressenter. (se avsnitt 3.4.9 & 4.2.8) Det krävs även 

någon form av återkoppling för att säkerställa att det som utförs i projektet ligger i linje 

med det som ska utföras enligt kravspecifikationen (se avsnitt 4.2.8). Det är även av stor 

vikt att kommunikationen fungerar såväl inom projektgruppen som mellan konsultbolaget 

och verksamheten (se avsnitt 3.4.9). Kommunikationsspråket måste därför vara begripligt 

för båda parter (se avsnitt 4.2.8). 

 

Vid en implementering av affärssystem krävs alltså att samtliga intressenter är medvetna 

om vad som händer i projektet och vad det är tänkt att resultera i. För att uppnå en 

effektiv kommunikation är det viktigt att införa tydliga riktlinjer för hur 

kommunikationen ska ske, men även att någon tilldelas ansvaret för att kommunikationen 

sker. För att kommunikationen ska fungera är det av största vikt att den sker med hjälp av 

verksamhetens terminologi för att verksamheten ska förstå konsulterna, vilket är en 

förutsättning för att kunna genomföra en implementering, eftersom implementeringen är 

ett verksamhetsprojekt som kräver förändringar.   
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Utbildning 

Utbildningen bör starta så tidigt som möjligt för att användarna ska kunna vara 

färdigutbildade innan systemet tas i drift (se avsnitt 3.4.10 & 4.2.9). Det är även viktigt 

att identifiera vad olika användare behöver för stöd i sitt arbete samt att de förstår hur 

systemet förändrar affärsprocesserna (se avsnitt 3.4.10). Användarna behöver få kunskap 

både om systemet som helhet, men även på detaljnivå (se avsnitt 4.2.9). 

 

För att utbildningen ska fungera är det även viktigt att en utbildningsplan tas fram – till 

en början på en övergripande nivå för att senare bli mer detaljerad (se avsnitt 3.4.10 & 

4.2.9). Förutom utbildning krävs även användning av systemet i konkreta 

arbetssituationer och uppföljning av systemanvändningen, för att på så vis kunna 

identifiera problem som enbart kan upptäckas i den konkreta arbetssituationen (se avsnitt 

3.4.10). 

 

De utbildningsansvariga bör ha kunskap om såväl systemet som verksamhetens 

affärsprocesser. Utbildningsplanen bör därför utformas i ett samarbete mellan konsulterna 

och representanter från verksamheten. (se avsnitt 3.4.10 & 4.2.9) 

 

Så många användare som möjligt bör utbildas för att verksamheten ska kunna använda 

systemet självständigt efter implementeringen (se avsnitt 3.4.10). Det är därför viktigt att 

ledningen stödjer implementeringen genom att avsätta rätt mängd resurser till 

utbildningen, för att den ska bli tillräckligt omfattande in den bemärkelsen att användarna 

förstår hur de ska använda systemet för att kunna dra nytta av systemets potentiella 

fördelar (se avsnitt 3.4.10 & 4.2.9). 

 

Utbildning av användarna i verksamheten är alltså kritisk för att de ska kunna använda 

systemet på rätt sätt och därmed kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar på 

lång sikt. Det är därför oerhört kritiskt att betona utbildningens vikt för ledningen så att 

tillräckligt med resurser avsätts till utbildningen. Det är även viktigt att den finns en plan 

för utbildningen och att den utformas i ett samspel mellan konsulterna och verksamhetens 

representanter. På så vis kan utbildningen innehålla kunskap om hur systemet ska 

användas, men även hur systemet påverkar affärsprocesserna.   

 

Användaracceptans 

För användarna ska känna sig delaktiga i implementeringen, vilket är en viktig 

förutsättning för att uppnå användaracceptansen, är det av stor vikt att konsulterna 

kontinuerligt kommunicerar implementeringens syfte och påverkan på verksamheten till 

användarna (se avsnitt 3.4.11 & 4.2.10). Det bör därför utses någon form av ansvarig för 

användarnas medvetenhet om implementeringens status (se avsnitt 3.4.11). Ansvaret för 

användaracceptansen ligger hos verksamheten, men konsultbolaget bör ändå säkerställa 

att denna kommunikation sker (se avsnitt 4.2.10).  

 

Även förändringshantering och utbildning är viktiga delar för att skapa 

användaracceptansen, eftersom implementeringen medför någon form av omorganisation 

i verksamheten. Användarna behöver förstå vilka ändringar som krävs gällande deras 

arbetssätt och vad som förväntas av dem.(se avsnitt 4.2.10) Detta stämmer väl överens 
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med ”technology acceptance model” (TAM), som menar att det skapas en ökad 

användaracceptans och användning av systemet om användarna får en bättre förståelse 

för varför de ska använda det nya systemet (se avsnitt 3.5.2).  

 

Det är alltså kritiskt att användarna dels är villiga att använda systemet, men även att de 

kan använda systemet på rätt sätt. Kritiska faktorer för att uppnå användaracceptansen är 

kommunikationen, utbildningen och förändringshantering, eftersom det behöver 

tydliggöras för användarna vilken nytta systemet är tänkt att skapa samt hur 

implementeringen påverkar deras arbete.  

 

Testning  

Testningen bör planeras in i slutskedet av implementeringen. (se avsnitt 3.4.12 & 4.2.11) 

Vid utformningen av testningen bör ett tekniskt team, som testar systemet och hanterar de 

problem som uppkommer, sättas samman (se avsnitt 3.4.12). Alla typer av testfall bör tas 

och det är viktigt att tre olika typer av tester genomförs. Systemets delar bör testas såväl 

enskilt som tillsammans med övriga system i verksamheten. Systemet bör även testas 

”end-to-end”, det vill säga att det säkerställs att hela affärsprocesserna fungerar. 

Användarna bör även vara involverade i testningen, eftersom de ser på systemet ur ett 

annat perspektiv och testar ologiskt, vilket ökar chanserna till att fel i systemet upptäcks. 

(se avsnitt 4.2.11)  

 

Testningen bör även ske så verklighetstroget som möjligt, det vill säga i de miljöer som 

verksamheten arbetar i, för att säkerställa att systemet fungerar ihop med arbetsuppgifter 

som utförs utanför systemet. För att skapa verklighetstrogna testfall bör de utföras med 

migrerad data. På så vis säkerställs även att systemet verkligen kommer att kunna tas i 

drift med verklig verksamhetsdata. (se avsnitt 4.2.11) 

 

Vid en implementering av affärssystem krävs alltså någon form av testningsstrategi eller 

strukturerat arbetssätt gällande testningen. För att testningens ska bli välutformad är det 

viktigt att den sker så verklighetstroget som möjligt och ”end-to-end”, men även att 

användarna involveras då de har ett annat perspektiv än konsulterna.  

 

Omkringliggande faktorer 

Engagemang från ledningen och verksamheten är inget som kan påverkas fullt ut och det 

är därför viktigt att skriva ett kontrakt gällande vilka representanter från verksamheten 

som måste vara delaktiga i implementeringen. (se avsnitt 4.3.1 & 4.3.2) Det är även av 

stor vikt att ha en väl utformad process hantera dessa omorganiseringar och 

marknadsförändringar i form av en kontinuerlig kontakt mellan konsulterna och 

verksamheten. (se avsnitt 4.3.1)   

 

Enligt contingency-teorin krävs det också att verksamheten utvecklar en lämplig struktur 

som påverkas av omgivningen. Verksamhetens struktur påverkas alltså av omgivningen 

och den förändrade organisationsstrukturen påverkar i sin tur implementeringen, som i 

mångt och mycket är ett verksamhetsprojekt snarare än ett IT-projekt. (se avsnitt 3.5.3)  
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5.4 Komparativ analys 

För att både styrka och validera resultatet från analysen samt bidra med ytterligare 

förståelse genomförs även en komparativ analys. (Se avsnitt 2.7.5). 

 

Ett affärssystem kan alltså beskrivas som en standardiserad systemlösning som syftar till 

att effektivisera verksamheten genom att integrera verksamhetens samtliga enheter (se 

avsnitt 5.2.1). Integreringen av verksamhetens affärsprocesser innebär fördelar i form av 

ökad produktivitet och minskade kostnader (se avsnitt 5.2.2). Integreringen i 

verksamheten skapas genom att all data lagras i en gemensam databas (se avsnitt 5.2.1). 

Centraliseringen av informationen innebär fördelar i form av förbättrad planeringen och 

beslutsfattande (se avsnitt 5.2.2).  

 

Affärssystemets egenskaper innebär alltså en mängd kraftfulla fördelar för verksamheten 

som kan stärka verksamhetens konkurrenskraft på marknaden. Men systemets egenskaper 

för även med sig risker som kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten.  

 

Med tanke på att affärssystemet är verksamhetsövergripande kräver implementeringen en 

anpassning av verksamheten efter systemet, vilket får till följd att verksamheten tar en 

stor risk i och med att det krävs en stor mängd resurser gällande såväl tid som kapital 

(5.2.3). Stöd från ledningen är därmed en kritisk faktor vid implementering av 

affärssystem (se avsnitt 5.3.1). Om stödet från ledningen saknas är det givetvis svårt, för 

att inte säga omöjligt, att få tillgång till den mängd resurser som krävs för att 

affärssystemet ska kunna bidra till en effektiviserad verksamhet. Att stödet från ledningen 

är en kritisk faktor vid implementeringen hänger alltså både ihop med att affärssystemet 

är verksamhetsövergripande och att systemet är resurskrävande.  

 

Andra risker som finns förknippande med affärssystemet är att verksamhetens 

affärsprocesser inte anpassas till systemet på rätt sätt samt att viktiga kärnprocesser i 

verksamheten standardiseras och därmed inte längre utgör någon konkurrensfördel (se 

avsnitt 5.2.3). Förändringshanteringen är därmed en kritisk faktor (se avsnitt 5.3.1). Detta 

eftersom det är av stor vikt att kartlägga hur verksamhetens affärsprocesser fungerar i 

nuläget och hur det ska fungera efter att implementeringen har genomförts (se avsnitt 

5.3.2). Att förändringshanteringen är en kritisk faktor har alltså både att göra med att 

säkerställa att verksamhetsanpassningen sker på ett sätt som möjliggör fördelar 

exempelvis i form av kortare ledtider och att inga kärnprocesser i verksamheten 

standardiseras.  

 

Affärssystem kan även beskrivas som en paketerad mjukvara som kombinerar 

verksamhetens affärsprocesser med IT-funktionerna (se avsnitt 5.2.1). Därmed är även 

projektgruppens sammansättning kritisk (se avsnitt 5.3.1). Detta eftersom projektgruppen 

bör bestå av människor med kunskap om såväl verksamheten som systemet (se avsnitt 

5.3.2).  Konsulterna och verksamhetens representanter sitter inne med olika kunskaper 

och därmed är även kommunikationen kritisk för att undvika eventuella missförstånd (se 

avsnitt 5.3.1 & 5.3.2). I och med att implementeringen påverkar verksamhetsstrukturen är 

även omorganisation en omkringliggande kritisk faktor (se avsnitt 5.3.1). 

Projektgruppens sammansättning och kommunikationen är alltså kritiska faktorer 
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eftersom det krävs kunskap om såväl systemet som verksamheten. Att omorganisering är 

en kritisk faktor har således med affärssystemets storlek, komplexitet och kraftfulla 

påverkan på verksamheten att göra.  

 

En risk med affärssystemet är också att användarna, på grund av systemets komplexitet, 

inte använder systemet på rätt sätt och anpassar sitt dagliga arbete efter systemet. 

Implementering av affärssystem kan på så vis leda till ineffektivitet (se avsnitt 5.2.3). 

Utbildning och användaracceptans är på så vis kritiska faktorer (se avsnitt 5.3.1).  Detta 

beror på att användarna både måste vara villiga att använda systemet och dessutom kunna 

använda det på rätt sätt (se avsnitt 5.3.2). Även här är stödet från ledningen kritiskt, då 

det påverkar användarnas inställning till implementeringen, samtidigt som tillräckligt 

med resurser kan avsättas till utbildningen (se avsnitt 5.3.2). Utbildning, 

användaracceptans och stöd från ledningen är alltså kritiskt vid implementeringen på 

grund av att risken med affärssystemets komplexitet är att det inte används på rätt sätt 

och därmed inte genererar de potentiella fördelarna utan istället bidrar till ineffektivt 

arbete.  

 

För att affärssystemets syfte, att integrera verksamhetens enheter, ska kunna uppnås är 

även testningen en kritisk faktor på så vis att systemets delar behöver testas var för sig, 

samtidigt som systemet behöver testas ”end-to-end” för att säkerställa att hela 

affärsprocesserna fungerar.  

 

Affärssystemets storlek och komplexitet innebär även att implementeringens omfattning 

blir stor. Med tanke på risken gällande att implementeringen är resurskrävande är därför 

en kritisk faktor även att planera och kontrollera projektets omfattning (se avsnitt 5.3.1). 

Detta för att inte nya krav, som inte genererar affärsnytta vilket ökar risken markant för 

att såväl budget som tidsplan överskrids, ständigt ska kunna tillkomma (se avsnitt 5.3.2). 

Gemensamma förväntningar och tydliga krav är därmed också kritiska faktorer (se avsnitt 

5.3.1). Detta beror på att samliga intressenter behöver vara överens om vad som ska göras 

och vad implementeringen kommer att resultera i för verksamheten (se avsnitt 5.3.2). Det 

är alltså affärssystemets storlek och komplexitet i kombination med att det är 

resurskrävande som gör att planeringen och kontroll av projektets omfattning, 

gemensamma förväntningar och tydliga krav är kritiska faktorer.  

 

I och med affärssystemets kraftfulla påverkan på hela verksamheten är även valet av 

affärssystem kritiskt (se avsnitt 5.3.1). Implementeringen är tillräckligt resurskrävande 

som den är och om affärssystemet som väljs inte passar verksamheten kan det krävas att 

projektet läggs ner alternativt startas om, vilket kräver ytterligare resurser i form av 

kapital. Omkringliggande faktorer i form av exempelvis marknadsförändringar och 

konjunktursvängningar är på så vis också kritiska faktorer eftersom de påverkar hur 

mycket kapital som finns tillgängligt för verksamheten (se avsnitt 5.3.1). Att valet av 

affärssystem är kritiskt har alltså att göra med att affärssystemets egenskap av att vara 

verksamhetsövergripande och dess risk att vara resurskrävande.  
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5.5  Sammanfattning av analyskapitlet 

Det inledande analysarbetet gav följande empiriska resultat i form av de kritiska 

faktorerna vid implementering av affärssystem: stöd från ledningen, projektgruppens 

sammansättning, gemensamma förväntningar, val av affärssystem, tydliga krav, planering 

och kontroll av projektets omfattning, förändringshantering, kommunikation, utbildning, 

användaracceptans, testning och omkringliggande faktorer. Följande faktorer ansågs 

därmed inte som lika kritiska och uteslöts därmed i det fortsatta analysarbetet: 

migrering/integration, riskhantering, go-live-plan samt uppföljning och support.  

 

De kritiska faktorerna analyserades därefter vidare i den teoretiska trianguleringen där det 

framgick varför faktorerna är viktiga samt vad som är viktigt att tänka på gällande de 

kritiska faktorerna. Resultatet från analysen utgjorde sedan underlag för studiens 

slutsatser.  
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6 Resultat 

I kapitlet presenteras studiens resultat, som har grundats på analysarbetet (se kapitel 5), 

genom att besvara studiens underliggande forskningsfrågor separat. Till en början 

besvaras vad ett affärssystem är samt vilka fördelar och risker som finns förknippade 

med affärssystem. Därpå besvaras vilka faktorer som är kritiska vid implementering av 

affärssystem, varför faktorerna är kritiska samt vad som är viktigt att tänka på gällande 

de kritiska faktorerna.  

6.1 Vad är ett affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga, krävdes en förståelse för vad ett affärssystem är, 

vilket identifierades under analysarbetet (se avsnitt 5.2.1).  

 

Affärssystem är en standardiserat, verksamhetsövergripande systemlösning som 

integrerar verksamhetens samtliga enheter och affärsprocesser genom att lagra 

informationen i en gemensam databas. Ett affärssystem är alltså inte enbart ett 

informationssystem utan en helhetslösning, bestående av ett antal moduler, som påverkar 

arbetssättet i hela verksamheten. 

6.2 Vilka huvudsakliga potentiella fördelar finns det med att 
använda ett affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga, krävdes identifiering av vilka huvudsakliga 

potentiella fördelar som finns med att använda ett affärssystem, vilket identifierades 

under analysarbetet (se avsnitt 5.2.2).  

 
 Kortare ledtider  

 Ökad produktivitet 

 Minskade kostnader (produktion, marknadsföring, support, personal, IT etc.) 

 Minskad redundans 

 Ökad tillgång till realtidsinformation 

 Förbättrad planering 

 Förbättrade strategiska möjligheter 

 Förbättrat beslutsunderlag 

 Förbättrad kommunikation 

 Förbättrad kundservice 

 Ökad konkurrenskraft 
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6.3 Vilka huvudsakliga risker finns förknippande med 
affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga, krävdes identifiering av vilka huvudsakliga risker 

som finns förknippade med implementering av affärssystem, vilket identifierades under 

analysarbetet (se avsnitt 5.2.3).  

 Ökade kostnader 

 Tidskrävande 

 Standardisering av kärnprocesser 

 Försämrad konkurrenssituation 

 Minskad produktivitet 

 Systemberoende 

 Leverantörsberoende 

6.4 Vilka faktorer är kritiska vid implementering av 
affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga, krävdes identifiering av vilka faktorer som är 

kritiska vid implementering av affärssystem, vilket identifierades under analysarbetet (se 

avsnitt 5.3.1).  

 Stöd från ledningen  

 Projektgruppens sammansättning  

 Gemensamma förväntningar 

 Val av affärssystem 

 Tydliga krav 

 Planering och kontroll av projektets omfattning 

 Förändringshantering 

 Kommunikation 

 Utbildning 

 Användaracceptans  

 Testning 

 Omkringliggande faktorer 
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6.5 Varför är faktorerna kritiska vid implementering av 
affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga, krävdes även förståelse för varför faktorerna är 

kritiska vid implementering av affärssystem, vilket identifierades under analysarbetet (se 

avsnitt 5.3.2).  

 

Stöd från ledningen är kritiskt för att konsulterna ska kunna få tillgång till den 

information och de resurser som krävs för implementeringen. Ledningens stöd bidrar 

även till att verksamheten genomför de nödvändiga förändringarna, samtidigt som 

personalen blir mer engagerad och samarbetsvillig.  

 

Med tanke på att det krävs kunskap om såväl verksamheten som affärssystemet vid 

implementeringen är även projektgruppens sammansättning kritisk.  

 

Gemensamma förväntningar på projektet är kritiskt för att uppnå en acceptans för 

förändringar i verksamheten samt för att alla inom verksamheten ska känna till vad som 

kommer att förändras och varför. Med tanke på affärssystemets storlek och komplexitet, 

kommer systemet ha en stor påverkan på verksamheten. Även valet av affärssystem är 

därmed kritiskt.  

 

Tydliga krav är kritiskt eftersom det behöver klargöras vilket systemstöd verksamheten 

behöver samt vilka förändringar implementeringen kommer att innebära för 

affärsprocesserna.  

 

Planering och kontroll av projektets omfattning är kritiskt för att uppskattningen av 

projektets omfattning ska kunna genomföras, men även för att förändringar i projektet, 

som påverkar projektets omfattning och därmed även budget och tidsplan, ska kunna 

hanteras.   

 

För att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar krävs 

verksamhetsförändringar och därför är även förändringshanteringen kritisk.  

 

Kommunikationen är kritisk för att samtliga intressenter ska kunna få reda på projektets 

status och känna sig delaktiga. Kommunikationen är även kritisk för förankringen av 

implementeringens syfte och mål, för insamling av intressenternas förväntningar samt för 

att utbildningen ska fungera.  

 

För att användarna ska kunna bli experter på systemet och därmed använda det på rätt sätt 

är även utbildningen kritisk.  

 

Användaracceptansen är kritisk för att användarna ska anpassa sitt arbete efter 

systemet, så att verksamheten ska kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar.  

 

Testningen är kritiskt för att identifiera eventuella fel i systemet. De omkringliggande 

faktorerna är kritiska eftersom de har en kraftfull påverkan på implementeringen utan att 

kunna påverkas. 
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6.6 Vad är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna vid 
implementering av affärssystem? 

För att besvara studiens huvudfråga krävdes även kunskap om vad som är viktigt att 

tänka på gällande kritiska faktorer vid implementering av affärssystem, vilket också 

framgick av analysen (se avsnitt 5.3.3).  

 

För att uppnå stöd från ledningen är det viktigt att konsulterna klargör för ledningen att 

implementeringen är ett verksamhetsprojekt snarare än ett IT-projekt samt att ledningen 

involveras och tilldelas någon form av ansvar för implementeringen. För uppnå stöd från 

den övriga verksamheten bör möten med personalen genomföras med syftet att identifiera 

vilka som är negativt inställda till implementeringen för därmed kunna hantera detta 

motstånd. 

 

Gällande projektgruppens sammansättning är det viktigt att verksamhetens 

nyckelpersoner frigörs från sitt vardagliga arbete för att på så vis bli tillgängliga för 

implementeringen. Detta bör säkerhetsställas, i ett så tidigt skede som möjligt under 

implementeringsprojektet, genom någon form av avtal. Ledningens stöd är därmed 

kritiskt, eftersom den har de befogenheter som krävs för att frigöra verksamhetens 

nyckelpersoner.  

 

För att skapa gemensamma förväntningar på projektet är det viktigt att ta fram en plan 

som förklarar hur systemet kommer att fungera samt vilka möjligheter och problem som 

finns i samband med implementeringen. En implementeringsstrategi, som ligger i linje 

med verksamhetens vision och mål, bör också tas fram. Det är även viktigt att 

kommunikationen mellan konsultbolaget, verksamheten och övriga intressenter fungerar 

samt att verksamhetens nyckelpersoner frigörs.  

 

När det gäller valet av affärssystem är det kritiskt att reda ut hur verksamheten fungerar 

med hjälp av en verksamhetsanalys. Det är även viktigt att kunden har kunskap om hur 

verksamheten faktiskt fungerar och att en korrekt bild av verksamheten förmedlas till 

konsulterna.  

 

För att skapa tydliga krav bör kravspecifikationen vara tillräckligt detaljrik för att det 

inte ska kunna uppstå några missförstånd gällande vad som ska göras. 

Kravspecifikationen bör dock utformas på en övergripande nivå till en början, för att 

senare övergå till en mer detaljerad. Det är även viktigt att användarna involveras och att 

kraven fastställs formellt med någon form av avtal. Systemet bör även illustreras för 

användarna med hjälp av prototyper.  

 

Vid planering och kontroll av projektets omfattning är det viktigt att analysera vilken 

påverkan förändrade förutsättningar i projektet har på projektets omfattning. Förändringar 

som påverkar projektets omfattning bör även kommuniceras till samtliga intressenter, 

samtidigt som planeringen bör uppdateras kontinuerligt. Det är även viktigt att stänga 

projektet på ett formellt sätt med någon form av avtal, där båda parter är överens om att 

projektet är avslutat.  
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När det gäller förändringshanteringen är det viktigt att kartlägga och tydliggöra vilka 

förändringar implementeringen kommer att innebära för verksamhetens affärsprocesser. 

Förändringarna bör kommuniceras till verksamheten, samtidigt som någon bör ansvara 

för att de genomförs. Det är även viktigt att det finns en strategi för hur 

förändringshanteringen ska utformas samt att ledningen och hela verksamheten 

involveras och tilldelas ansvar i processen. Ett formellt stöd från ledningen och hela 

verksamheten är alltså kritiskt för att verksamhetsförändringarna ska kunna genomföras.  

 

När det gäller kommunikationen är det viktigt att det finns tydligt specificerat hur denna 

ska ske i form av en kommunikationsplan, samtidigt som någon bör ansvara för att 

kommunikationen ska fungera. Det är även av stor vikt att kommunikationen sker med 

verksamhetens terminologi och att det sker någon form av avstämning gällande att 

kommunikationen fungerar.  

 

Vid utbildningen är det viktigt att ledningen förstår vikten av den och på så vis tillsätter 

tillräckligt med resurser. För att användarna ska få den kunskap som krävs är det även 

kritiskt att utbildningen utformas och genomförs i samspel mellan konsulterna och 

verksamhetens nyckelpersoner samt att den inleds i så god tid som möjligt. Användarna 

bör få såväl en helhetsbild av systemet som en detaljerad bild av systemet.  

 

För att skapa användaracceptans är det viktigt att kommunicera till användarna vilka 

potentiella fördelar affärssystemet förväntas innebära för verksamheten samt på vilket 

sätt implementeringen påverkar användarnas arbete. Det är även viktigt att utse någon 

som är ansvarig för att kommunikationen sker och att den sker på ett sätt som är 

förståeligt för såväl konsulterna som verksamheten.  

 

När det gäller testningen är det viktigt att det finns någon form av testningsstrategi eller 

strukturerat arbetssätt. Testningen bör ske så verklighetstroget som möjligt och vara 

tillräckligt omfattande för att innefatta hela affärsprocessen, samtidigt som användarna 

bör involveras.  

 

För att kunna hantera omkringliggande faktorer, som exempelvis omorganiseringar 

eller marknadsförändringar, är det viktigt att ha en väl utformad process för hur 

förändrade förutsättningar ska hanteras under implementeringsprojektet. 
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7 Slutsatser 

I kapitlet presenteras studiens slutsatser, som har tagits fram genom att besvara de tre 

underliggande forskningsfrågorna (se kapitel 6). Utifrån svaren på forskningsfrågorna 

kunde övergripande mönster och samband identifieras för att på så vis kunna besvara 

studiens huvudsakliga forskningsfråga (se avsnitt 1.4). 

7.1 Vad är kritiskt vid implementering av affärssystem? 

Med tanke på att implementering av affärssystem kräver verksamhetsförändringar bör 

implementeringen definieras som ett verksamhetsprojekt snarare än ett IT-projekt. Att få 

själva affärssystemet på plats innebär sällan några större problem. Att få verksamheten att 

anpassa sig efter systemet, på ett sätt som gör det möjligt för verksamheten att ta del av 

affärssystemets potentiella fördelar, är desto mer komplext.  

 

En mycket kritisk aspekt vid implementering av affärssystem är således att skapa en 

gemensam förståelse gällande affärssystemets roll i verksamheten i syfte att förbereda 

verksamheten på de förändringar implementeringen kommer att innebära. Användarna 

behöver få förståelse för hur systemet fungerar, men även på vilket sätt implementeringen 

påverkar deras arbetsuppgifter. Kunskapen om såväl systemet som verksamheten är för 

övrigt något som genomgående är kritiskt vid implementering av affärssystem. 

Konsulterna bör vara tillräckligt erfarna för att vara experter på systemet, samtidigt som 

det är oerhört kritiskt att verksamhetens nyckelpersoner, som är experter på 

verksamheten, frigörs och kan involveras i implementeringen.  

 

En annan mycket kritisk aspekt handlar om att säkerställa att konsultbolaget och 

verksamheten har gemensamma förväntningar på projektet i form av att de är överens om 

vad som ska göras och vad implementeringen förväntas resultera i. För att undvika 

eventuella missförstånd är även en kontinuerlig kommunikation och ett gemensamt 

kommunikationsspråk något som är mycket kritiskt vid implementering av affärssystem. 

För att kunna upprätthålla de gemensamma förväntningarna och samtidigt säkerställa att 

arbetet fokuseras mot att realisera de krav som är mest kritiska för att skapa affärsnytta i 

verksamheten, är det även oerhört kritiskt att ha kontroll över implementeringens 

omfattning.  

 

Vid implementering av affärssystem är även stödet från ledningen och hela verksamheten 

oerhört kritiskt, för att inte säga en grundläggande förutsättning. Om ledningen inte 

stödjer implementeringen och därmed inte avsätter tillräckligt med resurser, samtidigt 

som användarna varken vill eller kan använda systemet, kommer verksamheten aldrig att 

kunna ta del av affärssystemets potentiella fördelar. För att samspelet mellan 

konsultbolaget och verksamheten ska fungera är det såklart viktigt att parterna är överens 

om vad som ska göras och att de förstår varandra för att säkerställa att arbetet beskrivs i 

samma riktning mot en gemensam målsättning. Svaret på frågan om vad som är kritiskt 

vid implementering av affärssystem, är således att samtliga intressenter måste inse att 

implementeringen är ett verksamhetsprojekt, som behöver genomföras i ett samspel 

mellan verksamheten och konsultbolaget, för att systemets potentiella fördelar ska kunna 

uppnås.   
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8 Utvärdering av studien 

I kapitlet utvärderas studien utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

möjlighet att styrka och konfirmera, samt intern reliabilitet (se avsnitt 2.9). Därefter 

följer en metodutvärdering och förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Kvalitetskriterier 

8.1.1 Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet ställdes, i slutet av intervjun, frågor av sammanfattande 

karaktär för att på så vis säkerställa att forskarna hade tolkat respondenternas svar på rätt 

sätt, vilket har vissa likheter med det som Bryman och Bell (2011) tar upp som 

respondentvalidering.  

 

Med tanke på att de respondenter som intervjuades enbart utgjordes av konsulter är 

studiens empiri utformad utifrån deras uppfattningar gällande vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem, vilket innebär att trovärdigheten i studiens resultat 

minskar. För att öka trovärdigheten hade forskarna även kunnat intervjua respondenter 

från verksamheter som har implementerat ett affärssystem.  

 

Det tillämpades däremot en teoretisk triangulering i studiens analys, vilket bidrar till att 

studiens trovärdighet ökar eftersom respondenternas svar kunde styrkas med hjälp av den 

teori som tidigare forskare har tagit fram. Detta styrks av Jensen (1995) som menar att 

studiens trovärdighet ökar när forskaren använder flera datakällor till analys och 

slutsatser.  Även den komparativa analysen bidrog till en ökad tillförlitlighet av studiens 

resultat.  

8.1.2 Överförbarhet 

För att öka överförbarheten i studien innefattades intervjuerna av frågor gällande 

respondenternas branschtillhörighet, erfarenhet gällande implementering av affärssystem, 

men även deras verksamhets storlek. Detta styrks av Bryman och Bell (2011), som menar 

att kvalitativa forskare bör ta fram utförliga beskrivningar av detaljer gällande den kultur 

som studeras.  

 

Studiens resultat är således överförbart till större konsultbolag som arbetar med 

implementering av affärssystem, eftersom dessa egenskaper var gemensamma för 

samtliga respondenter. Resultatet är däremot inte överförbart till respondenter med kort 

erfarenhet av implementeringar som arbetar på mindre konsultbolag samt i andra länder.  

8.1.3 Möjlighet att styrka och konfirmera  

För att öka möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat var frågorna som 

ställdes under intervjuerna öppna, vilket innebar att respondenterna kunde forma sina 

egna svar utan någon större påverkan från forskarnas värderingar. Detta styrks av 

Bryman och Bell (2011), som betonar vikten av att forskarna åtminstone inte medvetet 

låter personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka studiens slutsatser. 
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Påståenden och ledande frågor under intervjun bör därför undvikas (Bryman & Bell, 

2011; Trost, 2010).  

8.1.4 Intern reliabilitet 

Det empiriska material som transkriberades från intervjuerna diskuterades och 

granskades gemensamt för att säkerställa att forskarna hade tolkat svaren samma sätt, 

vilket ökar den interna reliabiliteten.  

 

8.2 Metodutvärdering 

För att kunna besvara studiens övergripande frågeställning om vad som är kritiskt vid 

implementering av affärssystem krävdes kunskap om vilka faktorer som är kritiska samt 

vad som är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna. Om studien enbart hade 

syftat till att bidra med kunskap gällande vilka faktorer som är kritiska vid 

implementering av affärssystem, hade studien lika gärna kunnat genomföras utifrån en 

kvantitativ forskningsstrategi med hjälp av en enkätundersökning. Nu krävdes däremot en 

djupare förståelse och en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer 

var därmed mer lämplig.  

 

Men hur trovärdiga är egentligen de svar som har samlades in från fem utvalda 

respondenter? Hade resultatet blivit annorlunda med andra respondenter? På vilket sätt 

hade resultatet kunnat styrkas ytterligare? Ja, möjligen genom att genomföra en 

triangulering i form av en enkätundersökning gällande vilka faktorer som är kritiska. Men 

vilka faktorer som är kritiska är sedan tidigare väl känt inom området där forskningen har 

bedrivits med såväl intervjuer som enkätundersökningar. Studien syftade därför istället 

till att bidra med ökad förståelse för vad som är kritiskt vid implementering av 

affärssystem och forskarna var därför inte ute efter att generalisera de kritiska faktorerna 

samma sätt som kvantitativa forskare. För att öka trovärdigheten av studiens resultat 

genomfördes däremot en teoretisk triangulering. Det visade sig att respondenternas svar 

stämde väl överens med teorin, vilket innebär att studiens resultat kan ses som mer 

tillförlitligt, eftersom den teori som samlades in grundade sig på vad tidigare forskare har 

kommit fram till med hjälp av flertalet olika forskningsmetoder.  

 

Hur väl fungerade då den semi-strukturerade intervjuformen med tanke på studiens 

frågeställning? Har forskarna fått ut den information som krävdes från intervjuerna eller 

hade ostrukturerade intervjuer varit att föredra? Vid den ostrukturerade intervjuformen 

hade visserligen respondenternas svar påverkats i ännu mindre utsträckning av forskarnas 

värderingar, vilket hade ökat trovärdigheten i studiens resultat. Den ostrukturerade 

intervjuformen hade dock kunnat innebära att respondenterna pratade fritt om aspekter 

som var irrelevanta för studiens frågeställning, vilket kunde styras på ett framgångsrikt 

sätt med den semi-strukturerade intervjuformen med hjälp av intervjuguiden. Forskarna 

anser därmed att den semistrukturerade intervjuformen var ett korrekt metodval för att 

samla in den empiri som krävdes för att besvara den övergripande frågeställningen, 

eftersom respondenterna kunde forma sina egna svar samtidigt som risken för att viktiga 

aspekter glömdes bort minskade.  
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning har mestadels fokuserat på att identifiera kritiska framgångsfaktorer 

vid implementering av affärssystem. Men trots det misslyckas fortfarande 

implementeringar av affärssystem och studien syftade därför till att bidra med ökad 

förståelse gällande vad som är kritiskt vid implementering av affärssystem. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att ta undersökningen ett steg längre genom att inrikta studien mot att 

skapa förståelse för varför implementeringar fortfarande misslyckas, trots kännedom om 

de kritiska framgångsfaktorerna.   

 

Vidare utgjordes studiens empiri enbart av konsulternas uppfattningar gällande vad som 

är kritiskt vid implementering av affärssystem. Det hade därmed varit intressant att 

genomföra en undersökning där empiri även samlas in från verksamheter som har 

implementerat affärssystem för att på så vis kunna identifiera eventuella skillnader 

gentemot konsulternas uppfattningar. Hade verksamheterna lagt lika stor betoning på att 

implementering av affärssystem är ett verksamhetsprojekt eller anser de snarare att det 

främst är ett IT-projekt? Har verksamheten och konsultbolagen olika syn gällande hur 

långt ansvaret sträcker sig för implementeringen? Kan det vara så att det är en skild syn 

på vad en implementering innebär som är den grundläggande orsaken till att 

implementeringar fortfarande misslyckas? 

 

För att bygga vidare på resultatet från denna studie kan det även vara intressant att 

observera hur samspelet mellan konsultbolaget och verksamheten fungerar vid en 

implementering av affärssystem, för att på så vis komma fram till om praktikerna tar 

hänsyn till det som är kritiskt vid implementering av affärssystem. 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Vad har du för erfarenhet gällande implementering av affärssystem? Hur länge har du 

arbetat med det?  

Vilken befattning/roll har du i implementeringsprojekten? Vad innebär den rollen? 

Har du haft andra befattningar/roller i implementeringsprojekten? 

Arbetar ni efter någon specifik projektmodell vid implementering av affärssystem? Vilka 

faser ingår i modellen?  

 

Vad anser du utmärker en lyckad implementering av ett affärssystem? 

Vilka kriterier anser du att en implementering bör bedömas utifrån?  

Hur långt sträcker sig ditt/ert ansvar?  

Varierar det mellan olika implementeringsprojekt? 

 

Vilka faktorer anser du är mest kritiska för att uppnå en lyckad implementering av 

affärssystem? Kan du berätta lite om det utifrån följande faser?  

1 Planeringsfasen  

2 Analysfasen  

3 Genomförandefasen  

4 Avslutsfasen  

5 Underhållsfasen  

 

Följdfrågor 

4 Vilka är det vanligast förekommande problemen under fasen? 

5 Hur arbetar du med dessa kritiska faktorer? 

 

Anser du att det finns faktorer som är kritiska men som ligger utanför din kontroll 

som konsult? 

 

Följdfrågor 

1 I så fall, vilka är dessa? 

2 På vilket sätt påverkar dessa faktorer en implementering av affärssystem?
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