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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en sammanställning av de vanligast förekommande kritiska 

framgångsfaktorerna för implementering av affärssystem. Utifrån de kategorierna har en 

intervjuguide skapats som sedan har använts för att intervjua två stycken respondenter på två 

olika företag, som arbetat med implementeringar av affärssystem. Resultatet visar att de båda 

företagen har en grundläggande vetskap av de olika kritiska framgångsfaktorer vi identifierat 

även om deras praktiska hantering av dem skiljer sig. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till affärssystem och de kritiska framgångsfaktorerna vid 

implementation. Vidare förs en problemdiskussion som till slut utmynnar i den forskningsfråga 

som kandidatuppsatsen grundar sig på. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns en rad anledningar till att företag väljer att implementera affärssystem. Några av dem 

är att skaffa sig konkurrensfördelar, ge stöd för beslutsfattande, planera och kontrollera 

tillverkning (Kennerly & Neely, 2001). Umble et. al. (2003) menar att företag väljer att 

implementera affärssystem för att minska sina totala kostnader.  

 

Områden som visat sig vara kritiska för en lyckad implementering av affärsystem är bland annat 

mänskliga resurser, samordning mellan funktioner i företaget, konfiguration, systemutveckling, 

projektledning och organisatoriskt ledarskap (Kim et al., 2005). Mycket av den forskning som 

handlar om implementering av affärssystem visar att en stor del misslyckas (Ward et al., 2005). 

En misslyckad implementering av ett affärssystem kan innebära minskning av vinst eller i värsta 

fall att företaget går i konkurs (Ward et al., 2005). 

 

På grund av det som står på spel vid ett sådant här projekt menar Ward et. al. (2005) att 

organisationen måste vara medveten om de kritiska faktorerna vid implementering av 

affärssystem. För att lyckas med en implementering utifrån projektledarens perspektiv menar 

Mandal och Gunsekaran att det framför allt behövs en gedigen implementeringsplan och en 

strategi för att genomföra denna (Mandal & Gunasekaran, 2003). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Implementeringen av ett nytt affärssystem är ett komplext och riskfyllt projekt (Umble et. al., 

2003). S. Cliffe (1999) menar att 65 procent av alla chefer i hans undersökning oroar sig för att 

problem vid implementeringen av ett affärssystem kan komma att skada företaget. Chen, (2001) 

säger att så mycket som 40 procent av alla affärssystemimplementationer endast implementerar 

delar av sin ursprungliga funktionalitet. 20 procent av alla implementerade affärssystem skrotas 

helt och att så mycket som 50 procent av samtliga implementeringar kan ses som totala 

misslyckanden. 
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Den höga andelen misslyckade projekt har lett till flera studier inom affärssystem; där forskare 

försökt identifiera de kritiska framgångsfaktorerna (Moon 2007, Schlichter & Kraemmergaard 

2010, Umble et. al, 2003). Studierna har ofta resulterat i en lista med kritiska framgångsfaktorer. 

Detta menar Kim et al. (2005) också och påpekar att det finns ett behov av att kritiskt utvärdera 

dessa faktorer. Det är något även vi lagt märke till då de flesta artiklar vi studerat har valt att 

presentera sitt resultat i en lista.  

 

Listorna identifierar vanligtvis hur pass vanligt förekommande en kritisk framgångsfaktor är. Det 

görs genom att författarna listar de artiklar där kritiska framfångsfaktorer är identifierade och 

bockar av huruvida de nämner den specifika framgångsfaktorn. Det som oftast saknas i artiklarna 

är praktiska exempel på hur företag tagit hänsyn till faktorerna. 

 

1.3 Forskningsfråga 

I denna uppsats ämnar vi att besvara följande frågor: 

● Tar företag hänsyn till de kritiska framgångsfaktorerna för implementering av 

affärssystem som vi identifierat i litteraturgenomgången? 

– Om ja: Hur? 

– Om nej: Varför inte? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning som kartlägger huruvida företag i Sverige 

känner till och arbetar med de vanligaste kritiska framgångsfaktorerna som identifierats i 

litteraturgenomgången. Målet är att bidra med ett praktiskt exempel på hur företag tar hänsyn till 

de kritiska framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem. 

 

1.5 Avgränsningar 

I vår studie har följande avgränsningar gjorts för att arbetet ska bli genomförbart. 

Utifrån sammanställande av identifierade kritiska framgångsfaktorer avgränsas studien till att 

endast beröra de vanligast förekommande faktorerna. Fallstudien som ska utföras på företag 
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kommer att begränsas till ett fåtal företag. Dessa företag kommer endast att besökas på sin 

avdelning lokaliserad i Skåne eller kontaktas via telefon om företaget är lokaliserat i övriga 

Sverige. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I följande kapitel ges en bakgrund till varför företag väljer att implementera affärssystem och att 

det kan innebära stora risker. Vidare förs en problemdiskussion som till slut mynnar ut i den 

forskningsfråga som kandidatuppsatsen grundar sig på. 

Kapitel 2: Litteraturgenomgång 

I följande kapitel redovisas relevant litteratur och forskning för vår uppsats. Vidare görs en 

sammanställning av de vanligast förekommande kritiska framgångsfaktorerna vi identifierat. 

Kapitel 3: Metod 

I följande kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för att samla in data och svara på 

forskningsfråga. Vidare beskrivs hur vi resonerat vid val av respondenter, undersökningsmodell 

och en intervjuguide presenteras. 

Kapitel 4: Empiri 

I följande kapitel redovisar vi resultatet av våra intervjuer från företagen. Vi ger en presentation 

av företagen och vilka affärssystem de arbetar med att implementera. Därefter kommer vi 

presentera hur företaget har hanterat de kritiska framgångsfaktorer vi identifierat i samma 

ordning som de presenterades i litteraturgenomgången. 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel återkopplas empirin med teorikapitlet. Här jämförs den insamlade datan med 

teorierna som presenteras i teorikapitlet. 

Kapitel 6: Slutsats 

Detta kapitel ämnar åt att besvara vår forskningsfråga. 
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2 Teori 
I följande kapitel redovisas relevant litteratur och forskning för vår uppsats. Vidare görs en 

sammanställning av de vanligast förekommande kritiska framgångsfaktorerna vi identifierat. 

 

2.1 De kritiska framgångsfaktorerna 

Nah et al. har i en artikel från 2001 studerat tio artiklar för att sammanställa de vanligaste 

förekommande faktorerna vid implementering av affärssystem (Nah et al, 2001). Artikeln är 

publicerad i tidskriften “Business Process Management Journal”. Denna tidskrift är ansluten till 

Committee on Publication Ethics vilket är en organisation som bland annat kräver att tidskriftens 

rapporter är granskade av kvalificerat folk (COPE, 2013). En liknande studie gjordes i en 

magisteruppsats publicerad vid Lunds Universitet av Medina et al. (2012). 

 

I tabell 1 har en sammanställning av dessa rapporters resultat gjorts. Detta för att få fram de 

vanligaste faktorerna i de båda rapporterna. Där faktorerna har överensstämts med varandra har 

en sammanslagning mellan resultaten gjorts. Som mest kan en faktor behandlats i 20 olika 

artiklar. Det faktorer som nämnts i minst tio av artiklarna beskrivs nedan. 

  

 

http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
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Tabell 1 Sammanställningen av de kritiska framgångsfaktorerna för implementeringen av Affärssystem. 

 

2.1.1 Förändringshantering 

Det handlar om hur hanteringen av förändring inom organisationen hanteras under hela projektet, 

både när det gäller människor och kultur (Nah et al., 2001). För att minska det eventuella 

motståndet till det nya affärssystemet bland de tänkta användarna bör företagsledningen enligt 

Aladwani (2001) analysera källorna till det motstånd. En av dessa källor till motstånd är att 

användarna inte vill ändra sina redan inarbetade vanor i sitt dagliga arbete (Aladwani, 2001). 

Detta motstånd går att förebygga genom att låta användarna vara involverade i både designfasen 

och implementeringsfasen (Holland, 1999). Denna användarinvolvering fås enligt Holland 

(1999) genom att ge användarna formell utbildning och träning i det nya affärssystemet. Träning 

i det nya systemet rekommenderas även av Aladwani (2001) för att hjälpa användarna att 

anpassa sig till eventuella förändringar. Det som önskas med detta är att förbereda användarna 

för arbetet med det nya affärssystemet och på så sätt skapa en positiv inställning till det (Medina 

et.al., 2012). 
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2.1.2 Lagarbete och upplägg 

Det berör hur projektgruppen är sammansatt (Nah et al., 2001) och deltagarnas olika kompetens 

och kunskap (Medina et al., 2012). Det är rekommenderat att projektdeltagarna är de bästa på 

deras område inom företaget (Medina et al., 2012). Umble et. al. (2003) menar att de som väljs ut 

att ingå i projektgruppen ska bland annat väljas utifrån deras färdigheter och tidigare 

prestationer. I en undersökning gjord av Sumner (1999) visas det att flera av företagen som 

undersöktes använde sig av en mix av konsulter och internt anställda i sina projektgrupper. 

Projektgruppen är en viktig komponent vid implementering då det är de som tar fram 

projektplanen och viktiga datum för projektet (Umble et. al., 2003). För att lyckas med en 

implementering vad gäller tid och budget bör projektgruppen motiveras. Detta kan göras genom 

någon form av belöning (Nah et al., 2001). 

 

2.1.3 Stöd från ledning 

Stöd från högsta ledningen är en väsentlighet när det gäller affärssystemsimplementering 

(Medina et al., 2012). Enligt Holland (1999) innebär stöd från högsta ledningen, graden av deras 

engagemang och hur villiga de är att avsätta värdefulla resurser för det aktuella projektet. Även 

Sumner (1999) skriver om engagemang och support från högsta ledningen i 

affärssystemsprojekt. Innan ett projekt startar måste det enligt Ngai et. al. (2008) få ett 

godkännande och stöd hos högsta ledningen. För att få detta stöd måste projektet vara anpassat 

till företagets strategi och mål (Nah et al., 2001). För att eventuellt öka chansen att få ledningens 

stöd kan även bonusar ges till ledningen vid ett lyckat projekt (Nah et al., 2001). 

  

2.1.4 Projekthantering 

Då affärssystem är komplexa och täcker frågor som berör hårdvara, mjukvara och 

organisationen, underlättar en effektiv projekthantering arbetet med att planera, samordna och 

övervaka aktiviteterna i projektets olika faser (Ngai et. al., 2008). En grupp eller individ ges 

ansvaret att definiera och begränsa projektets omfattning (Nah et al., 2001). Omfattningen tar 

hänsyn till mängden system som ska implementeras, företagsenheter som involveras och 

ändringar i affärsprocesser som krävs. Det är också viktigt att ta fram en formell projektplan som 

innehåller projektets milstolpar, mål, tidsfrister och omfattning (Ngai et.al., 2008, Holland, 199). 

Tidsfrister är viktigt för att hålla budget och projektets tidsplan (Nah et al., 2001). För att hantera 

projektet effektivare krävs det att resultatet mäts regelbundet och detta kan görs gentemot de 

uppsatta milstolparna (Nah et.al., 2001). Mätning av resultat innefattar allt från att analysera 

feedback från användare till informationsutbyte mellan projektgrupper (Medina et al., 2012). 
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2.1.5 Affärsplan och vision 

En tydlig affärsplan och vision för projektet behövs för att styra projektet framåt (Nah et al., 

2001). En affärsplan som beskriver föreslagna strategiska fördelar, resurser, kostnader, risker och 

tidsplan ser till att fokus hamnar på projektets affärsnytta (Nah et al., 2001). En definierad 

affärsplan och vision är fördelaktigt för att motivera intressenter. Det hjälper också till att 

kontrollera framstegen i implementeringen (Medina et.al., 2012).  

  

2.1.6 Standard eller skräddarsytt 

Förändra affärsprocesser så att det passar det nya systemet är viktigt och ett skräddarsytt system 

bör undvikas (Nah et al., 2001). Det går även att läsa i Sumner (1999) där det bland annat står att 

skräddarsydda system leder till onödiga kostnader och är tidsödande aktiviteter. Detta är även 

något Medina et. al. (2012) menar en standardlösning innebär en reducering av risker, kostnader 

och att möjliga fel uppstår. Holland (1999) menar att ett skräddarsytt affärssystem kan innebära 

att företaget går miste om eventuella fördelar en anpassning till en standardlösning eventuellt 

ger. Att undvika ett skräddarsytt system innebär att företaget även kan ta del av fördelar med nya 

uppdateringar av affärssystemet direkt från leverantören (Nah et al., 2001). 

  

2.1.7 Effektiv kommunikation 

Kommunikation under projektet är viktigt (Medina et al., 2012). Kommunikation av 

förväntningar är viktigt genom hela organisationens olika nivåer (Nah et al., 2001). Enligt 

Sumner (1999) är det viktigt att kommunicera till samtliga berörda vad som händer i projektet, 

projektets omfattning och vilka aktiviteter som kommer genomföras. En öppen och ärlig 

kommunikation med de tänkta användarna av systemet kan leda till ökad acceptans (Ngai et. al., 

2008). Kommunikation bör även ske åt andra hållet där tänkta användarnas synpunkter bör 

kommuniceras för att få reda på deras krav, reaktioner och deras godkännande (Nah et al., 2001). 

Anställda bör även i förväg få reda på hur de påverkas av systemet (Nah et al., 2001). 

 

2.1.8 Testning och felsökning 

Organisationen kan ha olika system som behöver integreras med det tänkta affärssystemet (Nah 

et al., 2001). Då detta är en komplex uppgift är det viktigt att göra rätt från början och genomföra 

tester (Medina et al., 2012). Tester görs enligt Ngai et. al. (2008) för att säkerställa att 

affärssystemets funktioner fungera som planerat. Med olika modelleringsmetoder kan det 

blivande systemets arkitektur och krav tas fram och dokumenteras. Utifrån dessa dokument kan 
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sedan olika test av systemet göras (Nah et al., 2001). Felsökning är också viktigt och här bör 

organisationen ta hjälp av konsulter för att lösa fel som hittats (Nah et al., 2001). 

 

2.1.9 Projektmästare 

Projektmästare är enligt Somers och Nelson (2004) en person som hjälper till att skapa acceptans 

till det nya affärssystemet bland företagets anställda. Enligt samma artikel behövs en 

projektmästare för att motivera och “marknadsföra” systemet hos anställda. Personen bör vara en 

mellanchef (Medina et al., 2012) och denna bör inte vara rädd för att lösa konflikter och hantera 

motstånd som uppstår (Nah et al., 2001). Enligt Esteves och Pastor (2002) råder det en osäkerhet 

om vad skillnaden mellan projektledare, projektsponsor och projektmästare är. Författarna 

kommer dock fram till i artikeln att projektmästare går att likställa med en projektsponsor. 

 

2.2 Implementeringsmetodiker 

Formaliserade metodiker för implementering av affärssystem utvecklas och tas fram vanligtvis 

av leverantörerna av dessa system, och huvudsyftet är att stödja implementeringen (Mihailescu, 

2006). Dessa metodiker innehåller rekommendationer om tillvägagångssätt och olika tekniker 

och metoder att använda sig av vid implementeringen (Mihailescu, 2006).  Enligt Mihailescu 

(2006) händer det att dessa metodiker är vidareutvecklade och anpassade på redan existerande 

metodiker. 

 

2.2.1 ASAP 

Accelerated SAP (ASAP) är en implementeringsmetodik utformad av affärssystemsleverantören 

SAP för att snabba på projekt där SAPs affärssystem implementeras (Esteves & Pastor, 2001). 

Metodiken är strukturerad och kan hjälpa chefer till en snabbare implementation, en snabbare 

acceptans bland användare, väl definierade tillvägagångssätt och effektiv dokumentering 

(Esteves & Pastor, 2001). Enligt Esteves och Pastor (2001) lämpar sig metoden främst små och 

medelstora företag. 

 

Metodiken utgörs i grunden av de tre komponenterna: tillvägagångssätt, verktyg och service 

Mihailescu (2006). Tillvägagångssätt består av de fem faserna projektförberedelser, business 

blueprint, realisering, slutliga förberedelser samt utrullning och support. Vidare består var och en 

av faserna av en grupp arbetsuppgifter (Esteves & Pastor, 2001). Arbetsuppgifterna är olika 

aktiviteter med olika uppdrag. För varje uppdrag finns det uppgifter i vägledningsdokumentet för 

ASAP. Faserna beskriv mer i detalj av Mihailescu (2006): 
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Fas Arbetsuppgift 

Projektförberedelser Ta fram en projekt- och systemdefinition och en överskådlig 

beskrivning av affärskraven. Huvudkraven att ta fram är att 

tillhandahålla de bästa människorna för projektet, definiera 

projektets omfång och en effektiv styrning. 

 Business Blueprint I detalj definiera och dokumentera affärskraven från föregående 

fas. Detta kan bland annat göras med Interative Process 

Prototyping med fokus på processdesign och Event-controlled 

Process Chain. 

Realisering Fokusera på anpassning, synkronisering och konfigurering av 

lösningen som tidigare definierats i affärs blueprint. Vidare utförs 

utveckling och testaktiviteter. Resultatet av denna fas är 

implementeringen av affärsprocessen. 

Slutgiltiga förberedelser Innehåller utbildning av användare och hjälpdokument. 

Resultatet i denna fas leder till en komplett implementering av 

projektet. 

Utrullning och support Detta är slutet på projektet där överlämningen blir komplett. Det 

är även här man släpper nya uppdateringar till systemet för att 

förbättra det. 

Tabell 2 ASAP  

 

Andra komponenten är verktyg. Detta är de verktyg som används och stödjer hela 

implementeringen. Sista komponenten i ASAP är service som återförsäljare erbjuder. Beroende 

av hur lösningen är konfigurerad kan service antingen tillhandahållas under driften av systemet 

eller dynamiskt (Mihailescu, 2006). 

 

Målet med ASAP är att standardisera och strukturera implementationsprocessen av SAP-system 

och att på ett effektivt sätt fungera som vägledning för implementering av dessa (Mihailescu, 

2006). Detta når man enligt Mihailescu (2006) upp till genom att bland annat att öka hastigheten 
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vid implementeringen och öka effektiviteten i implementeringen för att så snabbt som möjligt 

uppnå ett acceptabelt och produktivt system som i senare skeda kan optimeras. 

 

2.2.2 Sure Step 

Sure step är en implementeringsmetodik som Microsoft har utvecklat och använder, för 

implementering av deras affärssystem Microsoft Dynamics. Sure step tar hänsyn till fem stycken 

kritiska framgångsfaktorer: brist på engagemang från ledningen, otillräcklig eller felaktig 

budgetering, otillräcklig träning och utbildning, oerfaren ledning och utveckling samt allt för 

utförliga modifieringar. Microsoft anser att genom att arbeta med en Microsoft partner och 

använda sig av framgångsrik metodik är det möjligt att ta hänsyn till de fem kritiska 

framgångsfaktorerna (Microsoft, 2013). 

 

Microsoft tillhandahåller en guide på nätet där de föreslår olika tillvägagångssätt för att hantera 

olika kritiska framgångsfaktorer. I tabellen nedan beskrivs dessa kritiska framgångsfaktorer med 

tillhörande uppgifter (Microsoft, 2013). 

 

Kritisk framgångsfaktor Uppgifter 

Executive commitment ● Skapa en projektplan som ger en helhetsbild över 

projektet. Microsoft rekommenderar att den innehåller: 

Mål, fördelar, roller/ansvarsfördelning, och 

framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. 

● Få ledningen att aktivt engagera sig i projektet. 

● Involvera ledningen i aktiva beslut och möten. 

● Uppdatera ledningen regelbundet i projektets framsteg. 

Smart Budgeting ● Kalkylera omfånget för att underlätta för budgetering. Det 

är viktigt att bestämma hur pass omfattande 

implementeringen av det nya systemet kommer vara. 

● Rådslå med din Microsoft partner för att hålla nere 

implementationskostnaderna och påskynda 
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implementationstiden. 

● Involvera diverse ledare från olika företags avdelningar 

tidigt och under projektets gång; få dem att engagera sig i 

utbildningsfrågor för att maximera vinsten av din 

investering. 

Change Management ● Skapa en träningsplan för att definiera alla användarroller 

och få användarna redo att använda systemet i tid för 

implementation. 

● Arbeta tillsammans med din Microsoft partner för att 

förstå deras erfarenheter och upplevelser samt få en insikt 

i existerande best-practise lösningar. 

● Utveckla kommunikationsmekanismer för att skapa ett 

konstant flöde av information; var noga med att spridning 

av information sker inom hela organisationen. 

● Identifiera nyckelintressenterna i projektet och få dem 

engagerade tidigt. 

● Ha fortsatt utbildning och träning efter implementation. 

Project Management ● Skapa en projektplan som bryter ner projektet i dess olika 

faser. Fasernas aktiviteter ska vara tydligt definierade och 

lista vilka resurser som krävs för att utföra dem. 

● Identifiera och tilldela projektledarrollen tidigt. Var 

noggrann med att ge en extra belöning för denna 

betydande roll. 

● Säkerhetsställ att projektmedlemmarna arbetar 

tillsammans och att ni besitter bra 

kommunikationsverktyg inom gruppen. 

● Arbeta tillsammans med er Microsoft partner för att 

implementera beprövade mätverktyg, som risk 

management och project scope management. 
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Manageable 

Modifications 

● Skapa en Fit Gap Analysis som identifierar klyftan 

mellan funktionaliteten i affärslösningen och kraven från 

affärsprocessen. Lista samtliga krav på systemet, förklara 

hur ni ska ta itu med kraven och definiera vilken 

prestation som kommer krävas. 

● Analysera både kort och långvariga effekter, och 

kostnader på grund av modifieringarna. 

● Rådslå med din Microsoft partner för att utveckla och 

granska era affärsidéer för att rättfärdiga era förändringar. 

● Motivera medarbetarna att behålla en öppen inställning 

till motiveringen och förändringarna i organisationen 

(Microsoft, 2013). 

Tabell 3 Sure Step 

 

2.3 Motivering av vald litteratur 

Vi har valt att inkludera implementeringsmetodiker för att vi anser att det kan bidra till en 

djupare analys av vårt resultat. Implementeringsmetodiker är verktyg som leverantörerna av 

affärssystem säljer och råder företagen som köper deras system att använda. Genom att följa en 

implementeringsmetodik hoppas man att öka chanserna för lyckade implementeringar och 

effektivisera driftsättningen. Implementeringsmetodikerna skiljer sig givetvis från varandra men 

generellt sätt tar de hänsyn till i alla fall några av de vanligaste kritiska framgångsfaktorerna. 

  

2.4 Undersökningsmodell 

Följande intervjuguide är baserat på de kritiska framgångsfaktorer vi identifierade i vår 

litteraturgenomgång. Intervjuguiden är uppdelat så att vi kategoriserar de olika frågorna under 

samma rubriker som de kritiska framgångsfaktorerna. Med detta tillvägagångssätt blir det lättare 

att analysera svaren från intervjupersonerna. 

 

Intervjuguiden kommer också att användas som en checklista för att säkerhetsställa att det 

empiriska materialet blir tillräckligt omfattande för att svara på vår frågeställning. 
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Intervjuguide 

Change Management 

 

● Hur har ni gjort för att förbereda de anställda inför arbetet 

med det nya systemet? 

● Hur sprider ni och förankrar en positiv inställning till det 

nya systemet bland de anställda? 

● Hur har ni gjort för att utbilda och få användarinvolvering i 

design och implementeringsfaserna? 

Lagarbete och upplägg 

 

● Hur är ert tillvägagångssätt vid sammanställningen av 

projektgrupperna? 

● Hur hanterar ni kompetensspridningen inom dessa grupper 

och ser till att rätt kunskap finns med? 

● Hur är ert tillvägagångsätt för belöningsmetoder vid 

belöningarna av avklarade deadlines, framgångsrika 

implementeringar m.m.? 

Stöd från ledningen 

 

● Hur anpassar ni projektet till företagets strategi och mål? 

● Hur gör ni för att förmedla ledningens vision och rollen för 

det nya systemet? 

● Hur gör ni för att öka stödet från ledningen? 

Projekthantering ● Vem får rollen och ansvaret att definiera och begränsa 

projektets omfattning? 

● Hur gör ni för att definiera omfattningen av 

implementationen? (Hur många system som ska 

implementeras, vilka företagets enheter som kommer 

involveras och vilka affärsprocesser som kommer 

förändras.) 

● Hur gör ni med utformningen av projektplaner? 

(Milstolpar, mål, tidsfrister och omfattning) 

● Hur gör ni för att regelbundet mäta projektets framgång? 

● Hur är ert tillvägagångssätt för att samla in åsikter och 

synpunkter från användarna samt att sprida information 

mellan projektgrupperna? 

Affärsplan och Vision ● Använder ni er av en affärsplan för att styra projektet 

framåt? 

● Tar affärsplanen hänsyn till strategiska fördelar vid 

implementation, resurser, kostnader, risker och fokus på 

projektets affärsnytta? 

Standardisering eller 

skräddarsytt 

● Rekommenderar ni att skräddarsy affärssystemet för att 

anpassas till existerande affärsprocess eller att ha ett 

standardiserat system? 

● Hur gör ni bedömningen vad som är lämpligast? 

Effektiv kommunikation 

 

● Hur hanterar ni kommunikationen under projektet mellan 

de olika parterna? 
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● Hur tar ni hänsyn till användarnas krav, synpunkter och 

reaktioner på de nya förändringarna? 

Testning och felsökning ● Hur gör ni för att testa systemet/systemen under 

implementering för att säkerhetsställa att det kommer 

fungera? 

● Hur gör ni för att ta fram systemets krav och vilka 

modelleringsmetoder använder ni er av? 

● Hur gör ni vid eventuella fel, vad är tillvägagångssättet för 

att felsöka funktionaliteten i systemet? 

Projektmästaren 

 

● Brukar ni utse en person till projektmästare? 

– En person som är en mellanchef och besitter ansvaret för att 

skapa acceptans bland användarna och lösa konflikter. 

– Arbetsuppgifter som ska kunna motivera och marknadsföra 

systemet hos de anställda. 

 

Tabell 4 Intervjuguide 
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3 Metod 
I följande kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för att samla in data och svara på 

forskningsfråga. Vidare beskrivs hur vi resonerat vid val av respondenter, undersökningsmodell 

och en intervjuguide presenteras. 

 

3.1 Undersökningsansats 

I denna uppsats har en undersökning som består av två intervjuer på två olika företag gjorts. 

Detta har gjorts för att få svar på forskningsfrågan och få en djupare förståelse i hur hantering av 

kritiska framgångsfaktorer ser ut i praktiken. Med andra ord har en kvalitativ 

undersökningsansats med intensiv utformning använts (Jacobsen, 2002). 

 

Kvalitativ ansats med intensiv utformning är en metod som enligt Jacobsen (2002) är lämplig vid 

intresse av att skapa mer klarhet inom ett begrepp. Med intensiv utformning menas det att i 

undersökningen nöja sig med ett fåtal respondenter. Kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2002) 

lämplig när forskaren vill samla in information i form av ord, det vill säga genom intervjuer. 

 

3.2 Data- och informationsinsamling 

Data kan vara både primär och sekundärdata. Primärdata är enligt Jacobsen (2002) sådan 

information som samlas in direkt av en person eller grupper av personer. Vidare menar 

författaren att det är information som tidigare inte samlats in. Sekundärdata är enligt Jacobsen 

motsatsen, det vill säga information som inte samlats in av forskaren direkt fån källan. Istället är 

sekundärdata insamlat av andra. 

 

3.2.1 Insamling av primärdata 

Vid insamling av primärdata har öppna individuella intervjuer genomförts. Den ena har skett 

ansikte mot ansikte på plats hos företag medan den andra gjordes via Skype. Inför intervjuerna 

skrevs frågor ner i förväg som vi ville ha svar på. Under de båda intervjuerna skedde en 

ljudupptagning. Jacobsen (2002) menar att öppna individuella intervjuer lämpar sig som bäst när 

man som undersökare har få enheter att undersöka, intresserad av vad den enskilda individen 

säger och hur denne tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. 
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3.2.2 Val av respondenter 

Utifrån vår problemformulering bestämde vi att våra respondenter skulle vara någon som jobbar 

med implementering av affärssystem. Vi ansåg att personerna som skulle intervjuas helst skulle 

vara en person med en högre befattning i företaget. Detta beslut grundar sig främst i vår tro att 

det behövs någon med insikt i hur deras projekt verkligen styrs för att få svar på våra frågor. 

 

För att hitta dessa personer använde vi oss av personliga kontakter inom affärssystemsbranschen. 

Med hjälp av dessa kontakter fick vi förslag på personer som skulle kunna stämma överens med 

det vi letade efter. Dessa personer kontaktades och förfrågades om de skulle kunna tänka sig att 

ställa upp på en intervju. De personer som ställde upp och intervjuades presenteras nedan: 

 

Person A, Business System Manager (BSM), Företag A. 

 

Som BSM ansvarar Person A för Business Systems gruppen, vilket är ett team bestående av åtta 

personer. Deras uppgift är att implementera och rulla ut de systemen som ledningen vill att de 

ska använda. Dessa system är främst AX och IFS. Gruppen är också med vid utvärdering av nya 

moduler eller funktionalitet. Dessa implementeringar sker inom företaget och dess olika 

dotterbolag. 

 

Person B, Anläggningschef, Företag B 

 

Arbetar nu med verksamhetsprocesserna inom företaget men har 20 års erfarenhet av 

implementeringar av affärssystem. Person B var tidigare driftchef på IT avdelningen men valde 

att återgå till verksamhetssidan och att arbeta med processoptimering. 
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3.3 Analysmetod 

3.3.1 Beskrivning 

De inspelade intervjuerna har transkriberats, det vill säga den har gått från ljud till skrift 

(Jacobsen 2002). Detta har gjort att analysarbetet gått lättare då det är lättare gå fram och tillbaka 

i text än att spola fram och tillbaka på en ljudupptagning. 

 

3.3.2 Systemering och kategorisering 

Datan vi fått från intervjuerna har inte behövts kategoriseras. Detta har inte behövts då våra 

intervjuer redan varit uppbyggt på ett sådant sätt att den redan är kategoriserad enligt de kritiska 

faktorerna. Kategorisering av data görs enligt Jacobsen (2002) för att få en överblick av olika 

fenomen. 

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om undersökningens giltighet, det vill säga hur väl undersökningen behandlar 

det som är tänkt ska behandlas (Jacobsen, 2002). Giltighet delas upp i intern giltighet och svara 

på frågan om vi fått in vad vi ville ha, och extern giltighet som besvarar frågan om det vi funnit 

går att överföra i andra sammanhang. 

 

Den interna giltigheten i vår rapport validerades genom något Jacobsen (2002) kallar för 

“validering genom prövning gentemot andra”. Vi valde att skicka information om vad uppsatsen 

skulle handla om och de preliminära intervjufrågorna till personerna som skulle intervjuas. Detta 

gjordes för att få en kommentar på om det var ett ämne intervjuobjektet hade kunskap om och 

skulle kunna ge svara på. 

 

Extern giltighet handlar som sagt om det vi funnit går att överföra i anda sammanhang, det vill 

säga om resultatet går att generalisera (Jacobsen, 2002). Då detta är en kvalitativ uppsats där 

endast ett fåtal intervjuer ska genomföras ska vi vara försiktiga med att säga att vårt resultat är ett 

generellt resultat. Detta stöds även av Jacobsen (2002). Det sammanhang vårt resultat kan sättas 

in i är att utifrån kvantitativa undersökningar som identifierat kritiska framgångsfaktorer vid 

implementering av affärssystem. Utifrån dessa undersökningar har vi försökt hitta intervjuobjekt 
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som jobbar med sådana här implementeringar. Jacobsen (2002) kallar detta för användning av 

extremfall. 

 

Reliabilitet är hur tillförlitliga uppsatsens resultat är. Saker som kan påverkat tillförlitligheten på 

vårt resultat är hur vi agerat under intervjuerna, allt från klädsel till vårt kroppsspråk. Intervjun 

planerades i förväg och gjordes på företaget där intervjuobjektet jobbar. För att slippa komma 

ihåg detaljer och information från intervjun och riskera att glömma bort något bandades 

intervjun. Detta är faktorer som enligt Jacobsen (2002) kan påverka tillförlitligheten. 

 

3.5 Etik 

De båda personerna som blivit intervjuade har ställt upp på intervjuerna frivilligt. Personerna 

informerades i förväg om vad syftet med undersökningen var. För att omöjliggöra identifiering 

av personerna som ställde upp på intervjuerna gavs de möjligheten att vara anonyma. Båda valde 

det och därför anonymiserades både deras namn och företagets namn i uppsatsen. Personerna i 

fråga har även godkänt transkriberingen från deras intervjuer. Detta är aspekter som Jacobsen 

(2002) tar upp i sitt kapitel om etik där han delar upp aspekterna i informerat samtycke, krav på 

privatliv och krav på korrektåtergivning. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisar vi resultatet av våra intervjuer från företaget. Vi ger en presentation 

av företaget och vilka affärssystem de arbetar med att implementera. Därefter kommer vi 

presentera hur företaget har hanterat de kritiska framgångsfaktorer vi identifierat. 

 

4.1 De olika företagen 

Här nedan presenteras de olika företagen som bistått med intervjupersoner kort. 

 

Företag A 

Företaget är ett företag som funnits sedan 1944 och är idag världsledande inom utveckling och 

försäljning av miljötekniska lösningar. Företagets huvudkontor ligger i Skåne och företaget har 

dotterbolag i 30 länder och ombud och distributörer i över 30 länder. Det företaget erbjuder är 

helhetslösningar, allt ifrån designstadiet över till installation, drift -sättning och underhåll. Deras 

lösningar riktar sig till industrier som önskar att minska sina luftföroreningar både i och utanför 

sina produktionsanläggningar. 2011 omsatte företagskoncernen mer än 2 miljarder kronor och 

hade fler än 1400 anställda (Allabolag.se, april 2013). 

  

Företag B 

Företag B grundades 1951. Idag arbetar företag B med återvinning och har ungefär 700 

medarbetare. De arbetar med hela återvinningsprocessen från analys, insamling och transport av 

restprodukter till återvinning, bearbetning och returleverans till industrin. 2011 omsatte 

företagskoncernen nästan 2,5 miljarder kronor (Allabolag.se, maj 2013). 

 

4.2 Företagens användning av Affärssystem 

 

4.2.1 Företag A 

Företag A implementerar en rad olika system varav några affärssystem. De affärssystem som är 

vanligast förekommande är AX och IFS men i undantagsfall så kan uppköpta bolag få behålla 

existerande systemlösningar om de fungerar exceptionellt bra (Företag A, 2013). 
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De senaste tre åren har företaget implementera ett tio-tal affärssystem i sina dotterbolag och bara 

i april har man driftsatt affärssystem på tre av sina dotterbolag (Företag A, 2013). En 

implementation kan enligt Företag A ta mellan två och en halv månader till ett år. Hur de har 

jobbat med de kritiska framgångsfaktorerna i dessa implementeringsprojekt redovisas nedan. 

 

4.2.2 Företag B 

Företag B har under tidens gång implementerat en rad olika affärssystem varav det senaste är 

Lawson Infor M3 som idag körs över hela koncernen. Den tekniska plattformen är idag 

uppbyggd på Java och heter Power 7. Idag har företaget ca 550 anställda som arbetar direkt mot 

affärssystemet men det finns även ytterligare anställda som kommer åt viss funktionalitet via 

integreringar och verktyg så som handdatorer. 

 

4.3 Hanteringen av de kritiska framgångsfaktorerna 

Under intervjuerna kom det inte fram om man på något av företagen medvetet tar hänsyn till de 

kritiska framgångsfaktorerna som är vanligast vid implementering av affärssystem. Dock 

framgår det utifrån svaren vi fick att någon form av koll på dessa faktorer finns. 

 

4.3.1 Förändringshantering 

För att förbereda de anställda inför det nya systemet har företag A tidigt under projektet ett 

informationsmöte. På detta möte informeras det att ett byte av system kommer att ske och 

beskriver i stora drag vad detta innebär. Under projektens gång hålls workshops där man 

informerar om systemet och visar de nya processerna. 

 

En viktig och svår fråga i dessa projekt är att sprida en positiv inställning till det nya systemet. 

Att detta är svårt beror på att ryktet om hur det gått på andra ställen systemet implementeras når 

de anställda före systemet gör det. Därför är det viktigt att visa att helheten blir bättre även om 

det blir jobbigt för individen. 

 

Företag A har provat två olika modeller för att få användare att gilla det nya systemet. Den ena är 

att de hållits workshops som inleds med en beskrivning på hög nivå “här är du i världen” och 

sedan gå mot en mer detaljerad nivå för att visa hur allt hänger ihop. Den andra modellen är 

något Person A kallar roll-over. Till exempel körs en två veckor intensiv implementering vid 
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datumet systemet ska gå live. Där får användaren utbildning och support vid sidan om för att 

hjälpa till att komma igång. 

 

Företag A har gått från att köra workshops till att köra den snabba roll-over modellen. Detta har 

man bland annat valt att göra på grund av att chefer och vissa personer i nyköpta bolag kanske 

inte gillar den nya ägaren eller nya processerna. Då finns det risk att dessa slutar och har getts 

massa tid i början av projektet och inte är med när systemet går live. Därför föredras korta och 

intensiva projekt som roll-over modellen ger.   

 

I designfasen där design av systemet görs använder sig företaget av nyckelperson. Detta gör man 

för att få användarinvolvering i projektet. Nyckelpersonen kan till exempel vara från någon 

produktionsenhet som har god processkännedom. Under implementeringsfasen är det inte någon 

användarinvolvering alls. 

 

Företag B:s senaste implementering som anses lyckad enligt person B började med en 

definitionsfas. Där fick verksamheten gå in och medverka, man tog så kallade controllers, tog in 

ansvariga chefer på olika nivåer och började med att definiera vilka krav projektet skulle ha. 

Målet var att identifiera vilka processer de hade och hur de ville att de skulle stödjas. 

 

Företag B började med att definiera behoven. Stort fokus ligger inte bara på att definiera behov 

utan även på att de ska kunna motiveras. Man vill inte att det ska mynna ut i en lista med 700 

krav. 

 

Nästa steg blev att börja med upphandlingen och bjuda in ett tiotal leverantörer som fick ta fram 

en prototyp. Man bidrog med kravspecifikationen, riktig data och de olika processerna sedan 

förväntade man sig att leverantörerna skulle leverera en fungerande prototyp. Person B medger 

att detta tillvägagångssätt kan låta tufft, men att beslutet till slut blev att välja Lawson som hade 

ett system som fungerande någorlunda bra utan större modifieringar. 

 

Företag B har ingen direkt strategi för att skapa användarinvolvering utan person B ser det som 

ett naturligt resultat av användarinvolvering i projektets olika faser. Person B berättar om det 
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senaste projektet där han hade rollen som delprojektledare för lager, produktion och kundorder. 

Där viss funktionalitet kan motiveras och styras av användare. Person B tror även att med denna 

involvering, att låta användarna bedöma och bestämma om funktioner och utseende leder till en 

högre grad av positiv inställning för det nya systemet. 

 

För att säkerhetsställa en god kvalité på datan som matas in och en god kunskap hos användarna 

utser företag B så kallade superusers. Dessa superusers får en djupare utbildning än de andra 

anställda och det ska finnas minst en superuser på varje avdelning för varje företag. Ingen 

användare kommer få möjligheter att skapa ett konto i affärssystemet om denne inte är utbildad 

av en superuser. Person B medger att detta är kostsamt men säger samtidigt att om den inmatade 

datan inte uppfyller en viss standard så kommer det i sin tur leda till felaktiga prognoser och fel 

senare i systemet och processen. 

 

4.3.2 Lagarbete och upplägg 

Person A pratar om att det finns två projektgrupper på företag A, en mottagande och en 

levererande projektgrupp. Vid sammansättning av den levererande projektgruppen är det mest 

folk från business system gruppen, men kan också hända att någon från den övriga varsamheten 

får vara med. 

 

Den mottagande projektgruppen som finns på bolaget där systemet ska implementeras är den 

svåraste att sammansätta. Detta är svårt då man som Person A säger “Man har ju de man har. 

Man kan liksom inte byta.”. Därför försöker man oftast hitta nyckelpersoner för det mesta 

avdelningschefen eller någon som får fatta beslut inom områdena finans, logistik, distribution, 

projekt och service. 

 

Att man har med en person från varje avdelning inom de tidigare nämnda områdena är viktigt för 

att få rätt kompetensspridning för företag A. Att det är någon som få ta beslut är också viktigt då 

det är dessa personer som får driva igenom en förändring. Förändring behöver inte bara innebära 

ett nytt affärssystem utan kan även vara sådant som att man tidigare inte märkt upp sina 

lagerplatser. Ibland tas även lokala konsulter in, framförallt finanskonsulter. Detta görs för att få 

kunskap om lagstiftningar och skatteregler i andra länder. 
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Även individens egenskaper diskuteras. Denna diskussion begränsas dock då man har de 

personer man har. Ser man att någon passar bättre än någon annan just i detta projekt kan denna 

rekommenderas. Sedan är det viktigt att personerna ifråga kan engelska då det är detta språket 

som gäller i systemet.   

 

Bonusar till nyckelpersoner delas inte ut vid en lyckad implementering inom företag A, utan 

detta ingår i det vanliga ansvaret. Det är naturligt att då och då byta system enligt Person A. Det 

händer att någon form av avslutningsmiddag hålls eller att “något kul” hittas på som Person A 

uttryckte det. Löneutvecklingen kan även påverkas positivt om projektet hålls inom den givna 

tidsramen. Företaget har valt att inte ha något belöningssystem då dessa projekt inte ska ses som 

en speciell handling. Person A motivera detta med  

 

”det är många som jobbar mycket och man kan inte belöna vissa för att de kanske ska 

göra ett system eller vissa ska göra ett bokslut eller en årsredovisning.”. 

 

Företag B nyttjar sig av en intern projektmodell där det ofta är deras CSO som är beställaren och 

sitter på resurserna. Utöver det använder sig företag B av en styrgrupp som består av 

nyckelpersoner så som till exempel CEO, CFO, operativa chefer, koncernledningen och 

projektledare. 

 

Person B styrker vikten av att få en bred användarinvolvering. 

 

“Ett ERP-systembyte är som att bryta ut ryggraden på företaget och stoppa i en ny, det 

är inte långt borta.” 

 

Person B upplever att kompetensspridningen blev lyckad vid den senaste implementeringen. 

Drivna och kunniga människor plockades in från lagernivå och vad beträffade extern kunskap så 

hyrdes det in både Lawsonkonsulter och konsulter från partners till Lawson. Det var även en bra 

blandning mellan juniora och seniora konsulter. 
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“Nja du vet det är livsfarligt när du får in juniora konsulter i för stor omfattning. 

Dom kan sitta dagar, veckor och månader utan att säga hjälp. Min måttstock nästan 

på en senior och junior konsult är att den seniora säger att det här är inget för mig 

eller här måste vi ha in den här som kan det. Den juniora han kommer att försöka 

lösa det till varje pris och det tar tid” 

 

Företag B använder sig idag av den agila utvecklings metoden SCRUM för att säkerställa 

effektiva och lyckade implementeringar och att det blir ett bra lagarbete. Person B anser att det 

finns en god kunskapsspridning inom företaget på grund av superusers men att de även vid 

tillfällen, köpt in kunskap. En tidigare Lawson konsult började arbeta på företaget och är idag 

chef för deras implementeringar av affärssystem. 

 

På frågan huruvida företag B använder sig av någon belöningsmetod framstår det tydligt att de 

inte nyttjar någon som helst belöningsmetod eller strategi. Precis som företag A förväntas det att 

man som anställd ska uppfylla sina krav och arbetsuppgifter. Person B medger dock att personer 

som arbetat inom olika utvecklingsprojekt fick olika anställningar efter projektet, med en högre 

lön. Detta är dock inte en direkt belöning utan ett indirekt resultat av en ökad kompetens hos den 

anställde. 

 

“Man kan säga som såhär då, många som var med i det här projektet fick förändrade 

anställningar efteråt men det var inte någon form av ren belöning utan man fick detta på 

grund av kunskap man förvärvade genom projektet och inget annat.” 

 

4.3.3 Stöd från högsta ledningen 

Företag A följer en modell som är framtagen med delar av ledningen och godkänd av ledningen. 

Denna modell visar hur processerna är implementerade i systemet. På detta viset säkerställs det 

att det blir vad ledningen vill ha och på så sett anpassas projektet till företagets strategi och mål. 

Med tanke på att modellen blivit godkänd av ledningen behövs inte samma diskussion vid varje 

uppstart av ett nytt projekt, istället används den redan framtagna modellen. 
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För att projektet ska få stöd från ledningen hålls styrgruppsmöten. Det kan vara ordinarie möten 

såväl som extra insatta möten. 

 

Visionen företag A har med det nya systemet förmedlas till de anställda via cheferna och de som 

rullar ut systemet. Detta görs för att de anställda ska förstå varför man väljer att implementera ett 

nytt system. 

 

Företag B medger att det inte sker någon direkt anpassning utan att det finns definierade resurser 

som är förankrade i koncernledningen och genom att använda sig av SCRUM så levererar man 

hela tiden vad som är mest värdefullt för företaget. 

 

För att förmedla ledningens vision börjar företag B med att skriva och godkänna en 

projektvision. Den manglas sedan ut i projektorganisationen. 

 

“... den är ganska solklar det här gäller det är hit vi vill. Om den sen effektivisera på 

antalet anläggningsassistenter eller vad det nu må vara. Det är många saker i ett ERP-

system byte som ska tillgodoses.” 

 

Företag B tar hänsyn till vad användarna har för synpunkter och det är accepterat att gå till 

koncernledningen med sina synpunkter. Men när projektvision är bestämd så är den “ganska 

huggen i sten” även om den kan förändras under projektets gång. 

 

Person B anser att det finns en öppen och rak dialog från ledningen och neråt samt att det leder 

till ett gott stöd. Det är ledningen som håller i plånboken och de får bära ansvaret för sina beslut. 

 

4.3.4 Projekthantering 

På bolaget inom företag A där implementeringen sker genomförs en förstudie där avvikelser från 

implementeringsmallen identifieras. Dessa avvikelser kan vara sidoverksamheter i bolaget som 

ska stödjas eller inte stödjas av systemet. Med dessa aktiviteter sätts projektets “skåp” med andra 

ord projektets omfattning. 



Steck & Fagerstrand 

Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem: Hur hanteras de? 

31 

 

Besök på bolaget görs också för att sätta skåpet på plats. På dessa besök kan möjliga 

förändringar som är nödvändiga att genomföras identifieras. 

 

Vid implementering på nya bolag uppköpta av företag A genomförs ibland en djupare 

integrationsförstudie som kan ske i upp till ett år innan själva implementeringen. Under denna 

förstudie studeras bolagets olika områden, allt ifrån finans till produktion. En titt på det befintliga 

systemet, hårdvara, licenser och infrastruktur sker också. Detta sammanställs i en rapport som 

skickas till bolagets ledningsgrupp som beslutar om när och hur projektet ska genomföres 

beroende på de rekommendationer som finns i uppsatsen. 

 

Innan projektets startar gör projektledaren en projektplan som senare presenteras på ett 

uppstartsmöte med bolaget. Denna projektplan utformas enligt en mall där justeringar för att 

möta det aktuella bolagets förutsättningar kan göras. Mallen är en förfinad mall från 

leverantören. Detta har gjorts för att som Person A säger “inte dokumentera ihjäl sig”. Person A 

anser att dagens projektmall är en rätt så bra och praktisk mall innehållandes en handfull 

dokument som används för varje projekt. (Se bilaga projekt plan) 

 

För att regelbundet mäta projektets framgång hålls det projektmöten på företag A där en 

styrgruppsmall gås igenom. En sådan mall tar upp punkter som svara på frågorna “Var är vi?” 

och “Vad återstår?”. 

 

Genom att ge alla i projektgrupperna tillgång till dokument som skapas i projektgruppen 

säkerställs informationsutbyte mellan projektgrupperna. Person A ser detta som en känslig punkt 

och kan tänka sig att det är en utmaning att informera alla samtidigt. Workshops där en 

simulering av processer används också som ett slags verktyg att sprida information mellan 

projektgrupper och dess deltagare. 

 

På företag B så är det den interna beställaren som får rollen och ansvaret att definiera projektets 

omfattning. Det är denna person som är ytterst ansvarig gentemot ledningen och som får se till 

att krav, mål och budget uppfylls. Men beslut fattas också av styrgruppen, upp till cirka 95 % av 

besluten fattas av styrgruppen. Det är när man blir oense som beställaren får sista ordet och som 

klubbar ett “ja” eller “nej”. Styrgruppen får lov att ta beslut så långt som de har mandat och om 

de blir oense så har beställaren sista ordet. 



Steck & Fagerstrand 

Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem: Hur hanteras de? 

32 

 

 

När företag B ska definiera omfattningen av implementeringen, så skapar styrgruppen först ett 

förslag som presenteras och som beställaren sen får godkänna. Person B menar att det inte bör 

kallas en förstudie för när det gäller affärssystem så är det för omfattande. Istället gör man ett 

definitionsprojekt där man går igenom vilka krav som ska vara med och vilka processer som ska 

förändras. Slutresultatet av definitionsprojektet går sedan vidare för upphandling. 

 

“... vill ni betala eller inte eller ska vi sluta med en gång och vara nöjda med det vi har? 

Man får nästan göra svart eller vitt ibland.” 

 

Senaste gången ett liknande projekt utfördes var det när företag B skulle byta affärslönesystem 

med namnet VAS. Den implementationen delades upp i följande projekt, VAS-Definitionen, 

VAS-Upphandlingen, VAS-Implementationen för att till slut avrundas med VAS-Restlista och 

VAS-Förvaltning. Så en större implementering resulterar i flertalet mindre projekt som 

överlappar varandra. 

 

“Det var en hel kedja av projekt egentligen men allt ihop sväva under samma. Dom 

påverkades av varandra. Man kan säga att det var ett jätte projekt som var nedbrutet i 

mindre eller större delprojekt.” 

 

När milstolpar, mål och tidsfrister för projektplanen ska bestämmas tar företag B först fram en 

övergripande projektplan som nästan uteslutande görs i Microsoft Excell. En typisk projektplan 

börjar oftast ganska övergripande och resulterar ju längre projektet framträder i en minutlista för 

vem inom organisationen som ska göra vad. Person B upplever att det är en bra blandning av 

hela processen, då den täcker allt från inköp av hårdvara, leverans av hårdvara, installation, gå 

igenom backuper och validering. 

 

Företag B mäter regelbundet projektets framgångar via SCRUM. En vanlig SCRUM sprint är 14 

dagar och med hjälp av det agila arbetssättet har man också åstadkommit en god rutin för att 

regelbundet mäta projektets framfart. 
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Insamlingen av information och synpunkter från användarna sker via de så kallade superusers då 

de sitter både på inköp och på kundorder. Sen finns en förbättringsfunktion där alla anställda kan 

skicka in förslag på förbättringar. Dessa förbättringsförslag granskas sedan av ett processteam 

som tittar på affärsnytta och prioriterar de olika förslagen. Är förslaget bra, skickades det vidare 

till förvaltningsorganisationen som genomför en förändring. Detta är efter implementeringen, 

under själva implementeringen har verksamheten ingen större insikt. Då får verksamheten testa 

prototyper för att regelbundet komma med synpunkter och feedback. 

 

Om det inte finns en användarinvolvering så går det ganska fort för ett system att förtvina och 

sluta ge affärsnytta. 

 

“Det var det som hände med våran MODS egentligen. Man implementerade sen hände 

inte mycket mer, sen var det statiskt. Det lever inte med företaget, det förändras inte med 

företaget. Så det går ganska fort till att det inte funkar..” 

 

En annan rekommendation person B gör är att det är viktigt för företagen att ha en person eller 

roll med ansvar för grunddata. En människa som granskar och tvättar datan som finns i systemet. 

Det är viktigt att granska all data i systemet, man kan inte låta användare fritt får sätta in artiklar. 

Det leder till stora problem om man har samma artikel representerad 25 gånger. 

 

Med hjälp av kompetens och attributverktyg lyckades företag B korta ner antalet artiklar i ett 

system från 52000 till 18. 

 

“Jag rensade lilla trading bolaget hade 58 000 artiklar det slutade med att dom hade 18 i 

M3.  Vi använde en attributmodell istället för att beskriva artiklarna. 6 år senare har jag 

fortfarande 18 artiklar. Det behövs inte fler.” 

 

4.3.5 Affärsplan och vision 

Projekten på företag A styrs inte direkt av någon affärsplan. Dock så försöks affärsplaner som 

kommuniceras av andra enheter i företaget att mötas med systembehovet framöver. Eftersom 

världen ändrar sig snabbt och många andra faktorer spelar in, är det svårt att ta fram exakta 
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planer längre än kvartalsvis. På lång sikt går det att planera om man till exempel ska köra AX 

eller IFS. Därför är det enligt Person A ett svårt ämne. 

 

Företag B har ingen affärsplan som det beskrivs i litteraturgenomgången. Däremot framkommer 

det att de har en projektvision som innehåller samma delar. Person B menar på att man endast 

använder sig av en projektvision för att alla projekt ska vara lönsamma. Antingen ska ett projekt 

ge konkurrensfördelar eller så ska projektet ge ekonomisk vinst. Projektvisionen som bland annat 

innehåller nyttokalkylering finns till för att säkerhetsställa att projektet lever upp till det. 

 

4.3.6 Standardisering eller skräddarsytt 

Generellt är det enligt Person A standardlösningar som ska köras så långt som det är möjligt. 

Antalet skräddasydda lösningar ska hållas nere så mycket som möjligt. Att ha skräddasydda 

lösningar kommer bara kostar extra pengar vid framtida underhåll och felsökningar. Tyvärr 

händer det ibland att standardlösningar är svaga på vissa områden och då måste en justering ske. 

 

För att en justering ska ske krävs det en rätt så viktig orsak. Person A avråder att göra så kallade 

“nice-to-have” ändringar, till exempel att flytta ett fält på skärmen för att det ser bättre ut är inte 

en orsak nog för att göra en förändring. I sådana fall där användaren kommer med önskemål får 

IT-avdelningen agera bromsklossar och göra någon form av return on investment analys. Detta 

gör för att jämföra intäkter anpassningen kan tillföra och kostnaden den anpassningen. 

 

Person B följer samma spår som ovanstående. Skräddarsydda system ska undvikas så långt som 

det bara går. Alla modifieringar måste vägas upp gentemot kostnaderna. 

 

“Det var en klok person som sa, nu kommer jag inte ihåg citatet ordagrant men i grund 

och botten handlar det om att en modifiering är jäkligt trevligt för stunden. Men det är 

som att kissa på sig, blir varmt i början men sedan jobbigt. Undvik. Undvik. Undvik “ 

 

Person B menar på att leverantörerna ofta vill sälja på en modifieringar men att man måste tänka 

långsiktigt. Till en början modifieringen kanske bara kostar 50,000 kronor. Men sen nästa år när 

det kommer nya momsregler så slutar helt plötsligt stora delar av systemet att fungera och då 
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måste man betala ytterligare 200,000 kronor. Företag B har för närvarande 96 modifieringar i 

deras system. Varenda modifierad funktion kommer att granskas för att se om det går att ta bort. 

Person B rekommenderar att man behovsprövar funktioner och modifieringar ändå upp till 

beställarnivå. I första hand rekommenderas modifieringar utanför systemet och i absolut hand gå 

in för att ändra i databasen eller layouten. 

 

Person B påpekar dock att trots rekommendationen att standardisera sina system så långt det bara 

går kan det finnas undantag. Om man ska göra en modifiering måste den kunna motiveras 

ekonomiskt. Person B nämner ett exempel, om det tar 2 timmar att lägga in en order eller att 

systemet gör det per automatik och man gör 1000 ordrar om dagen så kommer systemet spara 

2000 arbetstimmar om dagen. Då kanske det är ekonomiskt lönsamt att utföra den modifieringen. 

Men i första hand försöker företag B att se till att göra modifieringar utanför systemets kärna. 

Det är ekonomiska kalkyleringar som bestämmer huruvida det kommer bli en modifiering eller 

inte. 

 

4.3.7 Effektiv kommunikation 

Fram till för två år sedan ungefär delade man dokument inom projektets olika parter genom 

mappar på hårddisken på företag A. Detta var inte helt optimalt då det blev mycket data att tanka 

ner. Vidare saknade man någon form av versionshantering vid det här tillvägagångssättet. På 

grund av dessa brister bytte man och idag används SharePoint. 

 

I SharePoint finns det en “SharePoint site” där de olika projekten skapas. I dessa projekt finns 

det sedan mappar för det olika dokumenten företaget använder sig av under projektets gång. 

Detta kan vara allt ifrån anteckningar från möten till olika mallar. Sedan ges det tillstånd till 

dessa projekt till de parter som ska ha tillstånd till projektet. 

 

Företag B använder sig även av SharePoint för att sprida dokument inom projekt. Utöver 

SharePoint är det vanligt förekommande med andra verktyg så som videokonferenser. 

Person B påpekar att större projekt drivs på en centralort. 
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4.3.8 Testning och felsökning 

På företag A ansvarar IT-avdelningen för test av systemens moduler. Det man testar är 

funktionen och letar efter buggar i systemet. Ibland händer det att någon specialist tas in, till 

exempel om finansmodulen ska testas så tas en specialist från finans in. 

 

När en modul testas till exempel en fakturaskanningmodul köps den in och läggs till i data och 

utvecklingsmiljön. Sedan testar användaren den samtidigt som Business Systems gruppen också 

testar den med fokus på det tekniska. När den anses vara fri från programkörningsfel skickas den 

in i testmiljön där användare få testa den. Efter att modulen blivit slutgiltigt godkänt skickas den 

vidare till livemiljön. 

 

När systemet rullats ut är det konfigurationen som testas och kollas om den är rätt. Detta ombeds 

slutanvändaren ute på bolaget att göra och det görs med mer eller mindre engagemang. 

 

Upptäcker användaren något fel på systemet rapporteras detta till företagets first-line support. 

Dessa tar en titt på problemet och gör en bedömning om det ska skickas vidare till Business 

Systems gruppen. Det första som görs är att försöka förstå användarens problem och sedan 

påbörjas felsökning. Hittas inte felet i den livemiljön kunden använder sig av kan en speglad 

miljö användas, med andra ord en kopia av kundens system. Detta är något företaget precis 

börjat med och fördelen med att har en speglad miljö är enligt Person A att det går snabbt att 

felsöka. Hela denna procedur kallas för casehanteringssystem. 

 

Företag B använder sig av en testledare som bär ansvaret för testningen av systemet. I 

kravspecifikationen har företaget ställt krav på leverantörerna att den grundläggande 

funktionaliteten fungerar och sett till att grundkonfigurationen fungerar. Där efter kommer 

superusers in och testar systemet efter detta görs så kallade regressionstester och 

integrationstester. När allt detta är avklarat kommer slutligen varje sak att valideras när projektet 

blir satt i drift. 

 

Företag B är hårda när det kommer till deras testning. Enlighet Lawson konsulter är företaget 

lika strikta som Saab var när de testade sin mjukvara för deras flygplan. 
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Mycket av modelleringen och kravomfånget bestäms och utförs på workshops som också vävts 

ihop i Microsoft Excell. Därefter ritas processerna upp i Enterprise Architect. Det förekommer 

ett stort arbete med att definiera begrepp och begreppsmodellering. 

 

Felsökningen på företag B sker ofta tillsammans med leverantören. Tillvägagångssätt beskrivs av 

person B som att man hela tiden backar upp en nivå och tillsammans med leverantören gör 

förändringar, förändringen läggs senare in i testmiljön och då kontrollerar man om det fungerar 

annars backar man ytterligare en nivå. Person B menar på att detta är ett sätt att få det 

strukturerat men menar på att det kanske finns andra bra alternativ. 

 

4.3.9 Projektmästare 

Under sina projekt utses inte någon projektmästare på företag A, vars roll är att skapa acceptans 

bland användare, lösa konflikter samt motivera och marknadsföra systemet. Dock kan det bli så 

att någon utses till detta omedvetet. Person A menar att det behövs en sådan här person därför att 

friktioner i sådana här projekt alltid uppstår. 

 

Företag B har ingen direkt projektmästare. Person B påpekar dock att deras superusers kan ses 

som en form av projektmästare men att ingen uttalad projektmästare finns. 
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5 Analys 

I detta kapitel återkopplas empirin med teorikapitlet. Här jämförs den insamlade datan med 

teorierna som presenteras i teorikapitlet. 

 

5.1 Implementeringsmetodiker 

Det framgick tydligt från intervjuerna och litteraturgenomgången att leverantörerna erbjuder 

implementeringsverktyg tillsammans med deras system. Microsoft Dynamics har Sure Step för 

sitt affärssystem Navision och SAP har ASAP. På företag A hade man modifierat en 

implementeringsplan från leverantören och anpassat den. (Se bilaga projektplan) 

 

Företag B använder sig istället av SCRUM som har vuxit i popularitet den senaste tiden där man 

kör så kallade 14 dagars sprintar och där man successivt kontrollerar att man uppfyller deadlines 

och milstolpar. 

 

Båda företagen har ansett sig vara framgångsrika med deras implementeringar. På företag A 

påstår man att kanske klarade upp till 80 % av alla implementeringar enligt målen och även om 

några implementeringar kan dra över tiden så anses det inte som ett misslyckande.  

 

Företag B som gjort betydligt färre, men istället större implementeringar anser sig själva också 

lyckas. 

 

Det framgår att implementeringsstrategier är vanligt förekommande vid implementeringen av 

större affärssystem. De större konkurrerande leverantörerna har alla strategier och 

tillvägagångssätt för att underlätta implementeringar och öka antalet lyckade implementeringar. 

 

Tittar man närmare på de olika implementeringsstrategierna kan man se tydliga referenser och 

liknelser till de kritiska framgångsfaktorerna vi identifierat. Kategorier så som stöd från 

ledningen, förändringshantering och projekthantering är representerade. 
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Detta tyder på att stora delar av de vanligaste och viktigaste kritiska framgångsfaktorerna 

existerar i implementeringsplaner som företag nyttjar. 

 

Idag erbjuder alla de stora leverantörerna av affärssystem en implementeringsmetod i 

kombination med systemet. Det rekommenderas starkt att företagen följer eller i alla fall i viss 

grad nyttjar metoden 

 

5.2 Förändringshantering 

Förändringshantering är den kritiska framgångsfaktorn som är mest förekommande bland våra 

faktorer. Den handlar om hur hantering av förändring inom organisationen fungerar under hela 

projektet (Nah et al., 2001). Företagen hanterade denna förändring på olika sätt. Företag A hade 

inledande informationsmöte i projektets start och sedan workshops för användare under 

projektets gång. Företag B hade under projektets definitionsfas hjälp från folk från 

verksamheten, allt från olika chefer till användare på låg nivå. Målet med detta för de båda 

företagen var att förbereda användarna för de kommande förändringarna. Detta är också ett av 

målen med förändringshantering enligt Medina et al. (2012). 

 

Båda företagen har jobbat med att skapa en positiv inställning till det nya affärssystemet. På 

Företag A hålls det intensiva utbildningar för användare och det ges support precis innan 

systemet ska gå live, detta kallas på företaget för “Roll-Over”. Företag B involverar användarna i 

samtliga av projektets faser. Medina et al. (2012) menar att en positiv inställning till systemet 

innebär att förbereda användare inför användandet av det nya systemet och skapas med bland 

annat utbildningar för användare. 

 

Nah et al. (2001) menar att användarinvolvering bör ske i både designfasen och 

implementeringsfasen. Både Företag A och Företag B involvera användare i designfasen. 

Företag A använder nyckelpersoner för att få användarinvolvering i designfasen detta använder 

sig även Företag B av men kallar dessa för superusers. Superusers får en djupare utbildning än 

övriga användare. Företag B låter även användare få bestämma hur en del funktioner och 

knappar ska vara i systemet för att skapa positiv inställning till det nya systemet. 
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Båda företagen verkar ha identifierat ett fungerande tillvägagångssätt för att utbilda och skapa 

användarinvolvering trots att deras tillvägagångssätt är olika. En teori kan vara att utbilda genom 

workshops lämpar sig bättre för mindre företag så som företag A. Företag har i snitt 20-100 

användare på ett av deras affärssystem. En utbildningsdag eller konferens kan vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för utbildning av användare med det antalet. 

 

Företag B har i sin tur ett större användarantal på cirka 600 anställda som använder sig direkt av 

systemet och ytterligare människor som anropar viss begränsad funktionalitet via externa system 

med till exempel handdatorer. Att ha en utbildningskonferens eller workshop med ett större 

användarantal blir då också mer problematiskt. Det ställer ett högre krav på bland annat lokaler, 

organisering och färdsträckor. Företag B har då istället valt att använda sig av så kallade super-

users som får extra utbildning i systemet och som i sin tur kommer utbilda och guida de övriga 

användarna i systemet. Med detta tillvägagångssätt kan man ha utbildning för ett begränsat antal 

personer men samtidigt nå ut till hela organisationen. 

 

5.3 Lagarbete och upplägg 

Det är av stor vikt att deltagarna har olika kompetens och kunskap inom projektgruppen (Medina 

et al., 2012). Båda företagen har ett strukturerat tillvägagångssätt för att sammansätta 

projektgrupper. Företag A använder i stor utsträckning folk från sin interna IT avdelning där 

personerna har kompetens inom affärssystem men försöker samtidigt få in en bredare kompetens 

genom att ha andra medverkande från den övriga organisationen. 

 

För att lyckas bör företag ha en god balans mellan teknisk kunskap och affärsmässig kunskap 

(Nah et al., 2001). Företag A försöker identifiera en nyckelperson som har auktoritet att fatta 

beslut inom finans, logistik, distribution, projekt och service. Företag A medger att det ibland 

kan vara svårt att hitta en lämplig kandidat, då bolaget redan har sina befintliga anställda. 

Företag B anser att man får en god kompetensspridning genom att involvera människor från 

olika nivåer och delar av organisationen. Person B anser att det är av stor vikt att ha en god 

balans mellan juniora och seniora konsulter då juniora konsulter kan “försöka lösa det till varje 

pris”. 

 

Ibland när tillräcklig kunskap saknas hyr man in konsulter på företag A. Ett exempel som 

nämndes av person A är utländska skatteregler. Ett krav för att lagarbete och upplägget ska 
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fungera och lyckas är att alla involverade är vältaliga och kan engelska språket vilket är det 

gemensamma språket för implementeringar på företag A. 

 

När ett företag håller tidsfrister, uppfyller milstolpar eller lyckas med en implementering bör en 

belöning delas ut (Nah et al., 2001). Varken företag A eller företag B delar ut några direkta 

belöningar vid lyckade implementeringar eller avklarade deadlines. Det förväntas av de anställda 

att de utför sitt arbete och således belönas man inte. Företag A menar istället på att de försöker 

uppmuntra sina anställda och ta hänsyn till personliga preferenser och intressen. En anställd på 

företag A som gillar att resa kommer få fler uppdrag på annan ort än en anställd som hellre vill 

vara lokaliserad på en plats. Företag B ser belöningsmetoder som överflödigt och menar på att 

om man har en god och djup användarinvolvering så kommer det leda till att de anställda 

självmant intresserar sig och engagerar sig i projektet. 

 

Att de båda företagens användning av belöningssystem inte stämmer överens med teorin kan 

bero på kulturskillnader då flertalet av artiklarna som läst kommer från utlandet. Möjligen kan 

det vara att belöningsmetoder är en vanligt förekommande strategi inom den Amerikanska 

affärskulturen men inte lika utbredd och väletablerad i Sverige. 

 

5.4 Stöd från ledningen 

Stöd från högsta ledningen är en väsentlighet när det gäller implementering av affärssystem 

(Medina et al., 2012). För att säkerställa stödet från ledningen och att projektet är anpassat till 

företagets strategi och mål, vilket är ett måste enligt Nah et al. (2001), följer Företag A en 

modell. Denna modell är godkänd av ledningen och på så sätt blir det vad ledningen vill ha. 

Vidare hålls det styrgruppsmöten för att få ytterligare stöd av ledningen. Till skillnad från 

Företag A har inte Företag B någon direkt anpassning till företagets strategi och mål. Däremot 

finns det definierade resurser för projekt som är förankrade i koncernledningen. Genom 

användning av SCRUM i Företag Bs projekt anses det att det som levereras är det som är mest 

värdefullt för företaget. 

 

Båda företagen förmedlar sina visioner för med det nya affärssystemet dock görs detta på olika 

sätt. Företag A låter chefer och de som rullar ut systemet förmedla företagets vision med det nya 

affärssystemet. I företag B skrivs en projektvision som godkänns av ledningen. Denna skickas 

sedan ut till övriga projektorganisationen. Genom att göra detta, förmedlar ledningens vision 

med det nya systemet är viktigt enligt Nah et al. (2001). 
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På Företag B anses det att den öppna och raka dialogen från ledningen bidrar till ett gott stöd. 

Det är bland annat accepterat för användare att gå till ledningen med sina synpunkter på 

projektvisionen. 

 

Båda företagen har existerande rutiner för att ta hänsyn till användarnas åsikter och synpunkter. 

Man tar inte speciellt stor hänsyn till huruvida de anställda vill att det nya systemet ska bli 

implementerat utan snarare på viss funktionalitet och för att systemet ska fungera bra i relation 

till verksamhetsprocesserna. 

 

5.5 Projekthantering 

Enligt Nah et al.(2001) ska en grupp eller individ tilldelas ansvaret att begränsa projektets 

omfattning. Bland annat ska det enligt författaren ta hänsyn till mängden system som ska 

implementeras, företagsenheter som involveras och ändringar i affärsprocesser som krävs. Detta 

görs under projekten på både Företag A och Företag B. 

 

Företag A gör detta i en förstudie på det aktuella bolaget. I denna förstudie identifieras avvikelser 

från den framtagna implementationsmallen. Med dessa aktiviteter bestäms projekts omfattning. 

På Företag B är det den interna beställaren och styrgruppen som bestämmer projektets 

omfattning i något som man på företaget kallar definitionsprojekt istället för en förstudie. I detta 

definitionsprojekt gås det igenom vilka krav som ska vara med och vilka processer som ska 

förändras. 

 

En annan viktigt aspekt i denna kategori är enligt Medina et al. (2012) att ta fram en formell 

projektplan med projektets milstolpar, mål, tidsfrister och omfattning. Båda företagen har en 

framtagen projektplan som milstolpar, mål och tidsfrister. 

 

Under projektens gång mäts projektens framgång regelbundet. På Företag A hålls det 

projektmöten där frågorna “Var är vi?” och “Vad återstår?”. Genom att man på Företag B 

använder sig av SCRUM mäts projektets framgång regelbundet. Detta görs genom de 14 dagars 

intervaller som används och det agila arbetssättet. Att regelbundet mäta projektets resultat 
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underlättar för en effektivare hantering av projektet. Detta innefattar allt ifrån analysera feedback 

från användare till informationsutbyte mellan projektgrupper (Medina et al., 2012). 

 

Insamling av information och synpunkter från användarna på Företag B sker via en 

förbättringsfunktion där anställda kan skicka in förslag på förbättringar. Dessa 

förbättringsförslag granskas sedan av ett processteam som tittar på affärsnytta och prioriterar de 

olika förslagen. 

 

5.6 Affärsplan och vision 

Nah et al., (2001) påpekar att det är viktigt för ett företag att ha en tydlig affärsplan som tar 

hänsyn till organisationens visioner och hjälper till att styra projektet framåt. Affärsplanen ska 

beskriva de föreslagna strategiska fördelarna av implementeringen, vilka resurser som krävs, 

kostnaderna, riskerna och innehålla en tidsplan. Med hjälp av en god affärsplan kan företagen se 

till att fokus hamnar på projektets affärsnytta (Nah et al., 2001). 

 

Varken företag A eller B använder sig av någon affärsplan som beskrivits ovan. Däremot 

använder sig företag A av regelbundna möten för att styra projektet framåt och skickar den 

informationen i separata dokument via deras SharePoint system. Person A menar på att denna 

kategori är svår. 

 

Företag B använder sig inte heller av en affärsplan men man skapar en så kallad projektvision 

som innehåller samma delar. Företag B anser att denna kategori är mycket viktigt och företaget 

driver inga projekt som inte ska leda till en konkurrensfördel eller ekonomisk vinst. Deras 

projektvision innehåller bland annat nyttokalkyleringar för att säkerhetsställa att så är fallet. 

  

5.7 Standardisering eller skräddasytt 

Att förändra affärsprocesser så att de passar det nya systemet rekommenderas starkt och 

skräddarsydda system bör undvikas (Nah et al., 2001). På denna punkt råder enighet mellan 

affärsvärlden och forskarna. Både person A och person B rekommenderar standardisering så 

långt som möjligt. Företag A och företag B försöker använda sig av standardiserade system och 

moduler i så stor utsträckning som möjligt och förklarar att det ska gå att tydligt motivera det 

ekonomiskt om en förändring eller modifiering ska ske. Ett exempel från företag B är om en 
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modifiering leder till en automatisering av en verksamhetsprocess som sparar i snitt 2000 

arbetstimmar per dag; då kan det vara motiverat att genomföra förändringen. 

 

Medina et al. (2012) påpekar att standardisera leder till en reducering av risker, kostnader och 

alternativa möjliga fel. Person B undviker i allra största grad att modifiera systemets kärna så 

som databasen. Ett exempel person B nämnde var att om man ändrar någonting kan det vara bra 

för stunden, men när skattereglerna ändras ett år senare så slutar en massa andra funktioner att 

fungera. Person A medger dock att det tyvärr händer ibland att standardlösningar är otillräckliga 

för att tillgodose organisationens behov och att man då tvingas göra en modifiering. 

 

Person B säger att det ligger ofta i leverantörens intresse att sälja på en modifiering och 

konstaterar att det finns 96 modifieringar i deras nuvarande affärssystem. Varje modifiering 

granskas kontinuerligt av IT avdelningen på företag B för att säkerhetsställa att den verkligen 

behövs och att det inte finns någon alternativ lösning. 

 

5.8 Effektiv kommunikation 

I projekt är det viktigt enligt Medina et al. (2012) med kommunikation. Båda företagen har valt 

att använda sig av SharePoint för att effektivt sprida dokument. Förutom SharePoint använder sig 

Företag B av andra verktyg så som videokonferenser.   

 

I Företag A’s SharePoint lösning finns det en “SharePoint site” där de olika projekten skapas. I 

dessa projekt finns det sedan mappar för det olika dokumenten företaget använder sig av under 

projektets gång. Detta kan vara allt ifrån anteckningar från möten till olika mallar. Sedan ges det 

tillstånd till dessa projekt till de parter som ska ha tillstånd till projektet. 

 

Tidigare delade Företag A dokument inom projektets olika parter genom mappar på hårddisken. 

Detta var inte helt optimalt då det ledde till mycket data att tanka ner. Vidare saknades någon 

form av versionshantering vid det här tillvägagångssättet. Versionshantering underlättar för 

företaget att hålla koll på projektets framsteg vilket enligt Nah et al. (2001) är viktigt att upplysa 

om till övriga organisationen. 
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Effektiv kommunikation ansågs som en självklarhet bland företag vi intervjuade. Följer man 

strikta rutiner vad gäller dokument är det viktigt att ha ordentlig elektronisk dokumenthantering 

för att kunna ha effektiva projektgrupper. 

 

5.9 Testning och felsökning 

Organisationen kan ha existerande system som behöver integreras med det nya affärssystemet 

(Nah et al., 2001). Därför är det viktigt att det görs rätt från början och att det utförs tester 

(Medina et al., 2012). Både företag A och företag B har etablerade rutiner för testning och 

felsökning. På företag A ansvarar IT-avdelningen för tester på systemets moduler men det kan 

hända en specialist tas in för till exempel finans. 

 

När en ny modul köps in på företag A så läggs den in i utvecklingsmiljön och testas parallellt av 

användaren som affärssystemsgruppen (BSM) testar den. När modulen anses vara fri från 

programkörningsfel skickas den in i testmiljön där den testas ytterligare en gång, blir den 

godkänd går modulen live. Om användarna skulle upptäcka några fel på systemet kommer det 

rapporteras till företagets first-line support. Supporten tar en titt på problemet och gör en 

bedömning om det är ett användarfel eller ett underliggande fel. Om så är fallet skickas det 

vidare till BSM gruppen. Hittas inte felat i den livemiljön kunder använder, använder sig företag 

A av en speglad miljö där det finns möjlighet för ytterligare felsökning. 

 

Företag B använder sig av en testledare som bär ansvaret för testningen av systemet. Man 

säkerhetsställer att funktionaliteten ska fungera genom att ställa krav på leverantörerna. När detta 

har skett kommer superusers in och testar systemet och efter det gör företag B regressionstester 

och integrationstester. Efter hela denna process kommer varje komponent att valideras och 

systemet blir satt i drift. 

 

Företag A har väletablerade testrutiner internet inom företaget och en egen support medan 

företag B ställer hårda krav på leverantörerna och lägger stora resurser på att utbilda vissa 

användare till så kallade superusers. Båda med framgångsrika resultat. 
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Från intervjuerna framgår det tydligt att testning är högt prioriterat av båda företagen. Det ses 

som en självklarhet att systemet ska fungera som det är utlovat av leverantörerna och man har 

väletablerade rutiner för att snabbt kunna identifiera och åtgärda problem. 

 

5.10 Projektmästare 

Medina et al. (2012) rekommenderar att företagen utser en projektmästare som ska hjälpa till att 

skapa en acceptans för det nya affärssystemet bland de anställda. Personen bör vara en 

mellanchef och inte rädd för att lösa konflikter (Medina et al., 2012) och hantera motstånd om 

det uppstår (Nah et al., 2001). Projektmästare är översatt från engelska “Project champion” som 

kan översättas som en form av nyckelperson.  

När vi frågade intervjupersonerna om de hade en projektmästare så beskrev vi personen utifrån 

vilka arbetsuppgifter samt vilket ansvarsområde personen skulle haft, grundat i litteraturen. 

Varken företag A eller B använde sig av någon projektmästare, man ansåg att denna roll 

uppfylldes av andra involverade så som superusers eller andra nyckelpersoner.  

 

5.11 Analys av metodval 

Vanligaste problemet med kvalitativ ansats är att det är en resurskrävande metod (Jacobsen, 

2002). Med detta menar författaren att ingående intervjuer ofta tar lång tid och forskarna oftast 

får nöja sig med ett fåtal respondenter. Detta leder till generaliseringsproblem i form av hur 

representativa de utvalda respondenterna är. Då det är mycket information man kan få på en 

timmes intervjuer finns det risk att omedvetet silar informationen. 

 

Det hade antagligen varit intressantare att genomföra en kvantitativ undersökning. Då hade 

resultatet blivit mer generellt och mönster i svaren hade kunnat hittas. Förmodligen hade det 

varit oerhört svårt att genomföra det med tanke på tiden vi haft och omfattningen på svaren om 

de varit lika omfattande som svaren vi fått nu. 
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6 Slutsatser 

Vår uppsats har gett praktiska exempel på hur hanteringen kan ske av de olika kritiska 

framgångsfaktorer vi identifierat i litteraturgenomgången. Resultatet är grundat i två stycken 

intervjuer från två olika företag i Sverige.  

 

Det är tydligt att det finns kunskap om de kritiska framgångsfaktorerna och att företag A samt B 

tar hänsyn till de kritiska framgångsfaktorer vi identifierat i olika stor utsträckning. De vanligaste 

kritiska framgångsfaktorerna är generella kategorier som förekommer i diverse implementerings 

strategier som leverantörerna av affärssystem framställer. Frågan är om det finns en relation 

mellan forskarvärlden som identifierat samt beskrivit de kritiska framgångsfaktorerna och 

leverantörerna som utvecklat implementeringsstrategier till sina system. Av de mest vanliga 

kritiska framgångsfaktorerna var det ingen kategori som inte hade blivit praktiskt löst på ett eller 

annat sätt. Därför kan man dra slutsatsen att om man som företag implementerar ett större 

affärssystem och följer den av leverantören rekommenderade strategin kommer man komma i 

kontakt med i alla fall några av de vanligaste kritiska framgångsfaktorerna identifierade i 

litteraturgenomgången. 

 

Båda intervjupersonerna hade en längre erfarenhet av implementeringar av affärssystem. Ett 

affärssystem är i grunden endast ett större IT-projekt, mer komplext och med fler fallgropar. Men 

att implementera ett affärssystem är ingen nyhet. Ett annat intressant fenomen var att båda 

intervjupersonerna kom ifrån olika företag med olika bakgrund och levde på olika orter i 

Sverige. Men trots dessa skillnader var deras förståelse och enlighet förvånansvärt stor. 

 

I praktiken kunde det variera i ett exakt tillvägagångssätt för hur projektgrupper sammansattes 

och hur man resonerade vid vem som skulle involveras i projektet. Men båda företagen nyttjade 

samma struktur och hade väletablerade rutiner för att beskriva de involverade processerna. 

 

Båda företagen hade goda rutiner för utbildning och kunskapsspridning. Den ena ledningen var 

mera förlåtande men båda ledningarna lyssnade på de involverade och de anställda hade olika 

möjligheter att framföra synpunkter och åsikter. Att företagen låter användarna komma med 

synpunkter och åsikter på funktionalitet i systemen kan vara en bidragande faktor till den höga 

andel framgångsrika implementationer. Intervjupersonerna beskriver de stora framgångarna som 

ett naturligt resultat av att ha engagerade och drivna anställda som får sina åsikter hörda i 

implementeringsprocessen. 
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Ett intressant resultat var att inget av de båda företagen använde sig av någon form av 

belöningsmetod. Belöningsmetoderna förekom i teorikapitlet och det motiverades att företag 

använde sig av belöningar för de involverade vid en lyckad implementering eller avklarade 

milstolpar. Men teorins rekommendation följdes ej. Istället motiverade företagen avsaknaden av 

belöningsmetoder på grund av en god användarinvolvering som de anser kommer leda till en 

naturlig bieffekt att milstolparna nås och att implementeringarna blir lyckade. 

 

Företag B har ett större affärssystem med upp till 600 användare medan företag A istället 

implementerade flertalet mindre system med det största användarantalet mindre än 150. Det kan 

vara så att båda företagen hittat fungerande tillvägagångssätt för utbildning och workshops men 

att skillnaderna är naturliga resultat på den problematik som uppstår med utbildning av ett större 

användarantal. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuer 

9.1.1 Första intervjutillfället 

Intervjupersonens namn: Person A 

Intervjupersonens befattning: BSM (Business System Manager) 

Intervjuare: Thomas Steck 

Datum: 2013-04-25 

Längd: 51:46 (mm:ss) 

 

Thomas 

Okej, jag tänkte om vi börjar med din roll och befattning i företaget. 

Person A 

Okej! IT på Person A är organiserat så att vi har en IT-direktör, en CIO och sen har vi två 

stycken grupper under honom, en som heter delivery systems och en som heter business systems. 

Jag är ansvarig för business systems gruppen och vi består av åtta personer i det teamet. De flesta 

sitter här i Helsingborg men det finns även folk i England och i Danmark och sen också lite 

virtuellt kopplade resurser runt om i världen, på två andra ställen och vår uppgift på business 

systems är att vi ska implementera, rulla ut, vi ska tillhandahålla de systemen som ledningen, 

som företaget vill att vi ska använda. Vi är också med vid utvärdering av nya moduler eller 

funktionalitet eller ja, när vi ska köpa bolag för att se hur deras systemvärld ser ut så ska vi 

kunna integrera. Så allting som har med system eller processer eller funktioner, där är vi med. 

Mitt team och jobbar med. 

Thomas 

Okej, det här är nu en generell fråga, men när ni köper upp dotterbolag brukar ni be dem skrota 

sina existerande system så att ni liksom har ett heltäckande system? 

Person A 
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Det kan vara olika, det beror på vilken strategi vi har med just det bolaget. Har vi tänkt att 

integrera bolaget i vår verksamhet för att komplettera eller utökat vår verksamhet då kommer vi 

så småningom att byta system till ett av våra rekommenderade system. För vi har ju byggt våra 

processer runt våra system med EDI-hantering kanske, produkterna presenteras på ett visst sätt 

kanske, då gör vi det. Men takten beror på hur pass mogna de är idag och vad de har för system 

idag. De kan ju ha jätte gamla system idag och ha dålig koll på kostnader och styrning och ofta är 

det tyvärr så i den här branschen att de har haft rätt dåliga system när vi har köpt dem bolag och 

då har vi fått göra det lite snabbare än vad vi tänkt oss. Så det är inte ett rakt svar ja, utan det 

beror på, vi köpte ett bolag här i höstas och dom ska vi nog låta vara ett sidospår i alla fall 

tillsvidare och då låter vi dom kanske ligga kvar i sina gamla system, det är inte samma brådska 

och de rapporterar ganska bra. 

[Jag förklarar hur upplägget på vår uppsats ser ut, vilka kategorier som ingår i vår 

sammanställning av de kritiska framgångsfaktorerna och förklarar i vilken ordning de kommer 

samt ger intervjupersonen ett utdrag på sammanställningen.] 

Thomas 

Så det var ungefär 30 stycken dotterbolag nu? 

Person A 

Ja, jag kan det inte exakt men det stämmer säkert. Jag kan det inte i huvudet, men det stämmer. 

Thomas 

Så ungefär hur många implementeringsprocesser arbetar ni med just nu? Alltså hur många 

affärssystem är på gång och hur många körs. 

Person A 

Första april gick vi live med tre bolag. Så nu är det ju slutet på april så nu håller vi på att sopa 

upp resten av de aktiviteterna kan man säga. Det är ju första månadsbokslutet nu för alla tre, så 

det är rätt mycket support. Men kan nog säga att på de sista tre åren har vi gjort en 12-13 

implementeringar. 

Thomas 

Okej, det varierar antar jag att vissa görs internet medans andra utförs av inhyrda konsulter? 
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Person A 

Ja, hitintills har vi nog gjort de flesta internet och med lite konsulter men vi tittar också på 

alternativ med att använda konsulter för att rulla ut det effektivera och snabbare framförallt. 

Thomas 

Nu ringer en sån gammal teoretisk klocka här i bakhuvudet, det finns ju olika 

implementeringsstrategier, man kan köra “big bang” eller man tar det successivt eller man kör 

det parallellt med de gamla systemen. Har ni någon generell strategi för detta? 

Person A 

Ja, om du menar “hur byter vi när vi byter system”. När vi byter så byter vi så här, vi kör aldrig 

parallellt och vi skickar aldrig över någon transaktionsdata till det nya systemet från det gamla 

utan det är bara balanser, kunder och leverantörer och artiklar. Samt lite balanser som förs över 

maskinellt då. Mellan alla öppna ordrar och lagertransaktioner får knappas in manuellt helt 

enkelt. Det tar oftast mycket tid att göra det och aldrig köra parallellt, vår erfarenhet är man ska 

vara så säker så att man kör. Vi har inte så mycket personal heller så man är rätt streamlinad, 

man kan inte köra i dubbla system, det går inte. 

Thomas 

Ja, nej det är bara att vi har läst om det i teorin i alla fall. Det är väl främst då när det är jätte 

stora bolag då. 

Person A 

Ja, kan det vara där man har lite mer resurser. Jag har varit konsult i 10 år tidigare och arbetat 

med detta, vi körde aldrig parallellt även om kunderna ville det. 

Jag har aldrig varit med om att man gjort det, det är kanske SAP installationer eller någonting 

sånt, jag vet inte, för att man inte litar på att det nya systemet kommer fungera eller för att det 

inte är testat tillräckligt. 

Thomas 

Men vissa system är ju så pass omfattande att man inte kan utföra något arbete om systemet inte 

är up-and-running så att säga 
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Person A 

Nej, jag tror det är svårt att köra parallellt för man har inte de resurserna. 

[Jag förklarar att vi kommer gå in på våra direkta frågor från vårt intervjuprotokoll som grundar 

sig på de olika kategorierna vi identifierat. Frågorna respektive svaren kommer listas nedan inom 

respektive kategori. Jag förklarar även att det utdraget ur uppsatsen förklarar de olika 

kategorierna och motiverar våra kommande frågor.] 

Change Management 

Thomas 

Hur gör ni med de anställda för att förbereda dem inför det nya systemet? 

Person A 

Vi kör ett informationsmöte rätt tidigt, där vi åker ut och så gör vi en feasibility stadga där vi ser 

över deras nuvarande processer och i samband med det så informerar vi också att nu är någonting 

på gång, vi kommer att byta systemet och presenterar i grova drag vad det innebär. Sen under 

projektets gång så kör vi ett antal workshops där vi påvisar de nya processerna och informerar 

om systemet och sen blir det utbildning ju närmare gå live vi kommer och en sån här 

implementation kan ta mellan 9 och 12 månader för en produktionsenhet lite beroende på hur 

noga de är och ett säljbolag ska man kunna svänga in på 2,5 till 3,5 månader. 

Thomas 

Ja, det var också en fråga jag hade innan där. Vad brukar er standard implementationstid vara? 

Person A 

Denna implementationstid är ju med interna resurser då, ska det vara med externa resurser så tror 

jag faktiskt att det tar längre tid. För de kan inte våra processer lika bra, de kan inte hantera alla 

frågor som kommer upp i sådana projekt. De måste ha umgåtts med oss rätt länge för att de ska 

kunna arbeta lika snabbt. Det är inte bara systemet utan det kan vara frågor som hur ska vi 

hantera den här typen utav produkter i vårt system, hur ska vi följa upp denna, hur ska vi 

rapportera det här ekonomiska nyckeltalet och det kanske är svårt att svara på de frågorna eller 

veta kanalerna in tillbaka till företaget. Då kan det vara lättare om man jobbar internt som både 

kan process och systemet. 
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Thomas 

Hur sprider ni och förankrar en positiv inställning för det nya systemet bland de anställda? 

Person A 

Det är en jätte viktig fråga och det är svårt för ibland så kommer ju ryktet före systemet. Det har 

då implementerats på andra ställen tidigare, men vi som implementerar vi får ju inte lov ha 

några; jag säger till mina, informerar och utbildar mina kollegor att vi måste ha en positiv 

inställning. Även om vi ibland, tror och ibland vet att det finns vissa saker som inte blir så bra så 

får vi trycka på helheten, det blir totaltsett bra för koncernen även om det kanske blir lite jobbigt 

just nu för dig som individ. 

Thomas 

Man försöker se den kollektiva nyttan alltså? 

Person A 

Ja, det är det som är det viktiga. Det är absolut det viktiga, en minut här eller två minuter där; det 

är det totala som är viktigt. 

Thomas 

Då har du ju delvis svarat på nästa fråga här. Hur har ni gjort för att utbilda och få 

användarinvolvering i design och implementeringsfaserna? 

Person A 

Det är två olika faser. Den ena är ju designfasen och den har vi ju gjort kanske rätt så tidigt 

tillsammans med några nyckelpersoner, det kan vara någon från något säljbolag som är rätt 

duktig eller någon från någon produktionsenhet som har bra processkännedom och kan vara med 

i ett sånt här projekt och då gör vi en design på systemet och så trimmar vi det. Sen när det gäller 

utrullning (roll-out). Ja då är det mer att vi bara repeterar och kör in det på det bolaget och då är 

det inte så mycket involvering utan nu rullar vi ut, nu får ni vara med här och så måste ni köra er 

egen utbildning när inte vi är med och ni måste testa själva och där har vi vår egen lilla 

projektplan kan man säg, projektmetodik. 
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[Jag förklarar att vi ska ställa frågor från nästa kategori] 

Lagarbete och upplägg 

Thomas 

Då är den första frågan, hur är ert tillvägagångssätt vid sammanställningen av projektgrupperna? 

Person A 

Det finns ju en mottagande och en levererande projektgrupp och om vi pratar om den 

levererande projektgruppen så är det ju vi från mitt team och kanske om vi ser att nu har vi extra 

mycket; ett område där vi har specialister där och där produktspecialister eller liknande så tar vi 

in dom som kan komplettera det bolagets specialiteter. Det är mest IT men det kan också vara 

någon i verksamheten. Det svåraste är ju faktiskt oftast den mottagande projektgruppen, vissa har 

väldigt bra kompetens och vissa kanske inte har någon projektledare. Så det är svårt. Det är en av 

de svåraste man har ju de man har, man kan liksom inte byta (personal) och vi försöker hitta 

nyckelpersoner som kanske är ansvariga för logistiken, finans; finans är alltid viktig, 

finanschefen kan man säga då och inom varje; inom produktion, logistiken, distribution, projekt 

och service. Det är dom vi håller på med. Det behöver inte alltid vara den som är ansvarig men 

ofta måste det kunna fattas beslut också, det finns tendens att det diskuteras för mycket tycker 

jag utan vi måste liksom komma framåt, ta beslut och sen köra vidare. Då måste man ha någon 

som får lov att ta egna beslut. Ibland har man för många som tycker, bara för att det är jobbigt 

eller nytt som man inte känner till, man måste försöka att ha ett driv i projektet. 

Thomas 

Ja, det låter ju väldigt bra faktiskt. Nu ska vi se, den här nästa frågan är också; dom är alla lite, 

påverkar varandra höll jag på att säga. Hur hanterar ni kompetensspridningen inom dessa grupper 

och ser till att rätt kunskap finns med? 

Person A 

Ja, alltså varje. Vi kan ta ett säljbolag som kanske är det enklare. Vi säljer ju; vi har ofta delat in 

det i produkter, vi säljer projekt och vi säljer service efter marknaden och där är naturliga 

avdelningar. Vi måste ha med någon från varje avdelning. Vi försöker hitta de ansvariga 

personerna, det är också de som kan driva igenom en förrändring. Är man inte ansvarig som jag 

sa innan, kan man vara med, men då kan man inte genomdriva en förrändring för det handlar 

kanske inte bara om systemet utan man kanske inte tidigare har märkt upp sina lagerplatser eller 

att man har ett otydligt ansvar mellan de olika avdelningarna. Det är viktigt att man också 

uppdaterar sina rutiner och att någon ansvarar för det. 
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Thomas 

Ja, då har vi nästa fråga. Hur är ert tillvägagångssätt för belöningsmetoder? och det kan då vara 

en belöning för en avklarad deadline, framgångsrik implementering osv. 

[Förklarar att det berör nyckelpersonerna i projektgruppen.] 

Person A 

Ja, vi har ingen speciell belöning. Utan det ingår i det vanliga ansvaret. Detta är en del av ett 

naturligt jobb som händer då och då att man byter system. Utan det blir i så fall att man har 

någon form av avslutningsmiddag eller hittar på något kul. Men det är inget sånt att man får 

några bonusar, det speglar sig ju på mina kollegor där har vi ju ingen bonus baserat på hur många 

lyckade implementationer man gör. Men om vi lyckats hålla tidsplaner och så är det självklart att 

det påverkar löneutvecklingen. Hur bra man lyckas att styra både kostnader och projekt. 

Thomas 

Det kanske är lite off-topic nu, men vi har ju läst om bland annat Microsoft Sure Step och de har 

ju en implementeringsplan där man kan samarbeta tillsammans med Microsoft konsulter och det 

är väldigt vanligt förekommande att man att det pratas liksom om en belöning, lite morot-piskan 

och olika sådana strategier. 

Person A 

Jo, det är ju en relevant fråga och jag har själv funderat på det “hur kan vi göra?”. Vi hade nu till 

exempel under påsken så jobbade fem man hela påsken och “hur ska vi belöna dom och så?”. 

Men det är ju ett stort perspektiv, det är många som jobbar mycket och man kan inte belöna vissa 

för att de kanske ska göra ett system eller vissa ska göra ett bokslut eller en årsredovisning. Jag 

vill inte se det som en speciell handling utan alla jobbar mycket, det är inte bara 

systemmänniskor och alla arbetar med projekt även om det här är väldigt komplicerade projekt 

ibland för det involverar både människor, processer och teknik. Det är inte opolitiskt okänsligt 

om man säger så. 

Vi försöker att man har rätt mycket frihet när man jobbar, att man själv får planera sin tid och 

bestämma. Det är rätt mycket resor och en del tycker om att resa, vissa kanske har lite svårare 

eller vill inte resa. Då får man försöka uppmuntra dom som reser mycket att ge det som en typ av 

belöning. Det är inget krångel utan det ska vara smidigt, det ska fungera. 
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Thomas 

Ja, då kom jag att tänka på en annan fråga här då. Om vi säger att ni har ett dotterbolag som ska 

implementera ett nytt affärssystem, skickar ni då ner nyckelpersoner från Sverige? 

Person A 

Nej, det är en lokala organisationen som är mottagarna. Det är dom ska ha systemet sen och det 

är bara egentligen vi från IT som egentligen är vi som implementerar det där eller så kan vi ta in 

någon konsult någon gång, framförallt finanskonsulter. 

Thomas 

Så ni kan ha svenska IT-konsulter som reser utomlands? 

Person A 

Ja, det kan vi ha. Nu är det Danskt men det kan vi ha. Det är inte mycket än så länge det är det 

inte. Vi har inte samma kompetens på att kunna finansmodulen i AX och faktiskt IFS också och 

ofta kommer man till Brasilien, Thailand, Indien eller Kina så kan ju inte våra svenska konsulter 

deras lagstiftning och skatteregler och sånt. Utan då måste vi ta in lokala finanskonsulter, så det 

är lite grann på det också kompetensen är inte world-wide om man säger så. 

[Förklarar att nästa kategori kommer bli stöd från ledningen.] 

Stöd från ledningen 

Thomas 

Ja, då är första frågan hur anpassar ni projektet till företagets strategi och mål? 

Person A 

Vi har ju satt processerna i systemet och dokumenterat dom och tillsammans med delar 

ledningen och fått det godkänt. Nu ska vi projekt så här, leverera service så, produkter så och 

eftersom vi har den mallen så har vi också sett till att det är ju det som ledningen vill. Vi har en 

modell och den är godkänd och den rullar vi ut. Så vi behöver inte diskutera det varenda gång 

utan det har vi gjort vid ett tillfälle kan man säga i ett tidigt skede när vi har skapat modeller. Så 

det är så vi säkerhetsställer att det blir vad ledningen vill. Sen har vi styrgruppsmöten under 

projektet, kanske två, tre stycken styrgruppmöten under de här korta projekten med 

ledningsgruppen då. Dels för att dom är intresserade och vill veta om status och det är inte ofta 

man gör något riktigt säg styrning utan det är mer information för vi har rätt mycket kontakt hela 

tiden. Men det är också viktigt, det kan vara vissa saker som; problemet kan ofta vara att den 
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lokala organisationen byter personal, att nyckelpersoner slutar eller att dom inte gör vad som ska 

och testar, prioriterar fel. Ibland så får man ha någon manager som ringer någon manager och så 

blir det lite tryck på det. *skrattar* 

Tyvärr är det så det fungerar. 

Thomas 

Ja, den här vet jag att ni har svarat delvis på då. Men det är ju hur ni förmedlar ledningens 

visioner och rollen för systemet? Jag kan tolka frågan som att de anställda ska förstå varför. 

Person A 

Ja, det är ju då vi som är chefer och som rullar ut som får hjälpa till att presentera visionerna med 

systemet, med processerna och varför vi gör det. 

Thomas 

Ja och nästa fråga är också lite generell. Men hur gör ni för att få stöd från ledningen? Den är lite 

abstrakt. 

Person A 

Vi kallar till styrgruppsmöte. Det kan vara extra styrgruppsmöte och det kan vara vanliga, plus 

att de kommer säkert fråga när man börjar gå live “hur går det?” vissa kan vara intresserade och 

andra bryr sig inte så att man hittar där. Men det är det, bjud in till möte, styrgruppsmöte kallar vi 

det. 

Thomas 

Ja, men det är bra för detta ska ju vara en fallstudie på hur ett företag kan hantera de kritiska 

framgångsfaktorerna så alla rekommendationer är jätte bra. 

Person A 

Sen kan man ibland har styrgruppsmötena på det bolaget. Det behöver inte vara här på 

huvudkontoret i Helsingborg. Utan ibland har vi styrgruppsmötena nere hos dom för att visa att 

det är lite allvar, nu gör vi en viktig grej och att ni är en del av en stor koncern. 

[Förklarar att nästa kategori kommer bli projekthantering.] 
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Projekthantering 

Thomas 

Då är nästa fråga, vem for rollen att ansvarar för att begränsa och definiera projektets 

omfattning? 

Person A 

“vem får ansvar för att göra det?” Ja, det kan man väl säga det är efter att vi gjort en förstudie på 

bolag som vi ska implementera hos där sätter vi också skåpet. Då hittar vi avvikelser från våran 

template (deras implementeringsmall). Ah, det här bolaget håller på med den här 

sidoverksamheten som vi ska stödja eller inte stödja och då hittar vi skåpet där. Ofta så passar det 

bra med den mallen vi har, vi har ett mallföretag vi kopierar, vi kan köra likadant men vi hittar 

skillnaderna i en förstudie kan man säga. 

Det kanske föregås kanske lite granna om av något besök innan också så att man hittar 

förrändringar och sen vill man ofta när man köper ett bolag att ändra deras beteende. För att dom 

kanske inte passar i vår mall, dom kanske inte jobbar på samma sätt och då får vi ju försöka sälja 

in då och motivera ledningen det nya systemet och de nya processerna. 

Thomas 

Ja, så hur gör ni för att definiera omfattningen av implementationen? 

Person A 

Ja det är ju den förstudien, plus att man ofta känner till bolaget. Dom befintliga bolagen, köper 

man nya bolag kanske vi har gjort en lite djupare integrationsförstudie kanske upp till ett år innan 

som vi gjorde nu när vi köpte ett bolag här i höstas. Då åkte vi runt till alla enheterna under en 

veckas tid och tittade på alla olika områden som finans, marknad produktion och så vidare. Det 

är ungefär som en management konsult skulle ha gjort, vi har en egen tid och då går man och 

tittar på system sidan tillexempel, “vad har de för system, hårdvara, licenser, instrastruktur?” och 

allting. Sen skriver vi det i en rapport som vi skickar till ledningsgruppen och sen bestämmer 

dom när vi ska göra det och hur vi ska göra det baserat på vår rekommendation. 

[Beskriver denna samt följande fråga och kommer fram till att den redan är besvarad.] 

Thomas 

Hur gör ni med projektplaner? (Milstolpar, mål, tidsfrister) 
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Person A 

Ja, projektledarna gör en plan innan projektet startas och är det ett säljbolag och det är AX till 

exempel så har vi en mall som vi har använt tidigare och så justerar vi den efter detta bolaget 

baserat på förutsättningarna, är det något speciellt som ska göras, är det någon som har semester 

och så där lokalt. Men vi gör en plan som vi då presenterar kanske på ett uppstartsmöte med 

dom, så här ser det ut. Sen kör vi. 

Thomas 

Den här planen (mallen) har ni utvecklat den internt? 

Person A 

Ja, det är säkert en sån plan vi har förfinat, eller vi har förenklat den från leverantören. För där är 

väldigt mycket ibland kan man dokumentera ihjäl sig på sådana här milstolpe planer, 

specifikationer och så vidare. Vi har en rätt, tycker jag, rätt så bra praktiskt plan. Vi har en 

handfull dokument vi använder internet och de har vi för varje projekt. 

Thomas 

Jag tänker det kanske hade varit bra, jag vet inte om är sekretessbelagd eller liknande, men om 

man kunde ta del av den i rapporten vore det bra. 

Person A 

Ja, jag ska se om där är något exempel jag kan hitta som ni kan ta del av. 

[Förklarar att det kunde vara bra att ha med ett praktiskt exempel på deras 

milstolpe/implementeringsplan i uppsatsen.] 

Thomas 

Hur gör in för att regelbundet mäta projektets framgång? 

Person A 

Ja det görs genom projektmöten i projektet och då genom en sådan här styrgruppsmall. “Vilka 

punkter tar vi upp på styrgruppsmötet?”. Ja en är liksom status vad har vi gjort och en är 

riskbedömning och en är liksom tidsplanen. Där ser man också “var är vi någonstans?”, “vad är 

det som återstår?”, “hur långt har vi kommit?”. Det följs i projektplanen. 
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Thomas 

Ja, hur är ert tillvägagångssätt för att samla in åsikter och synpunkter från användarna samt att 

sprida informationen mellan projektgrupperna? 

Person A 

Våra projektgrupper är hittentills inte så där jätte stora. Men det ingår också i den här planen att 

man träffas. Ibland har vi gemensamma workshops där man kör process och där har man allihopa 

funktionerna med och då hamnar ju alla transaktionerna i finans så småningom och då får man ju 

sitta så här i en workshop och så får man ha att någon lägger en order och fakturerar någon annan 

så ser man transaktionerna i finans. Så ett par sådana här gemensamma övningar har vi under ett 

projekt. Sen så har alla tillgång till de dokument vi skapar i projektet. Detta är en rätt känslig 

punkt, ibland kan det vara så att man missar lite på detta, det kan jag tänka mig att det är en 

kritisk framgångsfaktor att informera alla samtidigt. Det kan jag tänka mig är en utmaning. 

Thomas 

Man kan ju tänka sig scenariot att om en person kommer utföra samma syssla i ett nytt system så 

ser kanske inte han poängen med att implementera det nya systemet? 

Person A 

Nej, nej, vi är alla rädda för förrändringar. *skrattar* 

Thomas 

Men det är ett väldigt hett diskuterat ämne, det här med just förrändringar, hur man får folk att 

gilla det nya systemet? Man är rutinbenägen som människa. 

Person A 

Ja, vi har provat två modeller. Den ena är att vi har kört en workshop och börjat med att förklara 

från en högnivå och beskrivit detta, här är du i världen och beskrivit det för att sedan komma ner. 

Så man ser hur man hänger ihop. Men då är också erfarenheten att man glömmer vad man ska 

göra och man lägger inte den tid på träningen. Ja, man har så mycket att göra med sitt dagliga 

arbete att man har svårt att lyfta blicken och då kan man ju tänka sig, ska man istället köra mer 

roll-over än roll-out att vi kör två veckors intensiv implementation runt gå live i helgen. Dom får 

utbildning en dag eller två och så är vi där och supportar och kör in och står bredvid och hjälper 

dom att komma igång. 
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“Vilket är bäst?” Vi har faktiskt gått från att vara den här där vi involverar och informerar och så 

till att tänka vi skulle kanske köra den här snabba roll-over istället för att ingen vill ha 

förrändring och vi vill ha ett standardsystem dom kan inte välja ja eller nej dom ska bara in i det 

och varför det kostar då, ja stör verksamheten. Plus att när man köper bolag så kanske det är 

vissa chefer eller vissa personer som inte gillar den nya ägaren eller de nya processerna, då 

kanske de slutar. Har man då långa projekt så är det ibland så att viktiga personer slutar i 

projektet, så har man gett dom en massa tid i början och så är det en ny spelare i mitten som inte 

är med när det gäller gå live så att korta projekt och intensiva, det är nog att föredra. 

Thomas 

Ja, Okej. Jag tycker du får det att låta som om det vore mycket omsättning på personal? 

Person A 

Nej inte omsättning, men framförallt när du köper ett bolag så är det inte alla som gillar den 

politiken kanske. Nej vi gjorde så här tidigare, eller jag vill inte vara med längre. Sen kan det 

vara så också att man kanske inte leverera tillräckligt mycket med den nya. Vi har inte mycket 

personal omsättning så generellt om man mäter mot andra. Det är ju när man köper bolag och 

börjar integrera, då blir det alltid lite rörlighet. 

Ja, om vi säger att man har två ekonomichefer och så väljer man en, det kanske var fel, man 

kanske skulle valt den andre. *skrattar* 

Men man tycker att han hade bättre kvalifikationer, men det rörde runt sig ändå. Så att det är 

känsligt det här med integration. 

Thomas 

Den här frågan är inte med i mitt intervjuprotokoll, men jag undrar, brukar ni titta på personliga 

egenskaper när ni ska tillsätta en människa i en projektgrupp? 

Person A 

Ja, jo vi diskuterar ju individer eller individers egenskaper för att se om vi hittar en. Sen kan man 

ju önska sig. Men sen har man ju de man har och bland dom man har så man kan ju då 

rekommendera, den här kan vi tänka oss att ha som, när dom ska anställa nya chefer så tänk på 

detta här och engelska är ett krav till exempel. För det går inte att implementera ett system om 

man inte kan prata Engelska. Vi pratar Engelska med dom och då måste ju dom kunna göra det 

även om man kanske pratar Polska lokalt och vi kör systemet bara på Engelska över hela 

världen, annars går det inte att supporta, det går inte att ha några gemensamma processer och det 

är också för att göra så att vi pratar samma terminologi. 
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[Förklarar att nästa kategori kommer bli affärsplan och vision.] 

Affärsplan och vision 

Thomas 

Ja, då är frågan använder ni er av en affärsplan för att styra projektet framåt? 

Person A 

Ja, vi använder en projektplan för att vi ska styra projektet och en del småprojekt. Sen kan vi 

prata strategier och vi kan prata om kvartalsplaner och femårsplaner. Det har vi också, det är 

framförallt min chef, då CIO, som jag ger input till och vi diskuterar planerna. Sen får då andra 

enheter i företaget kommunicera affärsplaner och sen försöker vi möta det med systembehovet 

framöver. Det är ett svårt ämne eftersom världen ändrar sig hela tiden. *skrattar* Det är svårt att 

ha det längre än ett kvartal nästan. Alltså exakta planer, sen kan man på lång sikt veta om man 

ska köra AX eller IFS. Men vilket land ska vi implementera i nästa gång ja det kanske slutar en 

nyckelspelare där eller så går ekonomin ner som vi ser nu i Europa det är inte riktigt stabilt. Då 

vågar man kanske inte gå så här och “var gör det mest nytta?”. Så att det är många faktorer som 

spelar in. Vi har strategier och vi har projektplaner. 

Thomas 

Ja, detta är en följdfråga på det och det är om affärsplanen tar hänsyn till just strategiska fördelar, 

resurser, kostnader, risker och fokus på projektets affärsnytta? 

[Vi snackar nämner att han diskuterade ekonomin i Europa och svårigheten med att göra exakta 

planer mer än kanske ett kvartal framåt i tiden.] 

Person A 

Oftast när vi har bestämt oss för att vi ska införa ett nytt system då jobbar ju alla mot att vi ska 

göra det så snabbt som möjligt. Men ofta så har vi ju inte den här, nu får du det här, det är det här 

vi ska ha, utan den är rätt så flexibel den här bulven, vi är ju i ett läge där vi vill snabbt nå ut och 

då är det viktigare med tempo kanske än kostnader. 

Thomas 

En generell fråga, men hur pass lyckade överlag är era implementeringar av affärssystem? 
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Person A 

Jag tror att den är väldigt bra. 

Thomas 

Om man läser litteratur i vart fall eller en tidning som Computer Sweden så läser man ju vart och 

varannan dag om misslyckade implementeringar av IT system, att kostnaderna skenar iväg och 

om förseningar. 

Person A 

Ja, ja jag har faktiskt aldrig haft de erfarenheterna i något projekt jag har varit med i. Vi håller 

nästan i princip alltid tidsplanen, det är ju ofta mottagarna alltså vårt bolag som vi ska leverera 

till som inte hinner med, dom säger nej, vi vill vänta lite grann. Då har vi kanske att det händer 

ett av tre att vi slirar på det två tre månader. Sen så får man ju bara gå live på vissa datum. Det är 

inte så att man kan bestämma utan vi vet ju redan från början att vi bara kan gå live vissa datum. 

Det är inte så att man kan bestämma utan vi vet ju redan från början att vi kan bara gå live vissa 

månadsskiften eftersom det får inte störa rapporteringen och sånt utan siffrorna måste vara 

korrekta. Så det finns väl fem tillfällen per år och ibland får man hoppa över ett. Men säkert 80% 

av alla håller vi på tidsplanen. Det här är inga jätte projekt, vad ska man säga, vi har ju inte byggt 

system för de stora enheterna på länge och där kan jag tänka mig att vi har ett helt annat fokus. 

Det kanske blir problem under tiden och vi måste ha lösningar som passar och då blir det mycket 

utveckling. Då kan det bli lite mer slirningar och dom måste man styra lite noggrannare också. 

Men det är viktigt att man planerar innan, bra förstudier, en plan och följ planen. Det är det som 

är det viktiga. 

Thomas 

Sen så pratas det ju en del om huruvida man ska standardisera ett system, alltså att köra best-

practise eller om man ska skräddarsy och köra egna moduler som anpassas till verksamheten. 

Vilket tillvägagångssätt rekommenderar ni och använder ni generellt sätt? 

Person A 

Man ska hålla nere antalet skräddarsydda lösningar så mycket som möjligt. Det kostar bara i 

underhåll och det kostar i felsökning framöver, det kostar i uppgraderingar och så. Man måste 

försöka att köra standard så mycket som möjligt och det ska mycket till att göra en anpassning. 

Det är det generella, sen ibland så kanske inte standard systemet kan lösa ditt problem och vissa 
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system är svaga på vissa områden och vissa system är starka på andra områden. Då får man ju 

justera där det är starkt, tyvärr är det så. 

Standard så mycket som möjligt och att inte göra det här nice-to-have till exempel bara flytta fält 

och skärmen bara för att det ser bättre ut, det får man leva med. Det ska vara rätt viktigt för att vi 

ska göra några ändringar. 

Thomas 

Jag vet många gånger, jag läste det utomlands i kursen Information Management, att ledningen 

blir lite som ett barn i en godisbutik, att man vill ha lite av allting för att sedan inse att alla de 

funktionerna blir ju väldigt kostsamt och underhållssamt. 

Person A 

Ja, det beror ju på vilken ledning det är. Högsta ledningen säger ju alltid, Nej, vi ska inte ha 

något sånt, vi ska ha standard. Sen kanske dom inte riktigt förstår systemen i detalj och hur dom 

fungerar. När du sen kommer användaren Pelle och Calle dom tycker, “hur har dom tänkt här?”, 

“hur ska vi kunna jobba effektivt?”, det tog en timme tidigare och nu tar det fyra timmar och då 

kanske man får lyssna lite granna, göra ett business case och skruva där. Men det är lätt för 

ledningen att säga, inga anpassningar, men det gör ju liksom bara teorin, inget system är så 

komplett att man inte måste göra några anpassningar alls, det är bara att lura sig själv. Sen är ju 

vi på IT lite granna bromsklossarna, vi får ju bromsa lite, det kan finnas mycket önskemål och då 

brukar jag säga så här att tar ni fram intäkten så ska jag ta fram kostnaden vad den här 

anpassningen eller förrändringen innebär. Så har vi liksom ett business case. Det är så man får 

jobba. 

Thomas 

Så ni jobbar lite med Return on Investment? 

Person A 

Ja, det gör vi. För alla stora, när det handlar om större, eller mer än en veckas utveckling. Då är 

det absolut så att vi ska ha det och det ska motiveras. Även små grejer ska motiveras där. 

[Förklarar att nästa kategori kommer bli effektiv kommunikation.] 

Effektiv Kommunikation 
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Thomas 

Hur hanterar ni kommunikationen under projektet mellan de olika parterna? 

Person A 

Vi använder SharePoint, vårt intranät. Där har vi ju en SharePoint-site och så skapar vi ett 

projekt där och så har vi olika mappar för olika typer av dokument. Det kan vara anteckningar 

från möte, styrgruppsprotokoll, templates på datamigration och så där och då ger vi då de access 

som ska ha access för det projektet under projektets tid. 

[Jag beskriver mitt projektarbete som var hos Veidekke och om hur jag såg deras 

verksamhetssystem där de skapade ett nytt projektrum för varje nytt bygge och ladda upp 

dokument.] 

Ja, det är faktiskt rätt så bra. Tidigare innan vi hade SharePoint så hade vi ju foldrar och sånt på 

en drive bara och det blev mycket data då också att tanka ner hit och dit och ingen 

versionshantering. Så det är mycket bättre struktur nu och vi har väl haft det i två år ungefär. 

Thomas 

Ja, så är följdfrågan på det här hur ni gör med kommunikationen och hur ni tar hänsyn till 

användarnas krav, synpunkter och reaktioner på den nya förrändringen? Den påminner lite om de 

andra frågorna. 

Person A 

Ja, vi försöker ju. Ofta handlar det om att de kan ha krav men att de ligger utanför vad vi kan 

tillåta utan då får man ju försöka motivera varför vi gör detta. En del saker kan vara så att, amen 

tidigare har jag både kunnat lägga upp leverantörer och göra en betalning och göra bägge delar, 

nu kan jag bara lägga upp en leverantör eller lägga en betalning, “varför det vi är så få 

personer?”. Ja men då har vi faktiskt en regel som säger att man får inte göra det, för då är det 

risk att man kan lägga upp en, det har hänt brott att man lägger upp kontonummer på den 

leverantören och du betalar till dig själv och så vidare. Så att det är sådana grejer som blir lite 

striktare också om man blir lite större. Det handlar om att informera. 

Men vi måste ju ta diskussionen. Sen har ju användarna olika nivåer av kunskap och det är 

viktigt när man rekryterar vanliga användare idag att dom ska ha liten systemkunskap eller 

kännedom om hur det fungerar, administrativa rutiner. Man kan lägga hur mycket tid på 

utbildning som helst och vissa klarar det rätt lätt och det är ju så när man rekryterar vad vill man 

ha för typ av personal på den funktionen. 
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Thomas 

Det här är ju en generell fråga, men är det oftare äldre personer som motsätter sig en förrändring 

vid implementationen? 

Person A 

Nej, jag vill påstå det. Utan jag tror det är individer mer. Jag tror det är individbaserat, det kan 

vara andra saker att de yngre kanske inte har samma rädsla för att göra ändringar men när dom 

gör någonting så tänker dom inte på konsekvenserna att de dom gör kanske får konsekvenser där 

borta eller där borta. Äldre kanske inte är lika snabba så här, men dom tänker mer, ja om jag nu 

köper två så måste jag leverera två också. Ser mer sammanhanget kan man säga. Så det är nog 

mer individbaserat vill jag säga. Ja det är klart, alla idag har nog någon form av systemvana som 

har jobbat i vårt bolag i alla fall utan vi har nog ingen jätte rullning på personal utan det skiljer 

nog. 

[Förklarar att nästa kategori kommer bli testning och felsökning.] 

Testning och felsökning 

Thomas 

Hur gör ni för att testa systemet/systemen under implementering? För att säkerhetsställa att det 

kommer att fungera. 

Person A 

När vi testar vår template, så är det vi på IT som testar vi har ansvariga för vissa moduler och så 

tar vi kanske in specialiseter från finans eller projektavdelningen. Nu ska vi testa detta. När vi 

rullar ut sen så ska man inte testa funktionen så som buggar och sånt utan då är det mer om vi har 

konfigurerat det rätt. Då är det slutanvändaren där ute på det bolaget som ombeds att testa med 

mer eller mindre engagemang så att säga. 

Thomas 

Okej, så då kommer vi till en mer praktisk fråga. Hur gör ni för att ta fram systemets krav och 

vilka modellerings modeller använder ni er av? Det kan t.ex. vara UML eller ett 

dataflödesdiagram 
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Person A 

Nej vi har inte så mycket sånt. Vi har inga direkta verktyg för det. Inte i AX eller IFS utan det är 

mer att traditionellt nu ska vi ha ett flöde här eller nu ska vi ändra det här, kanske har en 

workshop där vi skriver en specifikation, man dokumenterar vad man vill ha, det är de här 

ändringarna i klienten, service processerna man ska ändra. Sen gör man det själv eller skickar det 

till konsult. 

Thomas 

Så när ni inför nya processer brukar ni då inte skicka med några modeller? 

Person A 

Nej, vi har som sagt inget verktyg för det. Man kan ju visualisera processdiagram i Microsoft 

Vision eller Powerpoint, men det är ju på den nivån, vi använder inga modelleringsverktyg. Du 

ska ju inte göra några förrändringar *skrattar* 

 

Men processen måste ju visas och det är en utmaning att beskriva processen för användarna i och 

med att vi är ett stort företag, det är flera länder så är det många processer och flera som är 

inblandade. Det är inte bara dom där i den, i det bolaget utan om man skickar en order så går det 

vidare till vår interna leverantör och så går det vidare till nästa leverantör och så ska dom 

leverera direkt. “Hur hänger detta ihop?”, “Vem är leverantör här?”, “Vem är kund?”, “Vem 

sätter priset och leveranstid?”. Det är sånt som måste visualiseras och vi kan bli bättre på det 

tycker jag, att beskriva våra globala processer. Vi är på gång nu och vi håller på inom vårt 

intranät där varje processägare ska göra en beskrivning på den processen. Den kan man klicka på 

och se hur man ska göra, oberoende av system så det ligger på en sån hög nivå att man kan 

använda vilket system som helst. 

 

[Jag ber om att få låna en penna för att skriva ner extra frågor som jag kommer på under tiden vi 

har intervjun.] 

Thomas 

Hur gör ni vid eventuella fel och hur gör ni med felsökningen av funktionaliteten av ett system? 
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Person A 

Vi har ett case hanterings system där användarna rapporterar att de har ett problem. Vi vet 

kanske inte först var felet ligger någonstans men de har ett upplevt problem och det skickas ju då 

till vår first-line-support, det här är idealfallet och det försöker vi ju; det är därför jag berättar 

detta. Men det händer ju att de skickar ett mail också till vissa personer men så här ska det 

fungera. Så då skickades det till first-line-support och då tittar dom på det, det kanske beror på 

kommunikationslinan eller beror på att en skrivare inte är rätt uppsatt eller någonting sånt. Men 

om de bedömer att detta inte är någonting sådant så skickar dom det till Business Systems, till 

vår kö alltså och då får vi ett case och så tittar vi på det, försöker förstå användaren och detta och 

sen börjar vi felsöka. Om vi inte kan hitta vad det var för någonting i beskrivningen i den miljön 

dom jobbar i, i den live miljön där vi är då har vi ju en speglad miljö som vi har kopia av lite då 

och då där vi har en test modell så att säga där vi återskapar problemet. För att se vad det kan 

bero på och jobba med det. 

Thomas 

Okej! Så ni har en virtuell lösning också där ni kan utföra test? 

Person A 

Ja, vi har precis börjat med det och jag tror att den replikeras om det är varje natt, jag tror det, 

men det är i alla fall minst en gång i veckan. Så har vi en kopia av live någon annanstans så att 

man snabbt kan felsöka om det skulle vara någonting. 

 

Detta är sådana case som kommer från när vi är live. Sen kan vi ha utbildningar och det kan till 

exempel vara att vi ska införa faktura skanningsprogramvaran, en modul som utför 

fakturaskanning. Då köper vi den och lägger till den i data och utvecklingsmiljön och sen testar 

användarna och vi testar lite tekniskt och vi kanske skruvar lite på den och när vi tycker att den 

är fri från programkörningsfel så skickar vi in den i testmiljön och då får användarna testa den 

där och sen när den är godkänd när så skickar vi den sen vidare till livemiljön och detta hanteras 

via en RFC-databas heter det (Request For Change).    

 

Detta är annorlunda jämfört med case hanteringen, detta är mer i drift, mer utveckling. 
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Thomas 

Så det är mer programmering till exempel den här kodsnutten fungerar inte och liknande? 

Person A 

Ja, nyutveckling vi skapar funktioner för detta och detta eller en ny rapport eller någonting sånt. 

Det är när vi kommunicerar med utvecklare och så. Då ska vi få ett tidsestimat innan vi går 

vidare och sen är det olika statusar som ska bestämmas, ja den är test och den är godkänd och så 

jobbar vi med releaser i live så har vi koll, vad skickades med i den releasen och planerar framåt. 

[Förklarar att nästa kategori kommer bli Projektmästare.] 

Projektmästare 

Thomas 

Den sista kategorin är rätt generell men den kallas projektmästare och då är det en del forskare 

som har pratat om det. Det innebär att man utser en person till projektmästare och den här 

personen är ofta en mellanchef och han besitter ansvaret för att skapa en acceptans bland 

användarna för att lösa konflikter som uppstår under projektets gång och arbetsuppgifterna kan 

vara att man ska motivera och marknadsföra systemet hos de anställda till exempel 

Person A 

Det gör vi inte medvetet. Det kan bli så att någon utses omedvetet, men vi har inte det medvetet. 

Det behövs, det gör det. Det uppstår alltid friktioner vid införandet av ett system. 

[Förklarar att de kategorier vi har med är de som har nämnts i fler än 10 artiklar i vår 

sammanställning av de kritiska framgångsfaktorer] 

Thomas 

Jag måste säga att min helhetsbild är att ni har en bra koll på de flesta kategorierna och det 

kanske är därför ni har haft så pass lyckade implementeringar. Att ni har existerande rutiner och 

processer igång för de flesta. 

Person A 

Ja, det kan det vara. Mitt team av gamla, jag vad säger jag, en, två, tre stycken har gått från att 

jobba, en del har varit i produktionen en del har jobbat på orderavdelningen, men har många år i 

företaget. Sen kanske de var super-users där de var intresserade och sen så kanske de har varit i 

ledande befattningar för att sen söka sig till IT avdelningen för att då får man jobba med både 
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system och med processer. Det är mycket erfarenhet så man förstår ju användarna när de har 

frågor. “Ja, men hur ska vi lösa transporten nu med DHL till Turkiet?” och så i systemet nej men 

gör detta och sen glöm inte att skicka med detta dokumentet också. Så det är lite mer än bara IT, 

utan det är verksamhet också. Det är alltså verksamhet och IT kombinerat. 

Thomas 

Ja, detta är bra, man kanske skulle kunna ha det som en rekommendation? 

Person A 

Men absolut! Jag ska rekrytera en nu en snubbe på finans i AX och då är det ju inte så att man 

bara ska kunna AX utan gärna att man har jobbat med finans och på finansavdelningen. Att du 

har erfarenhet av de frågor som cirkulerar så du kan ge råd, det är ju det som gör det så 

spännande det är ju bara IT och så är det verksamhet. 

9.1.2 Andra intervjutillfället 

Intervjupersonens namn: Person A 

Intervjupersonens befattning: BSM (Business System Manager) 

Intervjuare: Thomas Steck 

Datum: 2013-04-25 

Längd: 16:41 (mm:ss) 

 

Thomas 

Då börjar jag inspelningen igen nu då. Det vi måste täcka också, det är ju att vi har ett segment 

där vi pratar lite om vilka affärssystem och vilka moduler som ingår i era implementeringar och 

så, så det får du gärna prata om. 

Person A 

Ja, “vilka moduler vi använder i våra affärssystem?”. 

Thomas 

Ja och vilka affärssystem dom är. 
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Person A 

Ja, vi har ungefär cirka 250 användare på J.D.Edwards och cirka 150-200 på BAN och drygt 200 

på IFS och vi har väl knappt 150 på AX. På AX har vi två olika versioner och på IFS har vi 

också i två olika versioner. 

 

Vi har också ett lokalt Kinesiskt system och vi har andra små lokala system också, STAGE 

tillexempel, ADPAD. 

 

Ja men det är dom stora, det är bara IFS, J.D.Edwards och AX. 

 

“Moduler?” Det beror ju lite granna på vilket system och vilken historia de har. Men alla har ju 

ekonomimoduler, order, inköp, logistik, produktion. Ja vi har alla de modulerna installerade men 

vissa kör vi inte i produktion. Vi har produktionsmodulen där man då producerar, rapporterar 

tillbaka. En beredningsmodul där man lägger upp artiklar, och strukturer, hur man jobbar med 

operationer. Vi har en projekt modul där vi jobbar med projekthantering där vi jobbar med 

projekt, projekterar, estimerar. Någon service modul har vi inte men vi håller på att titta på det. 

Så där kan vi säga att vi har det mesta. 

 

Vi har ingen speciell lönemodul och generellt sett har vi inte så mycket HR moduler. 

HR är ju oftast i separata system. 

Thomas 

Ja, som ett CRM system eller liknande? 

Person A 
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Ja, det har vi också som ett eget system integrerat med affärssystemet. Där kör vi Microsoft 

CRM, bra fråga, det har vi separat, men annars HR som lönesystem, tidsrapporteringsystem, 

strategisk HR funktioner så som rekrytering och karriärplanering och sånt det har vi inte. 

Thomas 

Okej, för att jag vet att när det kommer till SAP i alla fall, så finns det en uppsjö med olika 

sådana här moduler. 

Person A 

Ja, det finns att köpa till våra system också, men vi har valt att inte göra det. Då när vi köpte 

dom, sen kan man ju kanske lägga till. Sen det kan vara en annan agenda, en annan workshop, en 

annan fråga, “hur ska man köra sina system?”. “Ska man ha en leverantör?” som har allt typ SAP 

eller ska man ha lite mindre affärssystem och kanske inte alla moduler där med några moduler 

kanske i andra system för att det är bäst. Det finns olika teorier på det också bara en sån sak som 

lönesystem. “Ska man ha det i sitt affärssystem?” eller ska man ha ett specialistsystem som 

hanterar bara det. Jag tycker att det är bättre att köra lönesystemet bredvid eftersom att det är 

oftast lokalt på varje marknad. I Sverige har vi våra löneregler och skatte regler och sånt, i 

Danmark har de sina och i Tyskland de sina. Det är ofta mycket kultur och tradition och så, hur 

man uppdaterar dom. 

 

Ska man uppgradera ett stort integrerat system, då blir hela systemet påverkat den dagen du ska 

göra en uppgradering. Den dagen du ska uppgradera eller en installation, då blir det nertid, det 

kan bli störningar. 

 

Nej bra specialistsystem som funkar perfekt och är lätta att integrera och sen kärnan då i ett 

affärssystem. Då får man göra en avvägning där i mellan. 

Thomas 

Jag antar att det är ledningen som fattar beslutet vilka affärssystem som ska användas? 

Person A 

Vilka affärssystem är det ja, men sen hur man ska lösa vissa situationer det gör ju vi på IT. 

Thomas 
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Hur gör ni då när ni ska välja? Är det kostnadsfaktorerna som är viktigast? 

Person A 

Ja, det är inte ofta man väljer system, det kanske händer vart tionde år. Utan det kan vara så nu 

köpte vi ett bolag och oj, de hade AX. Det verkar bättre än värt, ja, men då går vi på det dom har 

licenser som passar. Så det kan vara den typen av ekonomiska faktorer som gör att man kanske 

väljer det. Det kan också vara så att vi har så mycket kompetens i IFS i den här världsdelen, så 

det kostar för mycket att skicka dit konsulter och andra plus att dom som sitter där i ledningen 

dom kan detta och kan följa nyckeltalen. Då installerar vi ett IFS till där för deras skull. 

Thomas 

En generell fråga, era dotterbolag som ni köper upp, agerar de fortfarande som individuella 

företag med egna kunder och egna leverantörer? 

Person A 

Ja, det är ofta en marknad. Dom har Australien, dom har Kanada, dom har USA varje större 

marknad har ett marknadsbolag och det är dom som köper av oss. Men dom som har hand om 

slutkunderna. 

Thomas 

Okej, för jag tänkte alternativt om ni köper upp ett bolag så ska det börja samarbeta med ett 

annat bolag kanske? 

Person A 

Ja, så kan det vara. Men vår strategi är att köpa bolag som har kompletterande produkter eller en 

kundbas som inte vi har sen tidigare och så kan vi köra våra produkter på den kundbasen också. 

Så det är det vanliga, så vi vill växa och samma typ av kanaler och supply chain. Men sen kan 

det vara, det händer, att det är en helt annan produkt men den kompletterar. Då kanske vi väljer 

att företaget ska vara isolerade för sig själva. 

Thomas 

Ja, jag kom på två andra frågor jag hade skrivit ner. Kan du tänka dig några generella skillnader 

er och andra företag? Ert tillvägagångssätt och så här, jag vet inte om du kanske har märkt något 

praktiskt exempel och ni skiljer er eller om det går att generalisera er. 
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Person A 

Jag tror att vi har en; Jag tror vi är väldigt duktiga på min avdelning, vi har väldigt hög 

kompetens. Vi har lång erfarenhet, vi har varit med länge, de flesta har jobbat; vi är 40 plus 

allihopa. Detta gör att man har erfarenhet men är lite kritisk också när man köper in system. Det 

tror jag är rätt viktigt att man har erfarenhet med folk när man gör en upphandling och i ett 

projekt. Det är en framgångsfaktor. Bra på lösningar, kunden ska gå först när man skapar 

lösningar. Man bygger något som fungerar. De lösningar som skapades här för tio år sedan 

fungerar ju fortfarande jätte bra i relation till nya system man köper idag. Man får göra samma 

anpassningar i nya system som man gjorde för tio år sedan. Så att det är rätt speciellt. Vi har rätt 

hög automatiseringsgrad också, med handdatorlösningar, streckkoder, integrationer till olika; ja 

det vill jag också säg. Högt IT kunnande, framförallt på processidan. 

Thomas 

Ja, jag vet att jag kan hålla med dig lite om det du sa när det gäller standardiserade system. Det är 

många forskare som kommit fram till att standardiserade system är väldigt bra, men det har 

också varit en debatt huruvida man tappar konkurrensfördelarna om man har ett standardiserat 

IT-system. Ger det nu verkligen konkurrensfördelar om det är standardiserat och alla har SAP. 

Person A 

Ja, det är ju sant. Då blir man inte unik längre. Men jag tror ändå att det kostar mycket mycket 

mer att inte ha standardiserat och sen vet man ju inte var det slutar heller. Man måste kontrollera 

den processen hur man utvecklar, att man väljer ett partners som kan leverera, så att man inte blir 

personberoende. Det är också viktigt. Så om man sitter där och ska underhålla och det blir en 

massa problem så har man ingen att vända sig till eller en gammal teknologi som inte blir 

uppdaterad så att det är lätt att bli insåld på någon som kommer och ska sälja någon modul. Ja, 

men vi har jätte bra fraktberäkningsmodul, den ska ni ha och sen säljer vi in den till 

verksamheten och så kommer dom och säger så här, “vem är det för leverantör?”, “hur länge har 

dom funnits?”, “hur länge kan vi ha dom?”, “har ni tänkt på att det ska integreras i tre andra 

system också?” och “fungerar det world-wide?”. Det är mycket sånt också att det ska fungera. 

Thomas 

Nästa fråga jag tänkte på är att ni har ju arbetat med implementeringsprocessen ett bra tag nu, 

Företag A grundades 1944, inte för att det fanns IT-system just då kanske men MRP systemen 

kom ju till på 70-talet men jag tänkte hur har den utvecklats, själva processen? Ser du någon 

trend eller? 
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Person A 

Jag har varit här i fem år så. Nej det har varit samma, rätt så lika, process faktiskt. Jag har jobbat 

själv inom ERP-system i nästan 20 år och det skiljer inte så jätte mycket. Det kanske skiljer om 

man utvecklar själva systemet, om man sitter som leverantör med nu SAP och hur deras verktyg 

ser ut om man modellerar, objektmodeller osv. Men när det kommer sen att det ska 

implementeras. Det är människor, det är checklistor, det är drivkrafter, det är följa upp och det är 

visualisering. Det har gjorts försök att nu ska vi rita processerna i processverktyget, då man sitter 

ner och beskriver och ritar. Min erfarenhet är korta, praktiska och enkla hjälpmedel. Bara en sån 

sak som Microsoft Project till exempel, det är inte alla som har och kan det. “vad gör vi då?” ja, 

då gör vi en projektplan i Excell istället. Man måste vända till vad man har för typ av användare. 

Det får inte bli för självändamål, det måste vara praktiskt och enkelt men effektivt. Det har varit 

min erfarenhet också när jag jobbat tidigare, det är klart det är stora projekt när man ska bygga 

kärnkraftverk eller uppgradera systemet för de som underhåller dom, eller läkemedelsindustrin, 

eller de stora bolagen där det är mycket folk involverade. Men våra projekt dom är inte så jätte 

stora, det kanske är en 10-15 personer totalt. Mottagare och leverantörer, vi kanske är en 3-4 som 

leverarar projektet. 

Thomas 

Jag tänker på de här systemen ni implementerar, vilket användaromfång brukar de ha? 

Person A 

“hur många användare som är i dom?”. Ja, det kan vara mellan 5-10 till de sista åren, här är vi ju 

120 användare. Men det skiljer mellan 5 till 100 användare. 

Thomas 

Ja, det är en bra information att ha. Jag tror ni placeras ändå bland de mindre 

implementeringarna. 

Person A 

Ja, det är sådana här säljbolag när vi är ute och de kanske är 20 användare. Dom riktigt små är 

kanske 5, som i Australien. Men sen då ligger produktionsenheterna runt hundra, kanske lite 

större, har man 1000 eller 2000 användare då är det klart att den planeringen måste vara mycket 

mer detaljrik och involvera fler människor. 
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Thomas 

Ja, då har vi täckt samtliga frågor nu. Då vet jag inte vad vi generellt inte har pratat så mycket 

om, vad jag kan komma att tänka på. Jag har läst mycket om utbildningar och workshops så du 

får gärna berätta lite hur ert tillvägagångssätt brukar vara vid utbildningar och workshops 

Person A 

Ja, skillnaden mellan workshops och utbildning, jag vet inte vad skillnaden är eller så. Dels utgör 

workshoppen utbildningen och tvärtom men när vi har workshops då vill vi involvera 

medarbetarna att de ska komma med; vi ska diskutera ett ämne men vi ska samtidigt också 

presentera ett förslag så vi har gjort en prototyp. Oftast så får man bjuda in med en klar agenda, 

vi ska gå igenom detta och resultatet av en workshop är att man kanske täckt vissa luckor i sin 

egen frågeställning för att sedan kunna göra lösningen i systemet. När det kommer till utbildning 

så har vi nog klassundervisning, kan det vara eller att man åker ut och står över axeln bara. Men 

då är det mer att vi gör ett öppningsmaterial, vi gör kanske vissa frågor så att dom ska göra. Då 

kör man kanske en halvtimme, Powerpoint och system, det tar vi, så får ni göra ett exempel på 

den färdiga klienten och så får vi göra det och så tittar man och går igenom svaren och sen så 

jobbar man vidare i systemet. 

 

Vi har också erfarenhet, eller delar av koncernen la ner mycket tid på att göra väldigt detaljerad 

dokumentation. Alltså det var manualer på hundratals sidor, en projektmanual på 150 sidor. Men 

användarna dom orkar inte läsa, du vet själv hur det är, man googlar upp allting. Man orkar inte 

läsa och det så vi också, det är svårt för vi har ju gjort; när vi gör manualer försöker vi ju banta 

ner dom så att det är max fem sidor, att det är detta avsnittet. Nu har vi utbildningar, det är detta 

avsnittet. Då får dom säga, ah men vi har problem med detta istället för att och då säger vi titta i 

den manualen istället för att ha en stor som ska revisionshanteras och underhållas och den blir 

aldrig up-to-date för det förändras hela tiden. 

 

Vi tänkte ett tag att vi skulle göra en sån här E-learning, att jobba med filmer och bilder och 

lägga ut sånt på nätet. Vi gjorde ett försök men det tog väldigt lång tid att göra det, det tog 

fruktansvärt lång tid, så jag vet inte om det passar oss. Vi har inte de resurserna just nu, att göra 

det. Men det kan nog vara bra på vissa korta avgränsande saker att lägga upp en leverantör till 

exempel, följ den här filmsnutten och dom ska max vara fem minuter långa så att man inte 

tröttnar och att man kan pausa. På CRM har vi gjort en sån E-learning. Så där kan vi kolla hur 

många som har tittat på den. 
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Thomas 

Okej, så ni har sån statistik på hur många som har kollat på den? 

Person A 

Ja, vi kollar; ja vi kan kolla hur många som har varit inne och tittat på den. 

Thomas 

Och det ligger på ert intranät? 

Person A 

Ja, det är på vårt intranät den ligger på. Vi har ett sånt där training-center där man även kan gå 

produktträningar, det är ju en form av IT men det är ju generellt som du säger också. 

Thomas 

Jag tänker, har ni någon form av diskussionsforum på intranätet där användarna kan diskutera? 

Person A 

Nej, det har vi inte. 

Thomas 

Det är ju en ny kategori inom IT, som jag tycker är väldigt intressant som heter Knowledge 

Management där användare sprider och delar med sig av kunskap på ett bra tillvägagångssätt och 

så där. Jag tänker tar era system hänsyn till det? 

Person A 

Nej vi har faktiskt inget sånt forum. Jag har hört det från en användare i England att han 

efterfrågade det. Han var väldigt intresserad av IT och ja, kanske som ni och som jag själv, lite 

intresserad och jobbar som orderhandläggare och han har gjort jätte många manualer och det ena 

och det andra och det är jätte värdefullt för den biten men hans jobb var ju egentligen att vara 

orderläggare. *skrattar* Att ta hand om telefonsamtal från kunder och så vidare. 

Så jag tror det generellt att dom som sitter, att det är gemene man eller jag vet inte, att det kanske 

är människor med vissa intressen. Jag har inte sett ett behov. 
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[Förklarar att de svarat på samtliga frågor och att vi haft diskussioner, vi tackar för att de valt att 

medverka och bidra och dubbelkontrollerar att vi inte missat några frågor.] 

 

9.1.3 Tredje Intervjutillfället 

Intervjupersonens namn: Person B 

Intervjupersonens befattning: Anläggningschef, tidigare driftchef på IT avdelningen. 

Intervjuare: Thomas Steck 

Datum: 2013-05-07 

Längd: 73:53 (mm:ss) 

 

Thomas 

Berätta om företaget och vilka ERP-system ni har implementerat? 

Person B 

Ja okej nämen Företag B är företaget. Idag omsätter vi ungefär 2,5 till 3 miljarder nästan 600 

anställda och användare i ERP-systemen. Tidigare så har vi, det första egentliga systemet MODS 

hette det microvaxmiljö tråkigt med svartgrön skärm, aa. Ehh där efter har vi kört VM-datas 

Raindance och nu har vi Lawson Infro heter dom idag, M3, Movex kallat tidigare körs på AS 

400 eller IBM Power-y miljö faktiskt. 

Thomas 

Okej 

Person B 

 Power 7 kör vi på idag, Lawson. Mmm. Så det är en hyfsat modern teknisk plattform och helt i 

Java är det skrivet den sista version som vi kör nu då 12.1 tror jag om jag inte missminner mig. 

Thomas 

Och hur många användare har ni på era system, ungefär? 

Person B 
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ERP-systemet ligger på….som jobbar direkt i terminal mot M3 så är det ungefär 550 användare. 

Det tillkommer dock ehh externa åkare och lite annat som jobbar med handdatorer och annat 

som integrerat då mot M3. Men dom har inga direkta ehh dom jobbar i handdatorer utan direkta 

klienter mot om man säger som går rakt in i M3 utan går via integrationsgränssnitt i så fall. 

Thomas 

Okej. Ehh ja man kan väll kalla det som att dom arbetar mot systemet ändå? 

Person B 

Jo det gör dom, men ändå då är det en begränsad del dom kommer åt via handdatorlösningar, 

webbshoppar, webbklienter som körs då.  Dom har inte en full M3 miljö idag då. 

Thomas 

Och då, Nu ska vi se du sa 600 anställda, det är på ett bolag så det är liksom inga dotterbolag och 

så som? 

Person B 

Jo det är komplett med alla, vi kör ju det rätt över koncernen så att det är ju. Vi kör. M3 är 

uppsatt med ett företag men som är uppdelat i divisioner heter det i M3 så division ett två och tre 

för olika bolag och där efter går det efter lagerställe. 

Thomas 

Okej. 

Person B 

Mm 

Thomas 

Ehh då kommer vi till nästa grej och det är din befattning och din roll och din kompetens? 

Person B 

Ja idag är jag anläggningschef för ett av dotterbolagen i koncernen Företag B Trading AB. Har 

jobbat där tidigare också men kom tillbaks i mitten av April. Före det har jag dom senaste 5 åren 

jobbat som driftchef på IT-avdelningen. 

Thomas 
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Okej, det är jätte bra. Ehhh ja men det här är perfekt för i metodkapitlet behöver vi motivera val 

av respondent som det kallas och hur pass relevanta ni är för att besvara vår empiri. 

Person B 

Jag har ju jobbat som verksamhetssidan i alla affärsstödsimplementationer egentligen. Problemet 

var att jag va alldeles för duktig på det där och processorientering som man ”shanghajade” till 

IT-avdelningen  hehe, faktiskt. Sen gick jag på eget bevåg tillbaks så jag hamnade på den sidan 

som jag tycker är roligast där man tjänar pengar och inte kostar pengar. 

Thomas 

Som jag redan har berättat så gjorde vi en sammanställning på dom kritiska framgångsfaktorerna 

som forskare identifierat och så tog vi dom, med den samanställningen tog vi att alla dom 

kategorierna som är med nämndes i fler än av 10 artiklar och det var dom här 9 olika 

kategorierna med frågor så totalt ungefär 30 frågor. Vi kan väll börja uppifrån och ner, den första 

kategorin är change management. 

Person B 

Ah jag tittade på ditt frågeformulär och så tänkte ”du vet inte vad change management är” hehe. 

Och jag vet inte hur VL insatt du är i det där ramverket men change i min värld handlar mer om 

förändring av befintliga system inte implementation av nya. 

Thomas 

Ja 

Person B 

Det ligger förvisso en change i botten när du implementera ett nytt ja, men inte i verkliga 

vardagliga livet i ITIL-miljöer där change behandlar. Men låt vara du får kalla det change 

management det är helt okej för mig vad är frågan? 

Thomas 

Eh kategorin change management det är juh taget direkt, alltså alla frågorna dom är ju grundade i 

teorin så det är ju forskarna som kallar det för detta. 

Person B 

Men om du kan gott ägna fem minuter åt att googla ITIL 

Thomas 
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Ja vi har läst lite om ITIL-ramverket det är rätt omfattande vi hade någon gästföreläsare också 

Person B 

Ja det är omfattande men man kan ju titta på en changeprocess så inse att det handlar om så 

mycket annat. Ett ERP-system ska ju någonstans bottna i lifecycle management applikation 

management kan jag tycka. Men ja man kan tolka ITIL på olika sätt det där kan vi låta vara 

osagt. Men gå till din fråga, jag har inte formuläret uppe så du får berätta. 

Change management 

Thomas 

Kategorinamnet som man kan se här change management kanske inte är jätte relevant för 

frågorna utan dom frågorna är lite fristående. Men hur har ni gjort för att förbereda anställda till 

det nya systemet? 

Person B 

Vi har faktiskt, den sista svängen vi körde med implementation är den jag anser vara mest 

lyckad, eller ja det var ett lyckat projekt. Vi gjorde som så att vi började faktiskt med en 

definitionsfas där verksamheten fick gå in. Vi tog controllers, vi tog ansvariga chefer på olika 

nivåer och vi tog även användare på ganska låg nivå som sitter de facto och knappar i systemen 

och började definiera vilka krav vi har. Vi började med kravfångst, faktiskt i projektet. Hur vill 

vi att det ska fungera? Vi identifierade vilka processer vi hade och hur ville att de skulle stödjas 

och det kan man inte göra utan att involvera dom som sitter längst ner och faktiskt knappar in 

data i systemen. 

Thomas 

Ehm ja 

Person B 

Där började vi att definiera behoven.  “Vad behöver vi?” “Varför behöver vi?” Vi ställer oss lika 

mycket frågan behöver vi det här eller behöver vi inte lika väl som att det mynna ut hette 700 

lista, 700 skall krav på systemet. 

Thomas 

Ja 

Person B 
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Där efter så börja vii med upphandling och då bjöd vi in faktiskt ett antal leverantörer, 7-8st i alla 

fall, som fick ta fram vars en prototyp som vi körde på hela det här gänget som hade definierat 

för att få eh i workshopformat. Dom fick sätta upp en prototyp, dom fick kraven dom fick 

processerna och sen fick dom konfa sitt standardsystem så det skulle fungera. Dom fick även ren 

data, riktig data som så att användarna känna igen sig. Gör en prototyp. Varsågod. Kom och visa 

den. Det är ett krav. Den prototypen är den vi ska jobba vidare med i projektet när vi väl valt ert 

system. 

Thomas 

Okej 

Person B 

Yes. Lite rått. Men vissa av dom där jobbade inte ihjäl oss. Vissa konstaterade att våra system 

fungera inte för er. Vissa var jäkligt optimistiska och sa klart det går men det såg vi ju ganska 

snabbt att det inte gick. Slutligen föll valet på Lawson som hade något som funkade utan några 

större mängder modifieringar. 

Thomas 

Ja, men det är jätte bra. Jag gör så för enkelhetens skull att jag pausar och startar inspelningen 

inför varje fråga. Så går vi till nästa fråga nu, som är hur sprider ni och förankrar en positiv 

inställning till det nya systemet bland de anställda? 

Person B 

Det kommer ganska naturligt med tanke på att vi involvera alla delar. I projektarbetet så, jag var 

delprojektledare för lager, produktion och kundorder. Jag höll bland annat på med handdatorer. 

Det finns ett antal större knappar, grundknappar, godsmottagning osv. Varje sån där knapp kan 

du nästan säga har ett namn på en person på lagret som har sagt att såhär ska det se ut. Är dom 

delaktiga, man sågar inte sitt eget jobb man kommer försvara det, att det är det bästa som finns. 

Så jag va ju rätt så rå på det sättet. Var och en nästan, många fick liksom, det här är kalles 

funktion, det här är lisas funktion. Och det var väll lyckat, när dom väl fick sina pdaer så var det 

liksom, responsen jag fick när vi driftsatte allt ihop var varför fick vi inte det här för fem år 

sedan?  Jag tror på en bred förankring nära där dom får vara med och påverkar, nämen den här 

knappen ska vara längst ner till höger. Ja varsågod klart du får den längst ner till höger om inget 

annat hindrar. Så förankring i workshops och delaktighet i utvecklingen. 

Thomas 
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Men det låter bra. Har man mycket delaktighet och användarinvolvering borde det naturligt leda 

till en positiv inställning det kan vara ett diskussionsämne för oss också. 

Person B 

Ja 

Thomas 

Okej då går vi till nästa fråga nu. Ska vi se här, hur har ni gjort för att utbilda och få 

användarinvolvering i design och implementeringsfaserna? 

Person B 

Mm det hänger väl ihop med det jag svarade på förra frågan dessutom i inledningen av projektet 

plockades det ut superusers som fick en djupare utbildningen än alla andra och även där efter 

fick ansvaret efter driftsättningen att utbilda. Vi släpper inte in några i systemet som inte är 

utbildade av superuser. Det är ett grundkrav att du ska öppna ett konto i ERP-systemet. Så att på 

den vägen är det. På alla anläggningar, på alla kontor finns det minst en superuser. 

Thomas 

Ja, men det är juh skitbra, då har ni ett tillvägagångssätt. 

Person B 

Det är kostsamt men samtidigt är ERP-system, är det skit in är det skit ut på ren svenska. Får du 

inte användaren till att göra på rätt sätt eller skickar in felaktig data då kommer du också få fel i 

slutändan på allting. Det är som att tippa ett korthus nästan, så tråkigt är det. 

Thomas 

Ja men, bra citat hehe 

Person B 

Aaa 

Thomas 

Ja det är upp till dig hur omfattad du vill vara i dina svar men det här räcker mer än väl, med 

sådana här svar ger du mycket praktiska exempel som är väldigt bra att använda. Jag måste dock 

säga att vissa att av dom här frågorna som du kanske märkt är viss redundans. 

Person B 
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Jag tror det. Jag har mycket praktisk hands-on erfarenhet. Jag tycker om att se det fungera i 

verksamheten och se det stödja verksamheten. Jag är jätte mycket för att processoptimera. Jag 

kan säga att när vi smacka in våran M3 på just trading företaget lyckades jag rationalisera bort 

min egen tjänst också. Jag skar ganska tufft, gick från 12 till 5 personer som gjorde samma jobb 

efter jag implementera det där. Och så kan man kanske resonera några gånger har det blivit men 

jag gillar det där tänket. Varför göra något manuellt när man kan låta dator göra? 

Thomas 

Bränner man mycket pengar på IT-system får man hoppas mycket blir automatiserat. 

Person B 

Ja det är ju grundtanken att frigöra resurser till annat, slippa sitta och knappa det är ju så. Ska vi 

hoppa till nästa fråga? 

Lagarbete och upplägg 

Thomas 

Ja det tycker jag. Då är nästa kategori lagarbete och upplägg och då är första frågan hur är ert 

tillvägagångssätt vid sammansättning av projektgrupperna? 

Person B 

Ehh ja vi har ju jobbat, vi har ju egentligen en liten intern projektmodell nästan. Men i grund och 

botten har vi CSO som projektägare faktiskt, som sitter på pengarna. Och vi har givet vis 

styrgrupp där brukar det ju hamna CEO CFO ganska högt uppsatta chefer, operativa chefer ofta, 

koncernledning och sånt löst folk ihop med någon projektledare. Sen har vi projektledning, 

delprojektledning i ett ERP-system. Ett ERP-system byte är som att bryta ut ryggraden på 

företaget och stoppa i en ny, det är inte långt borta. Där efter har vi plockat IT-intresserade 

medarbetare och gärna ända ner på lagernivå och assistentnivå som utför det praktiska arbetet. 

Det kommer alltid väldigt värdefull input ihop med någon controller som sen vill ha rapporter.  

Konsultsidan, där har vi ju kört på en mix faktiskt när vi jobbar med Lawson, av 

Lawsonkonsulter och partners till Lawson som är duktiga då. Lawson har inte kvar all sin bästa 

kompetens faktisk. Vi valde att plocka in även externa partners som gjorde delar av Lawsons 

jobb i det här då. Det var en ganska bra mix i slutändan. Vi jobbade med väldigt seniora 

konsulter och det var anledningen till att vi tog in lite externt som inte är på Lawson utan 

kommer ursprungligen från Lawson. Man skickar ju gärna med några juniorer för att dom ska 

lära sig vi hade väll vare sig tid eller ork om jag ska vara lite kras så vi mixade det där och det 

var en ganska bra mix. Det var ganska lyckat hela vägen vårt senaste byte, 
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Thomas 

Det verka fungera bra när man mixa juniora och seniora 

Person B 

Nja du vet det är livsfarligt när du får in juniora konsulter i för stor omfattning. Dom kan sitta 

dagar, veckor och månader utan att säga hjälp. Min måttstock nästan på en senior och junior 

konsult är att den seniora säger att det här är inget för mig eller här måste vi ha in den här som 

kan det. Den juniora han kommer att försöka lösa det till varje pris och det tar tid. Så vi har gjort 

det väldigt agilt och nästan SCRUM upplägg med sprintar om 14 dagar 3 veckor där man har 

definierat mål som ska vara uppfyllda. 

Thomas 

Jag är inte jätte insatt i SCRUM men jobbade med det i examensarbetet. Sista terminen är 

uppdelad i två saker egentligen och det är examensarbetet där vi gjorde ett lösningsförslag för 

kunskapshanteringssystem för Veidece och nu kandidatuppsatsen. Men du har svarat delvis på 

nästa fråga men jag ställer den alldeles strax. 

Thomas 

Då ska vi se. Nästa fråga lyder hur hantera ni kompetensspridningen inom dessa grupperna och 

ser till att rätt kunskap finns med? 

Företag B 

Ja vi gör det här med dom här superusers som får en fördjupad utbildning överallt hela tiden och 

är med hela vägen från upphandling. När den är gjord fick dom sin utbildning sen va dom med 

igenom projektet och då får vi en kompetensöverföring till dom. Sen var vi fula nog och värvade 

en Lawson konsult som var jätte duktig, han är faktiskt en de ansvariga för ERP hos oss idag så 

där köpte vi in kunskap också. Så är det väll mer eller mindre det togs även fram väldigt mycket 

praktiska användarmanualer och lathundar i projekten  och superuser har ansvar att utbilda alla 

nya användare. Jag tycker vi har en god kunskapsöverföring i och med att superusers satt med 

konsulter och annat löst folk som konfa systemet och fick sin “konfiguration walk through” hela 

vägen, genom hela systemet för att kunna hålla sina utbildningar. Dom är även ansvariga för att 

ha ett uppdaterat utbildningsmaterial så det där funkar rätt så hyfsat idag.  Vi har en ganska bra 

förvaltningsmodell så att det hamnar nere i den. 

Thomas 

Ja nästa fråga är hur ert tillvägagångssätt är för belöningsmetoder vid avklarade deadline, 

lyckade implementeringar. Använder ni är av belöningsmetoder? 
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Företag B 

Den är lite rolig för att vi har egentligen inget sånt. Vi har inte det. Helt ärligt. Vi ger ingen 

någoting extra. Vi förväntar oss egentligen att våra medarbetare gör sitt jobb och vi gör 

eventuellt planer som är väl förankrade. SCRUM bygger ju hela vägen på att vi sätter oss en 

grupp och kommer överens om att det här är det vi klara på 14 dagar och det här är det som är 

viktigast att vi klara av, punkt liksom.  Och ju mer dom här teamen jobbar ihop ju säkrare blir 

dom i sina bedömningar. Det där skulle aldrig funka helt praktiskt, Vi har inte det. 

Thomas 

Det är lite intressant för att det andra företaget vi intervjuade hade inte heller något direkta 

belöningsmetoder utan indirekta former om det var någon anställd som gillade att resa brukade 

man skicka iväg den på ett reseuppdrag, man firade med middag efter en lyckad implementering. 

Företag B 

Man kan säga som såhär då, många som va med i det här projektet fick förändrade anställningar 

efter åt men det var inte någon form av ren belöning utan man fick detta på grund av kunskap 

man förvärvade genom projektet och inget annat. Kör du SCRUM vad ska du göra? Ska du ge 

dom 500 spänn för att klara av att bedöma vad dom ska göra  i 14 dagar var 14 dag i 1 år det blir 

liksom inte rimligt. Dom blir duktigare och duktigare på att bedöma vad dom klara av. Tvärt om 

lita på dina medarbetare att dom vet, och det gör dom. Dom vet exakt vad dom klarar av att 

leverera och dom leverera enligt plan, dom sätter själva planen. Vi har möjligtvis gjort en 

övergripande där vi säger ja under den här perioden, SCRUM bygger att plocka fram, SCRUM 

master tillsammans med styrgruppen, men det här är viktigast att får klar nu och börja testa. Man 

kan säga indirekt fick säkert folk högre löner men det va på grund av nivåhöjning på kunskapen 

som kom naturligt i och med att dom va involverade i projektet 

Stöd från ledningen 

Thomas 

Okej. Då går vi vidare till nästa kategori tycker jag. Nästa kategori är stöd från ledningen. Och då 

är första frågan hur anpassar ni projektet till företagets strategi och mål? 

Företag B 

Där är det ju, anpassar och anpassar vi har definierat resurser dom är förankrade i 

koncernledning dom är också utmålade. SCRUM bygger hela vägen på att vi tar fram det som är 

mest värdefullt hela tiden Och det är en prioritering som gör ihop med styrgrupp där 

koncernledning och CFO sitter, det här är viktigast för oss att få igång just nu. Du får en 
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dedikering på nice to have och must have genom det här sen är det bara frågan om hur länge du 

orka köra projektet du får bara en restlista. sen sitter någon och tycker att det här är inte viktigt  

och det här är viktigt. Det är så SCRUM är uppbyggt, vi leverera hela tiden det som är mest 

värdefullt för företaget.   

Thomas 

Ja. Så då, nästa fråga är också lite redundant.  Hur gör ni för att förmedla ledningens vision och 

rollen för det nya systemet? 

Företag B 

Vi börjar med en projektvision som skrivs och som klubbas av koncernledning för att sen 

manglas ut i projektorganisationen, den är ganska solklar det här gäller det är hit vi vill. Om den 

sen effektivisera på antalet anläggningsassistenter eller vad det nu må vara. Det är många saker i 

ett ERP-system byte som ska tillgodoses. Men det ska vara definierat i projektvisionen det är 

liksom med från början. Någonstans är det så här du är chef och du bestämmer.  Tugga och skölj 

ungefär eller byt jobb. Nu är jag lite rå. Vet inte om det är svar på frågan? 

Thomas 

Man kan väll tolka det som att ni har en ledning som är förhållandevis hård som har tydliga 

riktlinjer? 

Företag B 

Nej den är inte alls hård. så utan du kan mycket väl komma och har synpunkter, du får gå upp 

hos koncernledningen och säga si eller så och dom lyssnar på det. Men någonstans hamnar man i 

så här ser projektvisionen ut. Det är inte så att koncernledningen skriver den, den tar ganska 

många del av.  Vi har projektkontor där det gås igenom, där sitter superusers, IT-chefer, en salig 

blandning av folk som sitter och har synpunkter på det där och sen prioritera. Dom kan mycket 

väll ha synpunkter på att effektiviseringsmålen i den här visionen ska vara si eller så.  Men det 

ska alltid finnas en nyttokalkyl och allt ihop men det är inga orimliga saker utan handlar mer om 

värderingar skulle jag säga, ställer jag upp på företagets värderingar eller inte? Där av är det bara 

att tugga i sig eller gå vidare vi är ett mål och värderingsstyrt företag. Projektvisionen, när den är 

klubbad så ja den är ganska huggen i sten men kan ändras under resans gång om man hittar att 

det finns en bättre lösning i systemet än vad man trodde, det händer och då får man ta upp det på 

styrgrupp och klubba igenom att nä nu gör vi så här istället. Men vart jag ville komma är att det 

finns ganska tydligt redan från början vad man vill åstadkomma och vi lär ha dom värderingarna 

att vi tror på vår ledning liksom 

Thomas 
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Ja men det är jätte bra svar. Nu kanske nästa fråga också upplevs lite som redundant då. Hur gör 

ni för att öka stödet från ledningen? 

Företag B 

Nä men alltså dom är med hela vägen. Dom har klubbat, godkänt, finns i styrgrupp. Dom håller i 

plånboken också. Det är en jäkligt öppen och rak dialog hos oss måste jag säga där man kan 

komma och säga vi vill göra det här och det kostar såhär mycket ja eller nej, det är styrgruppen 

som bestämmer. Jag ser inget konstigt med det dom är satta att bestämma och det är inget man 

ska ta ifrån dom. Dom får bära ansvaret för att det fungera eller inte fungera sen. Va det ett svar 

tycker du? 

Thomas 

Det är ett bra svar. Alla svar är bra svar. Den här studien... 

Företag B 

Dom har ett ansvar att få koncernen och bolagen att fungera som det ska och dom ska vara ytterst 

högt delaktiga i det och det säkerställer vi med regelbundna styrgruppsmöte där dom deltar. 

Ytters så är dom ansvariga för pengar och funktionen. 

Projekthantering 

Thomas 

Då är nästan kategori projekthantering. Då är första frågan vem får rollen och ansvaret att 

definiera och begränsa projektets omfattning? 

Företag B 

Det är beställaren. 

Thomas 

Så ni säger till leverantören det här vill vi ha? 

Företag B 

Nä. Beställaren internt. Den som beställer projektet sätter också ramarna. Projektägaren är 

beställare av projektet. Ytterst är den ansvarig, som jag var inne på i förra är ansvarig mot 

ledning och allting att det här kommer funkar, det här uppfyller krav, uppfyller mål det uppfyller 

budget och allting. Eller missförtår jag frågan? 
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Thomas 

Nej absolut inte. Det är mer vem som bestämmer hur omfattande systemet kommer bli i 

slutetändan, behöver vi verkligen den här modulen eller den här funktionen? 

Företag B 

Ytterst så är det beställaren annars är det styrgruppen, styrgruppen säkert 95 %. Det är där man 

blir djupt oense kommer beställaren i slutändan med klubban och säger ja eller nej rätt eller fel. 

Det är så det rent praktiskt fungera. Styrgruppen får ta alla beslut på vägen så långt dom har 

mandat, har dom inte mandat eller att det finns ett oense i organisationen så landar det i 

beställaren, i vårt fall CFO som säger ja eller nej rätt eller fel. Det är så enkelt. 

Thomas 

Då är nog kanske samma svar på nästa fråga då, hur gör ni för att definiera omfattningen av 

implementationen? T.ex. hur många system som ska implementeras, vilka av företagets enheter 

som kommer involveras? Vilka affärsprocesser som ska förändra? 

Företag B 

Jag har varit inne och snurrat på definitionsfasen som vi kör i våra projekt det första vi göra då. 

Där lägger vi ett förslag som styrgrupp och beställare godkänner. Det blir, förstudie kan du inte 

kalla det blir för omfattande när det gäller ERP. Vi har kört ett eget projekt innan det stora 

projektet bytet. Det är egentligen ett projekt som definiera omfattningen och allt ihop. Vi har 

kallat detta definitionsprojekt. Där vi har identifierat processer, krav och hela paketet. Sen har vi 

pressenterat projektresultatet för styrgrupp och projektägare som tittar på det, och ja gå vidare 

handla upp. Men du kanske tänker längre fram i projektet när det kommer avvikelser eller något? 

Nej? 

Thomas 

Nä alltså frågan är frågan och jag tycker du svara på det ganska bra 

Företag B 

För i slutändan är det beställaren som har plånboken. Vi kommer säga att det ska vara det här 

och det här, vill att det ska omfatta detta och detta, kringsystem här och integration där, våran 

uppskattning är att det kommer kosta så här många miljoner, vill ni betala eller inte eller ska vi 

sluta med en gång och vara nöjda med det vi har? Man får nästa göra svart eller vitt ibland. Det 

är ganska enkelt säger jag som varit med i några stycken. 
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Thomas 

Det är jätte bra faktiskt. Jag tror det är bra att skriva det här att ni har förprojekt där det 

definieras. 

Företag B 

Vårat sista det var såhär byta affärslönesystem VAS heter det, VAS definition sen kom VAS 

upphandling och sen VAS implementation sen rundade vi av det där med VAS restlista eller 

något sånt där och VAS förvaltning där man satte allt i förvaltningsorganisation. Det var en hel 

kedja av projekt egentligen men allt ihop sväva under samma. Dom påverkades av varandra. 

Man kan säga att det var ett jätte projekt som var nedbrutet i mindre eller större delprojekt.  

Förstår du ungefär hur modellen funkar? 

Thomas 

Jag tror jag har en okej koll på det du pratar om. Jag kommer att tänka på en annan fråga som 

inte är med i protokollet. Men i vår förstudie pratar vi en del om implementeringsmetodiker t.ex. 

ASAP Sure Step. Använder ni er av en implementeringsmetodik? 

Företag B 

Ja det gör vi. Våran är väll byggd ganska mycket på ITIL ramverkets projektmetodiker, det 

korsat med våra egna erfarenheter. Vi har någon form av egen projektmodell vi använder i alla 

större projekt med projektkontor, krav på styrgrupper, att det ska funkar på ett visst sätt. Vi har 

tagit det gottigaste gjort en egen. Den kör vi nästan rakt av. Den funkar ganska allmängiltigt vi 

har gjort någon egen variant där vi tagit det vi tycker passar oss 

Thomas 

Då kommer en annan fråga ser den ut som checklistor eller hur ser det ut i praktiken? 

Företag B 

Den där finns uppritad som process också, vi har gått over till processorientering. Jag skulle vilja 

säga att vi har en halvfast projektorganisation och en halvlös projektorganisation vi sätter ihop 

efter behov, men checklistor är väll att ta i. Ja det finns projektkontor, projektprioriteringsmöten 

där man kan säga man jobbar efter checklistor och dagordning. När det ramlar in ett projekt som 

de facto genomför sen så är det väldigt uppstyrt enligt modell att det ska vara styrgruppsmöten, 

det ska vara budgetuppföljningar vi har krav på bemanningar också. Vi sätter inte en 

projektledare som inte är en projektledare, vi tar inte en i verksamheten och säger du blir 
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projektledare här utan det är någon med dokumenterad erfarenhet osv. Ja det finns checklistor till 

höger och vänster ihop med hur processen är tänkt att funka när vi kör projekt. 

Thomas 

Det vore jätte schyst om det finns möjlighet till det om det inte är 200 olika checklistor men om 

du vet något dokument vi skulle kunna använda i billagan? 

Företag B 

Ja jag kan se om jag kan hitta något bra, jag är nog rädd att det mesta är ritat i Enterprise 

Architect. Jag vet inte om du har det, det är inte gratis. Den är speciell, den är till för att rita 

affärsprocesser, du kan lägga till UML. Ska se om det går att skicka som webbgrej. Påminn mig 

med ett mail eller något. 

Thomas 

Ja det ska jag göra. För UML har jag läst även om det var 2 år sedan så har jag fortfarande lite 

kunskap kvar i huvudet får man hoppas 

Företag B 

Vi ställer krav. Sätter vi upp en process så sätter vi upp hur den processen är tänkt funka. Det blir 

mindre missförstånd på väg. 

Thomas 

Men nu blandar jag in lite andra frågor så jag fortsätter till nästa fråga. Hur gör ni med 

utformning av projektplan? Milstolpar, mål deadline. 

Företag B 

Vi tar fram en övergripande projektplan, sen är det delplaner. Vi gör nästan allt i Excel. Kan 

säkert få någon sådan av mig så kan du få se hur det ser ut med dedikerade personer och vem 

som förväntas göra vad. En projektplan börja oftast ganska övergripande och ju närmare 

driftsättning så kan det ju vara detaljstyrt på nästan minutnivå på vem som ska göra vad och när. 

Den är ganska bra exempel för den är mix på allt ihop som börja med inköp av hårdvara, 

leverans av hårdvara ner till att vi läser backuper på specade timmar och sen går verksamhet in 

och validera det osv. om man hård dra det. Gjort i Excel det mesta. Men som sagt maila mig på 

jobbet om det. 
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Thomas 

Nästa fråga hur gör ni för att regelbundet mäta projektets framgång? 

Företag B 

Det gör vi i styrgrupperna. framgång och framgång det är med hur det fortskrider, vad som 

händer och inte händer. SCRUM är juh väldigt agilt och trevligt. Styrgrupperna är med och 

prioritera det här är viktigast. 14 dagar senare kommer man tillbaks och leverera det man de 

facto gjort tillbaks till projektet och styrgruppen och säger nu har vi dom här sakerna vilka ska vi 

göra först? Där får vi mätningar helt automatiskt. Det är det som är så fint med SCRUM. 

Thomas 

Hur är ert tillvägagångssätt att samla in åsikter och synpunkter från användarna samt sprida 

information mellan projektgrupperna? 

Företag B 

Det där är lite intressant faktiskt. Vi har ju haft en del folk som vi satt som superuser både på 

inköp och kundorder så man fått synergieffekter och dom har tagit del av varandra. Insamlingar, 

vi har något som heter modellförslagslåda i förbättringsorganisation som egentligen ansvara för 

att förbättra affärsprocesser osv. där alla användare kan komma på att vi göra så här istället och 

skickar in sitt förslag. Så sitter där processteam som titta på affärsnytta och så vidare och 

prioritera och sen lägger in till förvaltningsorganisationen som sedan genomför. Nu pratar vi rent 

praktiskt efter implementation. Under implementationen där har verksamheten inte sådär jätte 

mycket. Det är projektdeltagare som styr det där, verksamheten har inte någon jätte insikt. Dom 

får testa prototyper och så regelbundet och komma med synpunkter och feedback. Dom kan 

mycket väl få komma och säga att det borde komma i den här ordningen eller bilderna borde 

vara si eller så. Sen kan man utvärdera det där om det är genomförbart. Så ja får testa under 

projektet, där får vi också feedbacken men jag tänkte mer förvaltningsmässigt först. Det är något 

som kommer efter, det kan du ta till dig. Så fort du gör en ERP-implementation som inte har en 

förvaltningsorganisation att ramla ner i efter åt, den är ju som bort kastad så det finns inte. Det 

var det som hände med våran MODS egentligen. Man implementerade sen hände inte mycket 

mer, sen var det statiskt. Det lever inte med företaget, det förändras inte med företaget. Så det går 

ganska fort till att det inte funkar nånsin mer egentligen att använda i och med att det inte 

utvecklas med att företaget växer eller ändra inriktning. Du måste ha en förvaltningsorganisation 

som är mottagare det är en av dom stora framgångsfaktorerna. 
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Thomas 

Nä men det är bra med sådan här data eller vad man ska kalla det. 

Företag B 

Du måste också ha grunddata ansvarig och tvätta data innan du stoppar in det. Det är tillbaka till 

skit in skit ut. Du kan inte ha ett gammalt system och stoppa in ny data och tro att det ska funka, 

allt måste tvättas, allt måste kontrolleras. Så hårt är det. Du kan inte släppa fritt att varenda 

användare ska kunna lägga upp artiklar för du kommer har en miljard artiklar om 1 år. Du måste 

ha struktur. Sätter du inte strukturerna för grunddata i systemet kommer du få en flora som är 

okontrollerbar och hur ska du följa upp det? Det går inte. 25 artiklar för samma sak. Dom heter 

tre olika saker. Det går inte. Jag har sett alla varianter på det där. 

Thomas 

Då kan jag tolka det som att du egentligen säger att man ska ha tydligt definierade användarroller 

i system? 

Företag B 

Ja, ska nog vara så långt att bara extrem få personer som har rätt att ändra i grunddata, artiklar, 

ordertyper you name it, sånt du vill göra uppföljning på. Börja folk fritt i organisation klydda 

med det där kommer du få så mycket varianter att du inte tror det är sant. Jag rensade lilla trading 

bolaget hade 58 000 artiklar det slutade med att dom hade 18 i M3.  Vi använde en 

attributmodell istället för att beskriva artiklarna. 6 år senare har jag fortfarande 18 artiklar. Det 

behövs inte fler. Jag har bevisat att det håller. 

Thomas 

Ganska stor skillnad. Jag trodde först inte ni skulle kunna går från 58 000 till 18. Det känns ju 

orimligt. 

Företag B 

Ja men det finns en väldigt bra attributmodell du kan använda istället som är låst. Ska dom ha 

något nytt är det via förbättringsorganisation, förvaltningsorganisation implementation. Punkt. 

Det får inte går för lätt för att det kommer få katastrofer i uppföljningen sen. 
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Affärsplan och vision 

Thomas 

Ja. Då ska vi se nästa kategori är affärplan och vision. Då är första frågan, hur använder ni er av 

en affärplan för att styra projektet framåt? Frågan kanske borde vara använder ni er av en 

affärsplan? 

Företag B 

Nja det gör vi inte. Jag vet inte hur du menar med en affärsplan. 

Thomas 

Det är en bra fråga. Den hade förekommit i så mycket som 14 av 20 artiklar som en kritisk 

framgångsfaktor men artiklarna i sig har inte definierat affärsplan jätte tydligt. Det står så här. 

Att ha en affärsplan som beskriver föreslagna strategiska fördelar, resurser, kostnader, risker och 

tidsplan ser till att fokus hamnar på affärsnytta. 

Företag B 

Aha det är våran projektvison. Den har nyttokalkyler och allt ihop i sig. Vi kallar den 

projektvision där allt det där ingår. 

Thomas 

Så då kan man säga att ni använder er av det? 

Företag B 

Ja det för vi, har bara ett annat namn. 

Thomas 

Då är nästa fråga tar affärplanen eller projektvisionen hänsyn till strategiska fördelar, resurser, 

kostnader, risker och tidsplan? 

Företag B 

Oh ja den innehåller allt ihop det där. I grund och botten ligger projektvisionen där för att vi ska 

bara göra projekt som är lönsamma. Vi ska inte genomföra projekt som inte ger några, antingen 

ger dom konkurransfördelar eller så ger dom rena ekonomiska fördelar eller både och. Det är 

väldigt tydlig i vår projektvision. Ska se om jag har någon du kan få se. 
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Standardisering eller skräddasytt 

Thomas 

Ja nu ska vi se här. Nästa kategori är standardisering eller skräddasytt. Det pratas ju en hel del 

om huruvida, eller egentligen om alla har samma system som är standard kanske man tappar 

konkurrensfördelar? 

Företag B 

Jag skulle vilja säga standard så långt det bara går. Alla modifieringar måste vägas mot 

kostnaden. Det var en klok person som sa, nu kommer jag inte ihåg citatet ordagrant men i grund 

och botten handlar det om att en modifiering är jäkligt trevligt för stunden. Men det är som att 

kissa på sig, blir varmt i början men sedan jobbigt. Undvik. Undvik. Undvik. 

Thomas 

Det var en rolig metafor. 

Företag B 

Ja det kostar skjortan när du ska lyfta version sen. Leverantöre vill gärna sälja på en modifiering. 

Kan dom göra det i stuprörsformat så att den är helt separerad och förändrar inga 

databasstrukturer eller annat så du kan plocka ut den hur du vill så gör den. Ska du börja ändra 

annat glöm det. I slutändan kommer det kosta med än vad det smakar. Ett konkret exempel en 

modifiering kostar 50 000. okej vi gör den och det underlättar hit och dit och det blir jätte fint. 

Sen ska du lägga till vanliga standardrättningar på systemet för att få moms och skit att funkar. 

Så har du varit inne och ändrat något som rör momsen så kommer massvis sluta fungera. Ja okej 

då tar vi en nya 50 000 för att skriva om nya aviseringar så att det funkar med det nya. Nästa år 

kommer nya momsrättningar, jaha då kostar det 200 000. trust me det är bara till besvär. Vi har 

96 modifieringar i vårt system. Vi jobbar stenhårt på att minska dom. Varenda en av dom lyser vi 

med ficklampa för att se om det går att ta bort dom 

Thomas 

Jag måste säga att detta kommer nästan bli en slutsats då du säger nästan exakt samma sak om 

den andra kontaktpersonen vi pratat med, så lite skräddasytt som möjligt för det leder bara till 

problem och kostnader. Frågorna i denna kategori har jag inte ställt men du har indirekt svarat på 
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dom men jag ställer dom ändå. Rekommendera ni att skräddarsy ert affärsystem till att anpassa 

affärsprocesserna eller att ha ett standardierat system Den kan man ju säga att ni redan svarat på. 

Företag B 

Standard så långt det går. Behovspröva ända upp på beställarnivå om det är värt modifieringen. 

Det finns undantagfall där det är värt att göra modifiering. I förstahand gör den utanför 

standardsystemet med ett enkelt skal användare kan skicka in och ta emot data ifrån. I absolut 

sista hand gå in och ändra i databasen layouten på det, det ska undvikas så långt det går. 

Thomas 

Hur gör ni bedömningen vad som är lämpligast? 

Företag B 

Det är rent ekonomsikt egentligen. Okej vi kan göra det i standardsystemet men det tar 2 timmar 

varje gång vi ska lägga in en order eller så gör vi en modifiering och så går det på automatik. Ja 

då kanske vi ser att vi lägger in 1000 sådana om dagen okej då är det 2000 timmar om dagen vi 

spara in i effektiv tid personen kan göra annat. Ja då kanske det är lönsamt men då får det vara i 

den storleksordningen. Första frågan vi ställer oss går det att göra utanför systemet? Nej det går 

inte Okej är det fortfarande lönsamt? ja det är det då möjligtvis kan vi få in en modifiering. 

Thomas 

Men som jag förstår det så är det helt enkelt bara pengarna som bestämmer vad som är lämpligt? 

Företag B 

Ja 

 

Effektiv kommunikation 

Thomas 

Nästa kategori är effektiv kommunikation. Första frågan hur hantera ni kommunikationen under 

projektet mellan det olika parterna? 

 

 



Steck & Fagerstrand 

Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem: Hur hanteras de? 

99 

 

Företag B 

Vi använder oss av projektplatsen och SharePoint faktiskt, om du tänker gemensamma 

projektytor om man sitter utspridda över hela landet dessutom har vi videokonferens. I huvudsak 

bedrivs projekten på en ort och många reser dit då. 

Thomas 

Okej. Och då är nästa fråga hur tar ni hänsyn till användares krav, synpunkter och nya 

förändringar? Den är lite redundant. 

Företag B 

Jag tror jag svara på det tidigare. Men dom är med från början i definition, dom är med och testa 

prototyper även under projektet. Givetvis fångar vi synpunkter där under workshop när dom får 

köra nya systemet och tycka och tänka. Sen är det en ekonomisk avvägning. Är det lönt eller 

inte. Kan vi göra si eller så utan att modifiera. Men visst det fångar i workshops där dom får testa 

prototyper, vi jobbar väldigt agilt. 

Testning och felsökning 

Thomas 

Nästa kategori är testning och felsökning och det är näst sista kategorin. Hur gör ni för att testa 

systemet under implementeringen för att säkerställa att det ska fungera? 

Företag B 

Det där är lite halvkul. Vi håller på mycket med test. Vi har en egen testledare som är ansvarig. 

Vi har i projektmodellen ställt krav på att leverantören ska ha gjort grundläggande tester, dom 

gör tekniska tester och ser till att grundkonfigurationen funkar. Där efter kommer våra superusers 

in och gör test, vi gör även regressionstester och integrationstester. Vi validera slutligen varje sak 

vi driftsätter. Vi har ett ganska omfattandet testprogram innan något kommer in. Lawson dom sa 

att vi var i närheten av Saab när dom testade sin flygande mjukvara, vi var lika jobbiga. Vi är 

riktigt tuffa funkar inget slänger vi tillbaka det igen. Vi har ett grundkrav ni ska testas igenom 

och se till att det funkar som ni satt upp. Vi vill inte å massa besvär här. Det där lämnar vi 

tillbaks. Det där lärde som sig efter en stund och kom med ganska bra grejer.  Men då gjorde 

man egentligen testavtalslistor baserade på egentligen alla affärsprocesser och testade igenom 

alla delar i standardsystemet först, sen integrationerna, och sen driftsatte vi del för del. Den 

driftsatta miljön fick regritionstestas mot den nya hela tiden så att det funkade innan det kom in i 

skarp drift. Vi har faktiskt i vår Powermiljö, Dev som är leverantörens miljö där testar 

leverantören sen har vi verifieringsmiljö vanliga verifieringstetser sen har vi PVR production 
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verification, så det är två steg det testas i. Sen lyfts det upp i produktionsmiljö där gör vi slutlig 

validering. 

Thomas 

Ja 

Företag B 

Leverantören leverera till Dev, testar igenom sitt i Dev. Vi lyfter själva från dev till Vr, verifiera, 

sen lyfter vi till PVR, där vi gör regriationstester och integrationstester. Där efter 

produktionssättning med validering. Där var jag tvungen att tänka efter men så är det. 

Thomas 

Nästa fråga har du på sätt och vis svarat på när du nämnde UML. Hur gör nu för att ta fram 

systemets krav och vilken modelleringsmetod använder ni er av? 

Företag B 

Den är kul. Vi har faktiskt hållit på ganska mycket med modellering av affärsprocesser och sånt i 

workshops. Kravfångsten har skett egentligen i workshops också som vävs ihop i Excel. 

Processerna har därefter ritats upp i Enterprise Architect. Det har varit mycket sånt där 

modellering, vi har hållt på med begreppsmodellering och allt möjligt alltså. Det där var rätt 

omfattande för det vill till att alla prata samma språk och att man sen pratar detta. Nu valde vi 

Movex M3 då vill det till att, i Movex heter lagerplats och lastbärare osv. det är rätt så 

omfattandet att hålla på med begreppsmodellering och få alla att ensa om vad alla 

artikelbenemingar och sånt är. Men någon speciell process för det nä, det är workshopsformat. 

Var det ett luddigt svar känner jag? 

Thomas 

Nästa fråga är lyder då hur gör ni vid eventuella fel och vad är ert tillvägagångssätt för att felsöka 

funktionaliteten i systemet? 

Företag B 

Tänker du på redan driftsatt system eller under projektet? 

Thomas 

Vill du så kan du svara på båda delar om det är olika 
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Företag B 

Nja det är bara olika miljöer. Det där hänger ihop med att leverantörens Dev, vi lyfter det till Vr, 

och det kan mycket väl komma dit, det kan komma till PVR också och där hittar vi fel. Samma 

sak hittar vi ett fel i produktionsmiljön backar vi till miljön under. Vi backar egentligen ur allt 

ihop som hänt och läser tillbaks i miljön under. Felsöker ihop med leverantör där, dom rättar, 

lägger in rättningen i Dev sen går det ordinarie testning hela vägen upp. Ja man backar en miljö 

bakåt, gör felsökningen där, leverantören får hämta sin kammare rätta. Det bero på vad det är för 

fel, grunddata där användaren matat in något det går att åsdakomma i sällsynta fall. Men som 

regel hämta leverantören sin kammare, leverera in i Dev, testar av i Dev, lämnar till oss vi lyfter 

det till nästa miljö verifiera att felet är borta sen så hela vägen upp till produktionsmiljö där 

validering sker att det verkligen funkar. Det är enda sättet att få det strukturerat som jag vet men 

finns säkert andra varianter 

Projektmästare 

Thomas 

Nu är det bara en kategori kvar och den är lite luddig kan man väll säga den heter 

projektmästaren det är definierat så som en person som är mellanchef som och besitter ansvar att 

skapa acceptans bland användarna och lösa konflikter under projektets gång. Arbetsuppgifter kan 

vara motivera och marknadsföra systemet hos det anställda. 

Företag B 

Det är våra superuser men dom är på lägre nivå egentligen, finns ingen mellanchef oftast hos oss. 

Thomas 

Så ni har inte en person som är projektmästare då? 

Företag B 

Nja organisationen är utspridd i hela Sverige plus Polen och Spanien så det lirar inte riktigt så för 

oss. Så det hamnar på Superusers. Det är ju personer som i grunden är positiva till systembyte 

som hamnar där så det blir ganska naturligt. Men vi har ingen uttalad projektmästare så. 

Thomas 

Jamen då får jag tacka så mycket nu då för det var sista frågan. 
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9.2. Projektplan 

Här nedan kommer ett utdrag visas från Företag As projektplan för implementering av ett AX 

affärssystem. 

AX2009 Project 
Plan Overview 
Företag A 
DE2 

    

Timezone (CET) 
   

 

ID Task Name \ Activities Responsible Escalated Completed 

1 Local Project Group 
   

 
Planning - review actions in this document ALL 

 
 

 
Resource planning considering other projects / 
workloads MW / NF 

 
ongoing 

 
Project expectations MW / NF 

 
 

 
Information of local business structure MW 

 
 

 
Agree time-plan and activities ALL 

 
 

     
2 Data Export 

   

 
Create Export / Import templates NF 

 
 

 
Standard Items NF 

 
 

 
Local items - export NA / HP 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Verify content for import MW / NF 

 
 

 
Additional 'items' CA 

 
 

 
Product Configurators - replicate CA 

 
 

 
Customers - export NA 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Compare & detect duplicates MW 

  

 
Merge MW 

  

 
Verify content for import NF 

 
 

 
Vendors - export NA / HP 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Compare & detect duplicates MW 
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Merge MW 

  

 
Verify content for import NF 

 
 

 
Purchase Price Lists - export NA / HP 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Merge MW 

  

 
Verify content for import NF 

 
 

 
Sales Price Lists - export NA / HP 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Merge MW 

  

 
Verify content for import NF 

 
 

 
Trade Agreements - export (special terms) NA / HP 

 
 

 
Map against new fields MW 

 
 

 
Compare Ko > Hz MW 

  

 
Merge MW 

  

 
Review customer line discount groups MW 

 
 

 
Verify content for import NF 

 
 

 
Tables - export, merge & verify for import 

   

 
Zip Codes NF 

 
 

 
Employees NF 

 
 

 
VAT numbers NA / HP 

 
 

 
Contacts NA / HP 

 
 

 
Local language text NA / HP 

 
 

 
item descriptions NA / HP 

 
 

 
labels NA 

 
 

 
Dimensions JA 

 
 

 
Item locations MW 

 
 

 
Warehouses MW 

 
 

 
Item link to new vendor number NF 

  

 
External codes / vendor item descriptions NA / HP 

 
 

 
Fixed assets JA 

  

     
3 Environment 

   

 
Database access NF 

 
 

 
Printer setup CA 

 
 

 
Email configuration CA 
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Local Settings (Region & Language) ServiceDesk 

 
 

 
Citrix configuration ServiceDesk 

 
 

 
Test MW 

 
 

 
Approve MW / NF 

 
 

     
4 Database - TEST d/b xDE2 (red) 

   

 
Create Local TEST Company xDE2 from Template 
NBA NF 

 
 

 
Define Users MW 

 
 

 
Create Users NF 

 
 

 
Apply Security roles NF 

 
 

     
5 Data Import - TEST d/b 

   

 
Replicate Standard items from MAS NF 

 
 

 
Import Standard items default language to xDE2 NF 

 
 

 
Import Local Items NF 

 
 

 
Import Customers NF 

 
 

 
Import Vendors NF 

 
 

 
Import Purchase price lists NF 

 
 

 
Import Sales price lists NF 

 
 

 
Import Trade Agreements NF 

 
 

 
Import Tables NF 

 
 

 
Verify Imported data NF / NC 

 
 

 
Review / approve ALL 

 
 

     
6 Local Setup - TEST d/b 

   

 
Review parameter and table setup against NBA NF 

 
 

 
Configure local tax settings JA 

 
 

 
Configure local Company Information NF 

 
 

 
Configure local Company Employees NF 

 
 

 
Configure local Form Notes NF 

 
 

 
Configure Collection Letter text JA 

  

 
Configure Project Cost & Sales Prices (hours, scv & 
install) NC 

 
 

 
Configure Bank Account details JA 

  

 
Review / approve NF / JA / NC 
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7 Printed Documents - TEST d/b 
   

 
Translate NA 

 
 

 
Create in AX2009 CA 

 
 

 
Test printers from AX2009 CA 

 
 

 
Review MW / NF 

 
 

     
8 Integration - TEST d/b 

   

 
Configure IFS Connect EDI enpoints \ file paths JOH 

 
 

 
Configure EDI to NMAN HBG (IFS) NF 

 
 

 
Purchase Order NF 

 
 

 
Order Confirmation NF 

 
 

 
Invoice NF 

 
 

 
Test NF 

 
 

 
Review / approve NF 

 
 

     
9 Reports 

   

 
Cube access CH 

 
 

 
Test NF 

 
 

 
Review / approve MW / JA 

  

     
10 MILESTONE Approve setup of database MW / NF 

  

     
11 Process Testing (+ workshop 1) 

   

 
Navigation NF (AH) 

 
 

 
Quotation Processes (?) NC 

  

 
Product Order Processes NC (AH) 

 
 

 
Solution Order Processes (FP) NC (AH) 

 
 

 
Service Order Processes (T&M) NC (AH) 

 
 

 
Finance Processes JA 

 
 

 
Simulate end of month processes JA 

 
 

 
Product Data Management (Items and Configurators) NF 

 
 

 
Purchasing NC 

 
 

 
Inventory Management & Costing NF 

 
 

 
Administrative (Users, Security, Base setup) NF 
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12 MILESTONE Final Approval - TEST ALL 
 

 

 
Approval of AX2009 processes, content, functionality 
and setup    

     

 
Workshop 2 (+ Training) 

   

 
Quotation Processes (?) NC 

  

 
Sales Order Processes NC (AH) 

 
 

 
Project Order Processes (FP) NC (AH) 

 
 

 
Service Order Processes (T&M) NC (AH) 

 
 

 
Finance Processes JA 

 
 

 
Simulate end of month processes JA 

 
 

 
Product Data Management (Items and Configurators) NF 

 
 

 
Purchasing NC 

 
 

 
Inventory Management & Costing NF 

 
 

 
Administrative (Users, Security, Base setup) NF 

 
 

     
13 Create LIVE d/b (process to 'go-live') DE2 

   

 
Copy xDE2 to LIVE DE2 (Parameters, Group & Local 
tables) + updated info NF 

 
 

 
Data import as per test database NF 

  

 
Items - additional import based on differences from 1st 
load NA 

  

 
Customers, Vendors - additional import based on 
differences from TEST NF 

  

 
Price Lists, Trade Agreements - additional import 
based on differences from TEST NF 

  

 
Review any additional 'new' data ALL 

  

     
14 Go-Live planning - detailed plan will be issued 

seperately MW / NF 
  

     
15 Training 

   

 
User guides / Training material ALL 

  

 
Basic Functions & Navigation NF 

  

 
Quotation Processes (?) NF 

  

 
Sales Order Processes NF 

  

 
Project Order Processes NC 

  

 
Service Order Processes NC 

  

 
Finance Processes JA 

  

 
Product Data Management (Items and Configurators) NF 
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Purchasing NC 

  

 
Inventory Management & Costing NF 

  

     
16 MILESTONE Review  ALL 

  

     
17 Go-Live ALL 

  

     
18 Create new Test Company  

   

 
Copy from Live DE2 company to new TEST xDE2 
company NF 

  

     
19 Support 

   

 
Quotation Processes NC 

  

 
Sales Order Processes NC 

  

 
Project Order Processes NC 

  

 
Service Order Processes NC 

  

 
Finance Processes JA 

  

 
Product Data Management (Items and Configurators) CA 

  

 
Purchasing NC 

  

 
Inventory Management & Costing NF 

  

 
Document Management CA 

  

 
Administrative (Users, Security) NF 

  

     
20 Month End 

   

 
Support - finance JA (NC) 

  

     
21 SC Meetings Steering Committee 

  
 


