
 

 

Institutionen för informatik 

 

Identifiering av Critical Success Factors vid en ERP-

implementation 

 

Kandidatuppsats 15 HP, kurs SYSK02 i informationssystem 

  

  

Författare:      Jonas Mellström 

                       Johannes Esbjörnsson 

Handledare:    Björn Johansson 

 

Examinatorer: Benjamin Weaver 

Paul Pierce 

  



Identifiering av Critical Success Factors vid en ERP-implementation        Mellström och Esbjörnsson 

 

1 

 

Identifiering av Critical Success Factors vid en ERP-

implementation 

Författare: Jonas Mellström och Johannes Esbjörnsson 

Utgivare: Inst. för informatik, Ekonomihögskolan, Lund universitet 

Dokumenttyp: Kandidatuppsats 

Antal sidor: 82 

Slutseminarium: 2016-05-30 

Nyckelord: Critical Success Factos, CSF, Enterprise Resource Planning, ERP, Implementation. 

Sammanfattning:  

ERP-implementationer är ett vanligt förekommande fenomen då företag strävar efter effektivare 

arbetsprocesser. Som ett verktyg för att öka chansen av en framgångsrik ERP-implementation har 

användandet av Critical Success Factors (CSFs) fötts. Trots den mängd kunskap som finns i 

området överskrider 90 % av budget och/eller tidsram. Av den anledningen har det framförts en 

del kritik mot CSFs där forskare ifrågasätter dess inverkan på implementationsresultatet. Tidigare 

forskning fokuserar på att identifiera CSFs genom fallstudier och skapa universella listor som de 

menar går att applicera i andra ERP-implementationer. Vi har studerat företag som använder 

CSFs samt hur de identifierar dem genom att göra en kvalitativ studie på fyra företag med 

erfarenhet av ERP-implementationer. Det framkom att hälften av dessa företag uttryckligen 

använde sig av CSFs medan de andra två var främmande för begreppet. Men samtliga företag 

visade sig ha ett CSF-tänkande vilket tyder på att det är en viktig del vid ERP-implementationer. 

Genom att skildra framtagande, faktorer som påverkar och rollen av CSFs vid en ERP-

implementation så visar resultatet att det skiljer sig från litteraturen. Inget av företagen använder 

vedertagna listor utan egna modeller för framtagande av CSFs. Företagen använder CSFs som 

riktlinjer, mål samt uppföljning för att skapa överblick över projektet. 
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1. Introduktion 
I detta avsnitt så kommer en introduktion framföras genom delarna: bakgrund, 

problemformulering, forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Detta för att ge läsaren en insikt i 

vad denna uppsats kommer att innehålla. 

 

1.1 Bakgrund 

Implementationer av Enterprise Resource Planning (här efter benämnt som ERP)-system är 

tidskrävande, kostsamt och riskfyllt. Vanliga anledningar till misslyckande är kända och det finns 

etablerade modeller och verktyg för hantering av dessa element. Trots den mängd forskning som 

kontinuerligt gjorts sedan ERP-system grundandes fortsätter majoriteten av stora 

implementationer att misslyckas. Mellan 2008 och 2012 överskred 59 % av alla ERP-

implementationer sin beräknade budget, 53 % gick utanför den planerade tidsramen och 50 % 

uppnådde mindre än hälften av de förväntade mätbara fördelarna (Panorama Consulting 

Solutions, 2013). 

 

Det finns olika faktorer som påverkar en implementations framgång, så kallade Critical Success 

Factors (här efter benämnt som CSF). CSFs är de faktorer som måste vara på ett visst sätt för att 

företaget ska vara konkurrenskraftigt (Bullen och Rockart, 1981). Men det går att identifiera 

CSFs i olika sammanhang och denna uppsats fokuserar på CSFs som främjar lyckade ERP-

implementationer. Innan genomförandet av en implementation fastställs CSFs som företaget 

måste arbeta mot och uppnå innan projektet är över för att det ska bli framgångsrikt. 

  

I den allmänna sektorn i England under 2007 var endast 30 % av större IT-implementationer 

lyckade enligt ComputerWeekly (2007). Detta hände trots att de CSFs som följdes var korrekta 

menar Maddison (2014). Att den höga misslyckandefrekvensen fortsätter behöver inte betyda att 

de generiska CSFs som lyfts fram av forskare kan ifrågasättas. Istället menar Maddison (2014) att 

det beror på bristande förståelse för CSFs hos de som arbetar mot dem. Då det finns många olika 

listor kan det vara svårt för företag att prioritera och därför blir dessa listor inte ett hjälpmedel. 

 

Identifiering av CSFs vid ERP-implementationer har väckt intresse hos organisationer som 

arbetar med det och framförallt hos forskare under senare tid (Ram och Corkindale, 2014). Med 

hjälp av CSFs får företaget en tydlig bild av samtliga faktorer de måste arbeta med för att 

genomföra implementationen samt att erhålla maximal nytta av det nya systemet (Borman och 

Janssen, 2013). Mer forskning fortsätter publiceras om CSFs inom implementationer som företag 

kan ta del av för att identifiera de CSFs som passar verksamheten bäst. Men antalet misslyckade 

implementationer minskar inte, trots den breda kunskapen som finns tillgänglig kring ämnet. 

Detta betyder att det är något som företag fortsätter att göra fel i arbetet med CSF. Det finns olika 

delar av arbetet med CSFs som kan gå fel. Att fel CSFs identifieras, att de prioriteras fel eller att 

företaget inte arbetar med faktorerna i den mån som de borde. Denna uppsats kommer fokusera 

på identifieringen av CSFs och dess roll, hur det fungerar i praktiken samt jämföra det mot hur 

den existerande litteraturen hävdar att de bör utföras. 
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1.2 Problemformulering 

Många företag i dagsläget har gjort en ERP-implementation. Att många har lyckats är 

dokumenterat men samtidigt finns det många dokumenterade misslyckanden (Shatat, 2015). Vid 

ett misslyckande av en ERP-implementation innebär det en förlust för företaget, både ur ett tids- 

och ekonomiskt perspektiv. Ett flertal olika modeller har etablerats för att kunna uppnå en lyckad 

implementation men än idag fortsätter företag misslyckas.  

 

Genom att arbeta efter CSFs tydliggör det vad som är viktigt att sträva efter och vad som måste 

uppnås vid implementationen. Men hur själva företagen anpassar sig och använder sig av dessa 

faktorer skiljer sig från olika situationer (Bullen och Rockart, 1981). Eftersom CSFs syfte är att 

undvika oklarheter och uppnå en lyckad implementation vill vi se hur olika företagen identifierar 

och prioriterar de olika faktorerna. 

 

I dagsläget beskriver många olika forskare vilka CSFs som bör användas vid en ERP-

implementation. Dessa CSFs har ofta inte företagskultur och andra variabler i åtanke i den mån 

som är nödvändigt för att sammanställningarna ska vara användbara (Saade och Nijher, 2016). 

Hur själva identifieringen av dem genomförs finns inte dokumenterat i samma utsträckning. Med 

detta som bakgrund kommer denna uppsats att innehålla ett granskande perspektiv på hur CSFs 

identifieras och vilken roll de har. 

1.3 Forskningsfråga 

Denna undersökning syftar till att granska företag som har implementerat ett ERP-system. I detta 

sammanhang formuleras forskningsfrågan: 

  

-    Hur identifierar företag Critical Success Factors och vilken roll har de vid en ERP-

implementation? 

  

1.4 Syfte 

Genom att granska processen från det att en analys av verksamheten utförs, till det att CSFs 

fastställs kommer det ge inblick i hur företag arbetar med dem i praktiken vid ERP-

implementationer. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företaget går tillväga för att 

identifiera dessa faktorer, vilken roll de har och vilka förhållanden som påverkar dem samt att 

jämföra mot befintlig litteratur. 
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1.5 Avgränsningar 

Innehållet i uppsatsen kommer att ha ett fokus på hur CSFs identifieras, påverkas och vilken roll 

de har vid en ERP-implementation. Därför kommer forskningen inte bidra med nya faktorer eller 

mallar som rekommendationer företag att följa vid en implementation. Studien kommer utföras 

på företag som har arbetat med en eller flera ERP-implementationer, alternativt arbetar med en 

pågående ERP-implementation. Uppsatsen är avgränsad till att enbart fokusera på CSFs vid ERP-

implementationer.  
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2. Litteraturgenomgång 
Genom att framställa vad som existerar i tidigare forskning så kommer det ge en bakgrund till 

vår forskningsfråga samt underlag för vår analys av det empiriska resultatet. Avsnittet har delats 

in i: ERP-system, problematik vid ERP-implementationer, Critical success factors, förhållanden 

som påverkar CSFs, CSFs vid ERP-implementationer och framtagning av CSFs vid ERP-

implementationer. Litteraturgenomgången kommer att avslutas genom att presentera ett 

teoretiskt ramverk för vår studie.  

 

2.1 ERP-system 

Under 1990-talet kommer ERP-system ut på marknaden. Det mest eftertraktade är att de olika 

delarna i systemet ska kunna kommunicera med varandra för att kunna få en helhetslösning på sin 

affärsprocess. ERP-implementationer växer kraftigt hos företag på grund av löften om ökad 

hållbart efter millenniumskiftet. (Robert Jacobs och Weston, 2007). 

  

Robert Jacobs och Weston (2007) skriver att 2000-talet innebar att ERP-systemen uppnådde en 

mognad. Systemen får inga större funktionsimplementationer men blir säkrare. Den stora IT-

kraschen påverkar ERP-systemens utveckling vilket gör att fortsatt arbete blir svårare. 

  

ERP-system kan ses som råvara i form av mjukvara för datorer. Samtidigt kan det ses som en 

mjukvara som mappar processer och data för att sedan integreras med verksamheten. Framförallt 

menar Klaus, Rosemann, och Gable (2000) att ERP-system hjälper infrastrukturen som nyckel 

för företaget.  

 

ERP-system är till för att lagra information åt företag för att kunna effektivisera och underlätta 

deras affärsprocess. Elragal och Haddara (2012) skriver att ERP-system förbättrar 

arbetsprocessen och minska kostnader för företaget. De menar även att i framtiden kommer det 

att vara mer molnbaserat och lättare att implementera ERP-system. Detta kommer att 

åstadkomma bättre affärsverksamheter för företagen. 

 

2.2 Problematik vid ERP-implementationer 

I Panorama Consulting Solutions rapport (2013) visar deras undersökning att en implementation 

av ett ERP-systems huvudsyfte är att effektivisera verksamheten, byta ut ett gammalt ERP-

system, skapa bättre integration med andra arbetsplatser samt att skapa tillväxt för företaget. 

Endast 60 % av företagen tyckte att deras implementation var lyckad, detta innebär att många 

ERP-implementationer misslyckas. Ett misslyckade behöver dock inte betyda att systemet inte 

fungerar korrekt, att den finansiella kalkylationen inte stämde överens eller att tidsplanen inte 

fungerade i praktiken (Panorama Consulting Solutions, 2013).  
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Bayir och Shetty (2011) skriver att det finns olika faktorer som påverkar ett 

implementationsmisslyckade. Under deras forskning har de sammanställt de faktorer som 

påverkar mest, och genom en sammanställning är det följande: 

  

Bristande ledning: 90 % av alla implementationer överskrider både budget och/eller tidsschema. 

Detta orsakas till stor del av att ledningen av projektet är bristande i form av bristande 

kommunikation och oprecisa kontroller över personalen. Ledningen har även svårt att sätta sig in 

i den IT-kompetens som finns på företaget. En faktor är även bristande tidsplanering, budgetering 

samt bristande kontrakt med leverantören. 

  

Arbetsprocessen: Många gånger analyseras inte arbetsprocessen på företaget tillräckligt vid 

implementationen. Om inte ERP-systemet och arbetsprocessen anpassas till varandra så resulterar 

det i ett misslyckande av implementationen. Detta leder till att slutanvändaren varken vill eller 

kan använda sig av systemet då syftet blir oklart. 

  

Motstånd från användaren: Bristande kommunikation från ledning leder detta till motstånd från 

användaren. Om systemet blir dåligt anpassat för affärsprocessen samt att användaren inte är med 

och bidrar med viktiga faktorer kommer användaren att ha svårt att använda systemet. Även att 

otillräcklig upplärning av systemet ofta förekommer kan bidra till en misslyckad implementation. 

Detta leder ofta till att slutanvändaren har svårt att se användningen av systemet. 

  

Det finns många olika faktorer som kan påverka varför en ERP-implementation misslyckas. 

Elragal och Haddara (2013) skriver att god kommunikation är en faktor för att kunna uppnå de 

mål som ska uppfyllas av systemet. Kommunikationen handlar inte enbart inom företaget som 

implementerar systemet utan även inom både företaget som levererar produkten och kunden. En 

annan vanlig anledning till detta är bristande förståelse för ERP-system och bristande fokus på 

slutanvändarna (Markus & Tanis, 2000 se Nwankpa, 2015).  

  

2.3 Critical success factors 

CSFs är de områden där goda resultat kommer att försäkra konkurrenskraft för en individ, 

avdelning eller organisation, nyckelområden där processer måste göras korrekt för att 

verksamheten ska frodas (Bullen och Rockart, 1981). Det finns olika typer av CSFs beroende på 

vilket område i organisationen de berör. En CSF är anpassad efter miljö och i vilket syfte den 

används (Borman och Janssen, 2013). CSFs är förbestämda av bland annat miljö och 

företagskultur och går inte att påverkas av företaget. För företaget handlar det om att identifiera 

dessa och prioritera rätt. 

 

Vid en systemimplementation skiljer sig även CSFs kraftigt beroende på systemets omfattning 

och syfte. CSFs för ett ERP-system och ett kundtjänstsystem kommer knappt att påminna om 

varandra eftersom systemen skiljer sig avsevärt (King och Burgess 2008, se Lawrence Norton et 

al., 2013). Zeidi och Sanayei (2015) gjorde en litteraturundersökning samt genomförde intervjuer 

med ledning och ERP-specialister för att fastställa CSF för ERP och ERPII implementationer i 

Iran. De fann stora skillnader mellan CSFs i ERP- och ERPII-system, som är nästa steg i ERP-
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systemens livscykel (Themistocleous et al., 2005 se Zeidi och Sanayei, 2015), trots att båda 

systemen omfattar hela organisationen. Studien innefattade dock endast företag i Iran och antalet 

CSFs och hur de är utformade för en sådan implementation kan dessutom variera mellan olika 

företagskulturer (Borman och Janssen, 2013). 

  

En del forskare anser att CSFs är universella och att en CSF i ett scenario är återanvändbar och 

går att applicera i alla situationer (Borman och Janssen, 2013). Men Bullen och Rockart (1981) 

menar att CSFs skiljer sig beroende av vilket företag, industri och ledning som observeras. Saade 

och Nijher (2016) stärker detta och säger att även hur CSFs hanteras av forskare och akademiker 

är inkonsekvent. De gjorde en sammanställning av 37 artiklar som berörde CSF ur ett globalt 

perspektiv och fann att det fanns sex faktorer där variationen var som högst: 

  

●   Fokus på CSFs i varje steg av en implementation 

●   Presentation av CSFs genom fallstudier 

●   Presentation av CSFs genom deras benämningsfrekvens 

●   Skapandet av CSF-ramverk 

●   Empirisk uträkning av en CSFs betydelse 

●   CSFs beroende på deras geografiska punkt 

 

2.3.1 Key Performance Indicators relation till Critical Success Factors 

Key Performance Indicators (här efter benämnt som KPI) är en mätning av de delar av 

organisationens prestanda som är mest kritiskt för nuvarande och framtida framgång (Parmenter, 

2007). Parmenter (2007) skriver vidare att det finns fyra grundstenar för att framgångsrikt kunna 

använda sig av KPI: det ska finnas ett effektivt partnerskap mellan alla stakeholders i 

organisationen, inte vara för hierarkiskt, finnas ett integrerat nätverk för att mäta prestanda och 

rapportering som ska innefatta företagets status på CSFs. KPIerna ska vara kopplade till CSFs 

och företagets strategiska mål. CSFs är alltså de områden där organisationen måste prestera väl 

och KPI är en prestandamätning som får sina resultat från CSFs. 

 

2.4 Förhållanden som påverkar Critical Success Factors 

Bullen och Rockart (1981) skriver att det finns fem förhållanden som CSFs grundar sig i och att 

dessa varierar från olika företag.  

 

Industrin: Varje industri har specifika CSFs som ledningen måste tänka på. Skillnaderna i CSFs 

beror bland annat på industrins kunder och vilka tjänster företaget levererar. 

 

Strategi och nuvarande position: Varje företag i en viss industri har en unik historia och en viss 

strategi. Denna positionering kommer att prägla företagets CSFs och de kan därför skilja sig från 

andra företag inom samma industri. Företagets storlek i förhållande till konkurrent och geografisk 

plats påverkar även CSFs. 
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Miljöfaktorer: Politik och det ekonomiska tillståndet, både nationellt och internationellt, kan 

påverka hur företaget ska drivas. Detta har organisationen inte kontroll över och måste därför 

anpassa CSFs efter detta.  

 

Tidsbestämda faktorer: Detta handlar om element som kan uppstå plötsligt och som måste 

åtgärdas omgående, exempelvis situationer som ledningen inte tidigare har tagit i beaktning och 

inte finns med i företagets CSFs men som plötsligt blir en prioritet. Dessa faktorer är inte något 

företag måste arbeta med fortlöpande men det är kritiskt för företagets framgång att åtgärda 

problemet ifall det uppstår. Exempelvis arbeta med en CSF som handlar om 

“förändringsmottaglighet”, och när en oönskad situation uppstår preciseras CSFs för att lösa 

denna situation. 

 

Ledningsposition: Olika ledningspositioner har olika CSFs beroende på vad som förväntas av 

dem. För en tillverkningschef är produktkvalitet och lagerkontroll CSFs medan en 

försäljningschef arbetar mot helt andra faktorer.  

 

CSFs skiljer sig alltså mellan företag både på grund av externa eller interna faktorer. Ett 

internationellt företag kan ha olika CSFs i de olika filialerna både på grund av faktorer som 

infrastruktur, tillgänglighet och respektive lands lagar. Inom ett företag kan uppfattningen om 

vilka CSFs som är aktuella vara inkonsekventa beroende på vem som tillfrågas. Det kan även 

tillkomma och försvinna CSFs på grund av framträdande av oväntade och okända situationer. 

Bullen och Rockart (1981) skiljer på hårda och mjuka CSFs. Hårda CSFs är mer målorienterade 

och kvantifierbara. Mjuka CSFs är subjektiva och fokuserar mer på kvalitativa aspekter, och är 

därför svårare att mäta. 

 

Vad som anses vara CSFs kan variera beroende på vem i ledningen som tillfrågas. CSFs kan även 

förändras vid externa rubbningar i miljön eller företagets position på marknaden (Bullen och 

Rockart, 1981). När studier görs för att framställa CSFs blir listorna olika eftersom forskningen 

genomförs med olika utgångspunkter, och påverkar därför resultatet (Finney och Corbett 2007). 

Olika forskare kan därför ha skilda åsikter vilka CSFs som är korrekta vid en specifik ERP-

implementation.  CSFs påverkas även av företagskulturen som kan öka och minska relevansen 

för specifika CSFs (Johansson, et al., 2014). Det är många olika element som påverkar CSFs 

därför har begreppen fått kritik från olika håll, exempelvis Ram och Corkindale (2014). 

 

2.5 Critical Success Factors vid ERP-implementationer 

Konceptet CSF introducerades på 60-talet som ett nytt tillvägagångssätt för företag att uppnå mål. 

CSFs tillför en översikt över det som är väsentligt för en framgångsrik implementation (Saade 

och Nijher, 2016). Nu är det ett vanligt förekommande delmoment att etablera CSFs vid en ERP-

implementation, men trots den stora forskningsmängd som finns om CSFs är det fortfarande 

vanligare att ERP-implementationer misslyckas än att de lyckas (Ram och Corkindale, 2014). Det 

finns forskare som framställer egna CSFs efter deras egen undersökning, exempelvis Maddison 

(2014). Det finns också forskare som sammanställer tidigare forskning genom att gör en lista över 
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CSFs och rangordnar dem efter betydelse, som Kapur, Nagpal och Khatri, (2014). Ram och 

Corkindale (2014) skriver att olika företag mäter huruvida de uppnått deras utsatta CSFs på olika 

sätt. Därför är det svårt att göra en generisk sammanställning av CSFs som går att applicera på 

alla ERP-implementationer. Johansson, et al. (2014) stärker detta och menar att företagskulturen 

kan både öka och minska relevansen för specifika CSFs. För att använda sig av rätt CSFs måste 

företaget analysera sin företagskultur och fastställa CSFs utefter resultatet. 

  

Ram och Corkindale (2014), som nämnts i föregående stycke, analyserade 236 artiklar och 

hittade 46 olika CSFs indelade i fyra kategorier: organisationrelaterade, tekniskt-/ERP-relaterade, 

projektrelaterade och individuelltrelaterade. Liknande listor är vanliga, men enligt King och 

Burgess, 2008 (se Lawrence Norton et al., 2013) kommer en sådan listas användbarhet vara 

begränsad. De menar att listorna är för omfattande och inte är tillräckligt beskrivande om hur 

CSFs ska arbetas efter. Det finns inte tillräckligt med forskning som stabilt mäter huruvida CSFs 

faktiskt har en påverkan på slutresultatet. Det finns inte heller en teoretisk grund till varför ett 

visst resultat framkom vid användning av en specifik uppsättning av CSF. (Robey, 2002, se Ram 

& Corkindale, 2014). 

  

Ram, Corkindale och Wu (2013) analyserade fyra CSF som anses vara av stor vikt: 

projektledning, utbildning, systemintegration och Business Process Re-engineering (här efter 

benämnt som BPR). De fann att projektledning, utbildning och systemintegration hade positiv 

inverkan på antingen själva implementationen eller organisationsprestandan. Huruvida BPRs 

effekt var positiv på organisationen kunde de inte svara på. En av deras teorier om varför inte 

BPR hade någon inverkan var att deras nuvarande processer redan var dugliga. Detta stärker det 

skeptiska temat om CSFs användbarhet, då inte ens BPR som är etablerad CSF kunde öka 

företags produktivitet. BPR är en återkommande faktor i artiklar som berör CSFs, och många 

författare understryker det som en av de viktigare. Lawrence Norton, et al. (2013) rankar BPR 

som den tredje viktigaste CSF vid en ERP-implementation. Detta samtidigt Ram, Corkindale och 

Wu (2013) tvivlar på att den har säker inverkan vid en ERP-implementation. 

 

CSFs spelar en viktig roll i en ERP-implementations framgång (Grabski och Leech, 2007 se 

Ram, Corkindale och Wu, 2013). Men det är viktigt att ha i åtanke att det ofta inte går att 

använda sig av en färdig lista. För att de ska ha en positiv inverkan måste företagskulturen och 

arbetsflöde analyseras för att sedan identifiera de CSFs som passar en viss organisation. Annars 

finns det risk för onödigt arbete och att ledningen blir förvirrade. 

 

2.6 Identifierande av Critical Success Factors vid ERP-implementationer 

Parmenter (2007) skriver att en organisations CSFs ska vara begränsade mellan fem till åtta, 

oavsett storlek på organisationen. Han skriver vidare att CSFs ska vara utformade för att 

adressera sex prestandaperspektiv: kundnöjdhet, anställdas nöjdhet, finansiell prestanda, inlärning 

och tillväxt, interna processer samt miljö och samhälle. För att prioritera bland CSFs bör de 

relationsmappas, konsolidera sedan CSFs med stakeholder och förklara deras innebörd. 
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Holland och Light (1999) skriver om faktorer som påverkar CSFs vid ERP-implementationer, de 

skiljer på strategiska och taktiska faktorer. Detta påverkar också hur CSFs ska utformas. För att 

kunna identifiera välformulerade CSFs bör ledningen ställa sig följande frågor: 

● Vad är statusen på företagets nuvarande system och hur kommer det att påverka 

övergången till ERP-systemet och arbetsprocesserna? 

● Finns det en klar bild av kvantifierbara mål som kan levereras genom ERP-systemet? 

● Vilken implementationsstrategi ska brukas och hur snabbt ska den genomföras för att det 

ska tillgodose företaget optimalt? 

● Är ledning införstådd med omfattningen av en ERP-implementation? 

● Finns det en tydligt definierad projektplan? 

 

Schniederjans och Yadav (2013) har tagit fram en konceptuell modell för att analysera 

verksamheten och etablera CSFs som passar ett företag. Genom detta blir framtagandet av CSFs 

universellt men resultatet kan variera. 

 

 
Figur 1. TOE framework - Successful ERP implementation: an integrative model (Schniederjans och Yadav, 2013, s. 

369) 
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I figur ett (1) visar Schniederjans och Yadav (2013) sambandet mellan de olika komponenterna i 

företaget och CSFs samt hur det leder till en lyckad ERP-implementation. De bryter ner mer 

övergripande element till specifika och tydliga CSFs som ger företaget en bättre förståelse för 

dem. De skriver att det är lättare att identifiera och prioritera CSFs med en sådan uppdelning av 

verksamheten som visas i figur ett (1). 

 

Cicala, D. Dragomir och M. Dragomir (2013) skriver om de mest representativa modellerna för 

att ta fram CSFs från tidigare litteratur. Nedan är en genomgång av dessa tre. 

 

Bullen och Rockart (1981) skriver att det finns fem element som påverkar företags CSFs. Som vi 

gick igenom tidigare är det industrin, strategi och nuvarande position, miljöfaktorer, tidsbestämda 

faktorer och ledningsposition. Men dessa är en även en modell för att ta fram CSFs. Genom att 

analysera de fem områdena i verksamheten kommer det att ge de CSFs som passar företaget. 

 

Sirus och Moghaddam, 2007 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 2013) har även gjort en 

modell med syftet att identifiera CSFs och strategiska kompetenser som består av fem steg. 

● Steg 1 - Analysera och hämta generella CSFs från den aktuella industrin, marknaden och 

för ledning som liknar det aktuella företaget. 

● Steg 2 - Dela in de hämtade CSFs i två grupper: de som är enkla att uppnå och de som är 

svåra att uppnå. De senare ska även delas in strategiska och icke-strategiska och icke-

kritiska faktorer. 

● Steg 3 - Identifiera icke-kritiska faktorer som inte tas i beaktning i föregående steg. 

● Steg 4 - Vissa icke-kritiska faktorer från steg två utvecklas till organisatorisk kunskap. 

● Steg 5 - Analysera CSFs och flaskhalsar ur ett konkurrenskraftigt perspektiv för att se om 

det finns en strategisk potential eller en strategisk svaghet. 

 

Ghaffarian och Kiani, 2001 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 2013) har utformat en 

modell för att ta fram CSFs med tre steg. 

● Steg 1 - Identifiera och lista de faktorer som potentiellt skulle skapa möjligheter för 

företaget, som resurser och processer som krävs för att uppnå företagets strategiska mål. 

● Steg 2 - Sedan ska dessa delas in i strategiska faktorer och mindre komplexa icke-

strategiska faktorer. 

● Steg 3 - Slutligen ska de strategiska faktorerna jämföras med nuvarande kompetens och 

förmågor. Differensen i denna jämförelse kommer att bidra till att etablerandet av CSFs 

 

Caralli, Stevens och Willke, 2004 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 2013) har också 

utformat en modell med fem steg för att ta fram CSFs. 

● Steg 1- Definiera omfattning av de som CSFs ska innefatta 

● Steg 2 - Samla data genom verksamheten som den ser ut idag. Mission, företagsmål och 

andra dokument sammanställs samt intervjuer med ledning genomförs. 

● Steg 3 - Den insamlade datan analyseras. 

● Steg 4 - Framtagande av CSFs genom att fastställa dem i grova drag med grund i den 

insamlade datan för att sedan specificeras vidare tills de slutgiltiga CSFs är definierade 
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● Steg 5 - I sista steget analyseras med en sambandsmatris där CSFs kopplas mot företagets 

avdelningar, mål och andra variabler. Samband mellan CSFs och variabler görs för att 

identifiera hur företaget ska arbeta mot CSFs. 

 

2.7 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att jämföra vårt empiriska resultat med TOE ramverk som presenteras i figur ett (1). 

Beslutet grundas i ramverkets bredd och omfattning. Genom deras nedbrytning så blir det lätt att 

identifiera olika CSFs vilket ger möjlighet till att appliceras på vårt empiriska resultat. De 

områden som TOE ramverk innefattar täcker de förhållanden som påverkar CSFs vilket 

diskuterats av andra författare i litteraturgenomgången. Då ramverket täcker de områden som 

litteraturen menar påverkar CSFs ger det oss en god grund att jämföra med vårt empiriska 

resultat. 

 

Tillvägagångsättet att identifiera CSFs kommer att jämföras med metoden framtagen av 

Ghaffarian och Kiani, 2001 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 2013). Deras metod som 

innefattar tre steg för att hjälpa företag identifiera CSFs är den mest övergripande och minst 

specifika av de metoder som framförs i 2.6. Vi anser att en övergripande metod är att föredra då 

det är enklare att jämföra med en mer avancerad metod än vice versa, där av valet av en mer 

övergripande metod.  
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3. Metod 
Vi har valt att göra en studie på olika stora företag eftersom deras ERP-implementation ansågs 

lyckade och därför mest relevant för oss. Fallstudier är bäst lämpade till att analysera hur- och 

varförfrågor (Sarker, Xiao och Beaulieu, 2013). Vi ska analysera hur de identifierade CSFs, men 

också få förståelse vad som har påverkat och vilken roll CSFs har. Genom att arbeta med en 

mindre utforskad fråga ökar även möjligheten för ett kunskapsbidrag till IS-området. 

 

3.1 Metodval 

Det finns två tillvägagångssätt för datainsamling: kvalitativt eller kvantitativt. Kvalitativ 

forskning är bäst lämpad när det krävs detaljerad och djupgående data för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Det handlar om att observera ett fenomen i sin naturliga kontext (Golafshani, 

2003). Kvantitativ forskning är bättre lämpad när det är viktigt att få förståelse för omfattningen 

av ett visst fenomen (Jacobsen, 2002). Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom de frågor 

vi vill få besvarade kräver detaljerade svar, och därför skulle det bli svårt att samla in data till vår 

frågeställning med en kvantitativ studie. Dessutom ska vi skilja på hur identifikation av CSFs 

sker i praktiken jämfört med i teorin. 

 

Intervjuer kan göras fysiskt eller via telefon. Det finns för- och nackdelar med båda. Fysiska 

intervjuer är mer kostsamt men intervjuobjektet är mer benägen att berätta om känsligare ämnen 

och ger även intervjuaren möjlighet att läsa av situationen (Jacobsen, 2002). Telefonintervjuer är 

billigare att genomföra och känns mer anonym för personen som blir intervjuad men är inte lika 

givande (Jacobsen, 2002). Därför ska vi i första hand hålla intervjuer fysiskt då våra frågor 

kommer beröra framgångar och riskerar detta att leda till ett känsligt ämne: misslyckande.  

 

En intervju kan även följa en lista av förbestämda frågor. En intervju kan variera från helt sluten 

där intervjuaren ställer förbestämda frågor utan avvikelse, eller helt öppen där intervjun är likt ett 

vanligt samtal. När en kvalitativ intervju ska genomföras bör en intervjuhandledning följas, där 

det är antecknat vilka ämnen som ska tas upp under intervjun (Jacobsen, 2002). Det är också 

viktigt att intervjuerna inte blir för strukturerade eftersom företags arbete med CSFs kan variera, 

vilket nämns i vår litteraturstudie. 

 

Jacobsen (2002) skiljer även på vart intervjun äger rum. Om intervjun äger rum i en konstlad 

kontext, exempelvis arbetsplatsen, riskerar också intervjun att bli präglad av platsen och 

intervjuobjektets svar projiceras fram av kontexten. I en naturlig miljö, som hemmet, riskerar 

dock intervjuobjektet att bli störd av andra faktorer. Jacobsen (2002) säger dock att det är 

omöjligt att avgöra ifall en kontext är bättre än en annan. Därför kommer vi inte lägga vikt vid 

vart intervjun kommer äga rum, utan plats kommer att bestämmas av intervjuobjektets egna 

önskningar. De som ställer upp på intervjuer gör det frivilligt utan incitament medan vi är de enda 

med en klar vinning och därför anpassar vi oss efter deras önskemål.  
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3.2 Urval 

Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att det urval som görs representerar det område som 

undersöks. Som påvisats i litteraturgenomgången skiljer sig ERP-implementationer åt. Att 

använda sig av en kvalitativ metod riskerar dock att göra våra slutsatser baserade på data från 

endast ett fåtal företag och riskerar därför att inte vara representativ. Men för att minimera risken 

är det viktigt att intervjua en person som har varit delaktig i arbetet med CSFs i en ERP-

implementation så informationen blir korrekt.  

 

Vid urval av företag så har vi valt att vara mer specifika och gå på djupet än att få en mer 

överskådlig bild. Vi har därmed valt fyra företag för att kunna få djupa perspektiv till analysen. 

Vi har valt att utföra intervjuerna på fyra olika företag som har olika erfarenhet i deras utveckling 

av ERP-systemen. Genom att intervjua olika företag så kommer vi att kunna få olika perspektiv 

eftersom situationerna skiljer sig. Vid val av intervjuobjekt så har vi utgått från deras kompetens 

och ansvarsområde för att kunna få den informationen som eftersökes, därför har vi valt att 

intervjua individer som har en högt uppsatt roll inom implementationen. 

 

De fyra intervjuobjektens roller är: direktör för ISP-implementeringen på Tetra Pak, VD för IT 

informa, projektledare för IBM och Acando och verksamhetsarkitekt för Skanska. Alla företagen 

har gjort en implementation och deras arbetsprocess är baserad på deras ERP-system.  

 

Roll Bransch Grundat Antal 

anställda 

Företag 

Direktör för ISP-

implementering 

Förpackningstillverkning 1951 23 00 Tetra Pak 

VD för bolaget IT-utveckling 1997 25 IT informa 

Projektledare för ERP-

implemenatationer 

IT-branschen 1911/ 

1986 

377 700/ 

1600 

IBM/Acando 

Chefsarkitekt för IT-

system 

Byggbranschen 1887 48 500 Skanska 

Tabell 1. Tabellen visar en överblick över företagen som har intervjuats. 

3.3 Etik 

När en kvalitativ undersökning ska utföras så krävs god etik för att undvika komplikationer samt 

att framtagningen av information sker på ett korrekt sätt. Jacobsen (2002) skriver att vid en 

intervju måste tre olika grundkrav eftersträvas för att en intervju ska anses vara etisk: informerat 

samtycke, rätt till privatliv och att bli korrekt återgiven.  

 

Genom att ge ut rätt information om vad för risker intervjuobjektet utsätter sig för skapar det 

förståelse för hur informationen kommer hanteras. Detta kommer att genomföras redan innan 

intervjun äger rum genom att informera om dess innehåll. Viktigt för denna studie är att 

intervjuobjektet har deltagit frivilligt (Jacobsen, 2002).  
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Vid varje intervju är det viktigt att intervjuobjektets privatliv inte inkräktas på och inte känner sig 

tvingad till att dela privat information. Om intervjuobjektet delar med sig av privat information 

ska anonymitet erbjudas till den grad att det inte går att identifiera den specifika individen från 

den informationen som presenteras i rapporten. Därför kommer intervjuobjektets namn 

censureras vid önskemål, då det erbjuder skydd för personen samtidigt som det inte kommer 

påverkar informationens integritet (Jacobsen, 2002). 

 

Genom att återge data på ett korrekt sätt som även har godkänts av intervjuobjektet skapar det en 

god etisk grund för framtagandet och presentationen för den data som används. Vid 

genomförande av intervjuerna kommer vi att informera väl om innehållet, samt inte ställa några 

privata frågor då intervjun tillhandahåller företagets information. En transkribering av 

intervjuerna kommer att utföras för att sedan kunna bli godkänd av intervjuobjektet innan den 

används i rapporten (Jacobsen, 2002). 

 

All data som tillhandahålls för denna uppsats kommer även att vara godkänd av företaget för att 

undvika att sekretessbelagd information offentliggörs. Detta för att undvika komplikationer vid 

publicering av denna uppsats. 

 

3.4 Trovärdighet 

Golafshani (2003) skriver att det finns två aspekter som påverkar en kvalitativ forskningsstudies 

trovärdighet: reliabilitet och validitet. Vissa forskare menar att dessa begrepp inte är relevanta för 

kvalitativ forskning (Jacobsen, 2002), men Silverman (se Jacobsen, 2002) menar att validitet är 

viktigt i all typ av forskning. Att tänka kritiskt kring validitet och reliabilitet är viktigt vid en 

kvalitativ studie för att säkra att den insamlade datan är korrekt och går att förlita sig på. Detta är 

för att våra slutsatser ska kunna appliceras i sammanhang som studien inte täckte (Jacobsen, 

2002). 

3.4.1 Validitet 

Validitet kan delas in i intern validitet samt extern validitet. Intern validitet innebär att bekräfta 

de resultat som framkommit är korrekta. Detta utförs genom att försäkra sig om att fenomen som 

ska observeras stämmer överens med forskningsfrågan som beskrivs, samt att observationen 

stämmer överens med annan litteratur (Jacobsen, 2002). Enligt Golafshani (2003) har många 

forskare utvecklat egna koncept och definitioner för vad validitet innebär, men vi kommer att 

följa Jacobsens (2002) riktlinjer för att uppnå intern validitet. 

 

3.4.1.1 Intern validitet 

För att validera våra resultat kommer vi att jämföra dem mot tidigare publicerad forskning. Även 

om det kan vara svårt att hitta artiklar med liknande intervjufrågor är det möjligt att finna 

liknande, för att sedan jämföra deras slutsatser med våra. Om de inte skiljer sig avsevärt kan det 

säkerhetsställa en viss validitet för vår insamlade information. Detta är ett vanligt 
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tillvägagångssätt för validitet inom forskning (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) skriver även att 

det är viktigt att säkerhetsställa att intervjun utförs på rätt personer och att de svarar 

sanningsenligt. För att säkerhetsställa att vi får sanningsenliga svar kommer intervjuguiden 

prövas av en extern oberoende person, som kan verifiera att frågorna är tydliga och främjar 

konkreta svar. Intervjuobjekten ska även ha en god förståelse för arbetet med CSFs under en 

ERP-implementation för att informationen ska vara pålitlig. 

 

3.4.1.2 Extern validitet 

För att uppnå extern validitet behöver urvalsgruppen representera hela populationen för att 

slutsatserna ska kunna generaliseras. Men eftersom företagskultur påverkar vilka CSFs som 

används vid en ERP-implementation, det finns inte en universal lista att arbeta efter (Johansson, 

et al., 2014). De studier vi presenterade i litteraturgenomgången skiljer sig åt beroende på vilka 

företag som analyserats. Det är därför svårt att hitta ett representativt företag att analysera för att 

kunna generalisera våra resultat. Av den anledningen kommer det att vara svårt att uppnå hög 

extern validitet i vår studie, men ifall våra resultat skiljer sig från andras anser vi att de kommer 

kunna vara till grund för framtida forskning. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Jacobsen (2002) skriver att det finns flera faktorer som påverkar reliabiliteten på 

intervjuobjektens svar. Intervjuupplägget kan göra intervjuobjektet obekväm och därför också 

påverka svaren. Intervjuobjektet påverkas också av hur intervjuarens utseende, kläder och hur 

denne för sig. Kontexten påverkar också, Jacobsen (2002) skriver om artificiell och naturlig miljö 

som kan ge olika svar för respektive kontext. En annan faktor som kan påverka framtagandet av 

information är otillräcklig dokumentation av det som sägs på intervjun. Därför ska vi klä oss 

neutralt och agera lugnt för minska risken att det påverkar deras svar. När det kommer till 

kontext, som nämnts tidigare, kommer vi att anpassa plats efter intervjuobjektet. 

 

För att säkerhetsställa tillförlitlig information ska intervjuerna spelas in om godkännande från 

intervjuobjekten tilldelas. På detta vis eliminerar vi mänskliga verktyg som minne vid 

dokumentationen av den insamlade datan. Andra intryck som kroppsspråk tas då inte heller i 

beaktning, vilket vi anser vara lämpligt då vi har begränsad kunskap inom psykologi. Vi anser att 

våra tolkningar av kroppsspråk inte bör finnas med i empirin. Det finns för- och nackdelar med 

olika kontexter, som vi nämnde tidigare är det svårt att etablera vilken miljö som är att föredra. 

Därför kommer intervjun äga rum där det passar intervjuobjektet bäst. Under intervjuernas 

genomförande kommer vi att hålla oss lugna för att inte stressa intervjuobjektet, och därmed 

bygga upp tillit för att få tillgång till så mycket information som möjliggörs.  
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3.5 Intervjuguide 

För att kunna uppnå ett bra empiriskt resultat krävs det en väl utformad intervjuguide. Svensson 

och Starrin (1996) menar att genom att utforma en intervjuguide kommer det empiriska resultatet 

förbättras och intervjun kommer att uppfylla sitt fulla syfte och fullföljas på önskat sätt. Genom 

denna sammanställning till guide kommer även den empiriska undersökningen att ha ett tydligt 

mål. 

 

Vid utformande av intervjuguiden har vi tillämpat Svensson och Starrins (1996) design. För att 

målet med empirin ska uppfyllas bearbetade vi de områden som vi anser vara viktiga. När dessa 

områden har lokaliserats så kategoriseras de för att sedan kunna konstruera de olika 

frågeställningarna. Dessa frågeställningar har anpassats till att kunna vara så öppna som möjligt. 

Detta för att kunna få intervjuobjektets åsikt och perspektiv samt att de inte ska leda fram till 

några svar som vi förväntar oss. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) vill betona att det är viktigt att inte inleda en intervju genom att gå 

direkt på huvudfrågorna, utan först värma upp intervjuobjektet genom att ställa några lättare 

frågor. Detta kommer skapa en naturlig konversation och ge mer välformulerade svar på 

huvudfrågorna. Därmed har vi anpassat vår intervjuguide till att vi först kommer börja med 

grundläggande fakta om företaget och personen i fråga. På så sätt så får vi både en klar överblick 

över företaget och deras situation samt projekt, men samtidigt underlättar det för de senare 

frågorna, då öppenhet hos intervjuobjektet skapas. Genom dessa frågor så skapar vi även tillförlit 

hos intervjuobjektet. Denna teknik kallas tratteknik, och börjar överskådligt för att sedan gå in på 

djupet (Kvale och Brinkmann, 2009). 
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Fråga Syfte 

Hur identifierar ni vilka faktorer som ska 

uppnås för att implementationen ska bli 

lyckad? 

För att intervjun ska kunna genomföras 

krävs att företaget har framställt CSFs. 

Hur utförs arbetet för framtagning av dessa 

faktorer? 

För att kunna granska arbetet kring CSFs så 

krävs en grund i hur dem framställdes. 

Vilken roll spelar dessa faktorer in vid 

implementationen och hur påverkar det 

resultatet? 

För att få reda på vilken roll och hur dem 

arbetar med dem under implementationen. 

Vad påverkar dessa faktorer? De finns flertal faktorer som påverkar just 

utformandet av de valda CSFs. Detta är 

något som delas in i två underfrågor. 

Vilka interna förhållanden påverkar? Denna underfråga granskar hur de faktorer 

som existerar inom företaget påverkar deras 

utformande. Tillexempel: företagskultur, 

ledning, slutanvändare osv. 

Vilka yttre förehållande påverkar? Denna underfråga granskar deras yttre 

faktorer som påverkar utformandet. 

Tillexempel: lagar, kultur, politik osv. 

Tabell 2. Tabellen visar intervjuguiden och dess syfte. 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Vi har valt att genomföra intervjuerna i fysisk i den mån som är möjligt då Jacobsen (2002) 

menar att detta är den bästa intervjuformen då en bättre kontakt mellan intervjuobjektet och 

intervjuaren. Detta leder till en mer avspänd miljö som gör att intervjuobjektet kan dela med sig 

mer av information. Genom att låta intervjuobjektet välja miljö själv menar Jacobsen (2002) att 

det leder till en mer avspänd miljö. Om en intervju inte skulle gå att genomföra fysiskt kommer 

det ske genom ett videosamtal, då vi anser att det ger en viss säkerthet för intervjuobjektet att se 

intervjuarens ansikte. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna transkriberas. Transkriberingarna skickas sedan 

till intervjuobjektet för att få deras medgivande innan resultatet skrivs. Detta för att uppfylla de 

etiska kraven vi har ställt samt skapa trygghet för intervjuobjektet. 
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Företag Typ av 

intervju 

Plats Längd Intervjuobjekt Roll  

Tetra Pak Fysisk Tetra Paks 

kontor i 

Lund 

45:41 min Anne 

Christine 

Strömgren 

Direktör för 

ISP-

implementeri

ng 

IT informa Fysisk IT informas 

kontor i 

Lund 

51:58 min Ulf Santesson VD för IT 

informa 

IBM Fysisk Biblioteket i 

Lomma 

47:07 min Mats Persson Projektledare 

för ERP-

implementati

oner 

Skanska Videosamtal Skanskas 

kontor i 

Hyllie 

29:30 Mikael Stohm Chefsarkitekt 

för IT-

system 

Tabell 3. I tabellen finns information angående de olika intervjuernas utförande.  
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4. Resultat 
Genom att utföra djupgående intervjuer med lämpliga kandidater tillämpar vi en kvalitativ metod 

i vår studie. Företagen som har blivit utvalda har genomfört eller är i processen av en ERP-

implementation. Vi kommer att presentera vårt empiriska resultat i tre olika huvudområden: 

förhållanden som påverkar CSFs, framtagande av CSF och CSFs roll i implementationen. 

 

4.1 Casebeskrivningar 

Kort caseskrivning om de olika företagen som sammanfattar tidigare erfarenhet inom ERP-

implementationer genom att sammanställa empiri från intervjuer som har utförts. 

Casebeskrivningarna innehåller även deras roll på marknaden. Intervjuobjekten som har valts ut 

till vår empiri är: direktör för ISP-programmet på Tetra Pak, VD på IT informa, projektledare på 

IBM och Acando samt IT-arkitekt på Skanska. 

 

4.1.1 Tetra Pak 

Tetra Pak tillverkar förpackningar och maskiner till flytande vätska och har en global 

verksamhet. De arbetade med IBM fram till 2007, och hjälpte dem under denna period att 

implementera SAP som en global lösning för företaget. Tetra Pak tog över programmet och valde 

att fortsätta implementationen utan extern hjälp. Då fanns det 71 bolag där den globala lösningen 

ännu inte hade implementerats. Med bolag menar Tetra Pak en fabrik, ett marknadsbolag eller en 

produktionsenhet som tillhörde företaget, men som styrdes lokalt utan att präglas av ett globalt 

arbetssätt. Målsättningen med implementationen var minska Tetra Paks kostnader med mer än 40 

% och kunna genomföra det på halva tiden av vad IBM erbjöd. Implementationen innefattade 

olika typer av filialer i länder utspridda över hela världen. Med hjälp av denna implementation 

skapade Tetra Pak sin egen IT-organisation, vilket de var tidigt ute med i jämförelse med 

resterande organisationer på marknaden. Tetra Pak var inte lika moget vid implementationen som 

det är idag. Detta var något som påverkade processen, vilket resulterade i att implementationen 

tog 15 år, istället för 2 år som direktören för ISP-implementationen uppskattade att samma 

implementation skulle tidsberäknas till idag.  

4.1.2 IT informa 

IT informa arbetar med åtagande, konsulting och anser sig seniora i rollen som systemutvecklare 

samt systemförvaltning. De arbetar med kritiska verksamhetssystem vilket innebär att deras 

kunder är starkt beroende av dessa system, därav är de kritiska. De system de utvecklar är alltså 

inte hela ERP-system men integrerade i verksamheternas ERP-system. Det första stora systemet 

som IT informa implementerade var belastningsregistret och misstankeregistret, det andra stora 

systemet som de var med och utvecklade samt implementerade var Tetra Paks produktionssystem 

och det tredje systemet var ett HR-system som används i de flesta svenska kommuner och statliga 
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verk. Alla dessa projekt höll varken tidsram eller budget men anses som lyckade. I dagens läge så 

består IT informas verksamhet till hälften av helhetslösningar samtidigt som andra hälften består 

av konsultuthyrning till företag.  

 

4.1.3 Projektledare på IBM och Acando 

Personen som intervjuades har arbetat på både IBM och Acando som projektledare för ERP-

implementationer, och understryker att det som har sagts är hans personliga åsikter som har 

framförts och inte IBMs eller Acandos. Projektledarens team har omfattat upp till 500 personer 

och vanligtvis är det människor från olika länder och arbetet utförs ofta på olika geografiska 

platser. Arbete med ERP-projekt har förändrats från helt baserade på vattenfallsmodellen som på 

senare tid har det gått över till ett mer agilt arbetssätt. Detta är för att verksamheten hinner 

förändras under projektets gång och den produkt företaget behöver levererad vid projektstart 

hinner förändras till projektslut. Intervjun handlade inte om specifika projekt utan snarare 

tänkande kring projekt generellt och vad som är viktigt. Projekten som han har arbetat med har 

ansetts vara lyckade trots att de varken höll sig till tidsplan eller budget. 

 

Projektledaren har inte arbetat med CSFs, istället har High Level Directives (HLD) använts. HLD 

är övergripande mål som delas in i undermål och deras framgång mäts med KPIer. HLDs är ett 

internt begrepp som projektledaren använder och är lik definitionen för CSFs, därför kommer vi 

att beakta dem likartat.  

 

4.1.4 Skanska 

Skanska arbetar med bygg- och fastighetsutveckling. Chefen över IT-arkitekturen arbetar med 

Skanskas marknad i Sverige, Norge och Finland inom Norden. Han berättar att deras verksamhet 

är bred vilket innebär att det ställer varierade krav på deras IT-system. IT-arkitekten säger vidare 

att delar av systemet måste ha god prestanda, vara mobila och användarvänliga. Företaget utför 

allt från små detaljbyggen i hem till byggnationer av stora fastigheter.  

 

Skanska utför en implementation av ett nytt ERP-system som ska täcka nästan alla processer 

inom företaget och har pågått sedan 2012. Projektet har delvis inte förhållit sig till tidsram eller 

budget från start men i delmål har båda anpassats och uppfyllts. IT-arkitekten menar att detta 

ändras på grund av att många nya funktioner tillkommer när ett omfattande system 

implementeras under en längre tid. Detta tillsammans med att företaget kommer till insikt att 

delar av deras system var godtyckliga vid implementationsstart, men blivit föråldrade under 

implementationens gång, vilket har bidragit till den förskjutna tidsramen och budget. 

 

4.2 Förhållanden som påverkar Critical Success Factors 

De valda företagen för vår empiriska studie har olika arbetssätt vid framställande av CSFs. Det 

finns alltid förhållanden som kommer att påverka de identifierade faktorerna. Vi har valt att göra 

en överskådlig bild över hur de påverkas internt samt externt. 
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4.2.1 Tetra Pak 

Anledningen till att Tetra Pak tog över ISP-programmet från IBM för att sänka kostnaderna och 

minska leveranstiden. För att hålla löftet om implementationsprojektet var tidsram och budget en 

viktig faktor. Därför blev analysen av verksamheten präglad av höga krav på effektivitet. 

 

För Tetra Pak handlade det om att få med sig hela företaget, allt från top management ner till 

fabriksgolvet. Det är ledningen som ska identifiera CSFs för att sedan involvera slutanvändaren, 

och arbeta tillsammans för att kunna få ett lyckat resultat. Detta eftersom det är de som ska ha 

störst användning av systemet.  

 

Innan SAP-implementationen hade Tetra Pak inte en global företagskultur, istället skiljde den sig 

mellan olika bolag, som innebar att Tetra Pak hade flertal filialer med olika arbetssätt.  Istället var 

företagskulturen specifik för den lokala filialen och berodde på ledningen. För att kunna 

genomföra samma implementation på bolag med olika företagskulturer var de tvungna att 

anpassa kommunikationstekniken. För att få förståelse för den lokala kulturen hade den 

analyserats av de som gjorde as-is analys, och utefter detta hade implementations-teamet 

kulturträning där de läste på om lokala kulturen. Metoden för att framställa as-is analysen 

varierade mellan de olika bolagstyperna eftersom de befinner sig i olika branscher och är därmed 

på verksamma på marknader.  

 

I litteraturgenomgången bearbetade vi både interna och externa förhållanden som påverkar CSFs 

för ett företag. Detta bekräftar direktören för ISP-projektet på Tetra Pak. 

 

“Eller man behöver ju även kunna legala krav i den delen av världen, det finns ju till exempel 

Brasilien, Argentina, Indien, Japan och Ryssland har jättekomplexa legala krav. Där har ju SAP 

vad vi kallar “country solutions” där man har gjort lösning anpassade efter de här legala 

landskraven. Men samtidigt måste man ha med sig folk som verkligen kan lagar och regler, så att 

det är införstått och man följer de lokala lagarna.” - Direktör för ISP-programmet på Tetra Pak 

(Bilaga 1 Rad 153 - 158) 

 

För att hantera ett lands politiska och specifika lagar använde Tetra Pak avsatt personal för att 

hantera detta problem. Lösningen på dessa hinder varierade mellan olika bolagstyper och olika 

länder. Tetra Pak genomförde lyckade implementationer med olika förutsättningar löpande. 

Direktören för ISP-projektet menar att detta beror på att tillvägagångsättet för att fastställa CSFs 

var konsekvent löpande genom samtliga implementationer. Då de använde samma modell genom 

hela projektet blev modellen löpande bättre och viktiga detaljer kunde observeras med större 

träffsäkerhet. 

  



Identifiering av Critical Success Factors vid en ERP-implementation        Mellström och Esbjörnsson 

 

26 

4.2.2 IT informa 

IT informa värderar att kunna ha en balans mellan ledningen som har beställt systemet, 

användaren och erfarenheten som de kan erbjuda för att få en lyckad produkt. 

 

Eftersom IT informa arbetar med utveckling av kritiska system så följer en del inre påverkningar. 

Kundens krav på budget, tidsram och krav är förhållanden som påverkar CSFs. Budget och 

tidsram är relativt enkelt att ta i beaktning vid identifiering av CSFs medan krav är mer 

utmanande att formulera CSFs efter. VDn för IT informa talar om att deras implementation 

påverkar verksamhetens arbete då företaget är högst beroende av att systemet ska fungera.  

 

”Fokus är det som vi kallar för verksamhetskritiska system, det vill säga system som är absoluta 

kritiska för kundens verksamhet. Stannar systemet ned så måste vi stanna ned fabriken och kostar 

massvis med pengar.” - VDn för IT informa (Bilaga: 2 Rad: 12 - 15). 

 

I de flesta fall kan inte systemen ligga nere för att implementationen av ett nytt system, utan 

måste implementeras successivt. Samtidigt så tycker IT informa att de flesta projekten är väldigt 

lika varandra oberoende av bransch som deras kunder är i. 

 

Under IT informas process vid utveckling av system för en kund som har en väldigt hierarkisk 

struktur så kan det vara svårt att få igenom sina idéer. Om ledningen anser att det ska se ut på ett 

sätt så är det svårt att veta vad den faktiska användaren tycker. I många fall är detta något som 

bidrar till deras CSFs då de helst vill veta vad slutanvändaren tycker. Detta innebär att 

involverande av slutanvändaren är en viktig och tidskrävande del vid varje implementation 

 

I IT informas fall är de förvånad över hur lika CSFs är i förhållande till de olika företagen som 

skiljer sig i branschväg. De menar att det är liknande utmaningar inom olika branscher. Samtidigt 

tycker de att det kan vara svårt i vissa fall vad användaren egentligen vill ha, och kan skilja sig i 

hur de får reda på efterfrågan från land till land. Detta beror mycket på den hierarkiska 

uppbyggnaden som kan skilja sig. 

 

Ett förhållande som påverkar var prestanda beroende på i vilket land deras kunder hade sin 

verksamhet i. I vissa fall kunde kunden styra sin verksamhet över satellit vilket orsakade en 

fördröjning till systemet. Detta gjorde prestanda till en påverkande förhållande vid identifiering 

av CSF för implementationen. 

 

Eftersom deras kunder har en global utspridning krävs det anpassning av olika kulturer och lagar. 

Systemen de utvecklar är kritiska och innehåller en stor mängd data, vilket gör att compliance är 

något som de arbetar hårt med. Lagarna för personuppgiftslagring skiljer sig och detta är något 

som påverkar deras CSFs och implementation då anpassning efter lagar måste utföras. De 

förhållanden gör att CSFs förändras för olika implementationer beroende på vilket land systemet 

ska implementeras i. 
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4.2.3 Projektledare på IBM och Acando 

HLDs påverkas sällan av interna förhållanden. Förhållanden kan påverka hur projektteamet 

arbetar mot målen, men målen är konstanta. Dessa mål har ingen prioriteringsordning, alla ska 

uppnås annars anses implementationer vara misslyckade. Det som påverkar dessa HLDs är hårda 

variabler så som projekttyp, tidsram, budget, samt att lokalisera delarna av företaget där 

effektivisering är mest lukrativt. Alltså, mjuka förhållanden har ingen påverkan på HLDs. Dock 

har kunden ofta önskemål om specifika undermål till HLDs som inte kommer generera värde för 

företaget, men kan vara kontraktuella och därmed svåra att eliminera. 

 

Budget och tidsram är generellt sätt det som påverkar målen mest, då de sätter begränsningar på 

hur mycket resurser företaget kan tillsätta för förändring. I början av projektet etableras HLDs 

som är övergripande mål för projektet som måste uppnås. Dessa faktorer skiljer sig normalt sätt 

inte åt beroende på land och kultur då syftet med ERP-implementationer är att skapa en global 

process. Det enda som gör att dessa kriterier anpassas lokalt är legala krav från det specifika 

landet.  

 

Det skiljer sig att arbeta i olika länder bland annat beroende på den lokala kulturen, men detta 

påverkar inte KPIer eller mål, det enda som påverkas är utförandet av arbetet. Som projektledare 

gäller det att ta hänsyn till grad av transparens, förmåga att hålla deadlines och att kvalitet skiljer 

sig i olika länder, detta är något som påverkas av landskultur. Så hur rollen som projektledare 

utförs kan förändras beroende på land och kultur, men inte faktorer som avgör huruvida 

implementationen är framgångsrik eller inte. 

 

4.2.4 Skanska 

Interna förhållanden som påverkar CSFs är budget, tid och krav på systemet. Krav på systemet 

kan vara komplicerat att uppfylla samtidigt som lösningen ska vara förvaltningsbar. För att 

identifiera CSFs måste projektets behov vägas mot organisationens behov. Projektets storlek 

präglar även CSFs, det större projektet i Sverige arbetar mot uttalade CSFs medan det mindre 

projektet i Finland inte arbetar med dem på samma sätt. Företagets kärnprocesser påverkar också 

CSFs då det är kritiskt att systemet stöttar dem. De övergripande CSFs har inte förändrats sen 

projektstart, men deras innebörd och undermål förändras efter implementationens fortlöpande. 

Det har hänt att vissa faktorer har kommit i konflikt, så som användarvänlighet och prestanda, 

vilket också påverkar CSFs. 

 

Externa förhållanden som påverkar CSFs är legala krav. I Skanskas fall äger implementation rum 

i Sverige, Norge och Finland vilket gör att skillnader i lagstiftning är liten. Men det är fortfarande 

ett externt förhållande som präglar formandet av CSFs. Skanska befinner sig i en 

lågmarginalsbranch, vilket kan göra att det tar tio lyckade projekt för att väga upp för ett 

misslyckat. IT-arkitekten menar att risker är andra sidan av CSFs och de hanterar risker för att 

hantera externa påverkningar. 
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4.3 Identifierande av Critical Success Factors 

De utvalda företagen i vårt empiriska resultat differentierar sig i hur de arbetar och identifierar 

CSFs. Ett genomgående tema för de olika bolagen var att CSFs framtas via analyser av 

arbetsprocessen. Detta för att företaget ska vara mottagligt för implementationen och fungera på 

ett optimalt sätt för att utföra sitt fulla syfte. I detta avsnitt framförs de olika företagens 

framtagande av CSFs för att förtydliga deras skillnader. 

 

4.3.1 Tetra Pak 

Tetra Pak använde en intern modell för att analysera bolag innan implementationen ägde rum. 

Denna modell inkluderade allt om aktuella verksamheter, både hårda och mjuka faktorer. Detta 

var att facilitera identifikationen av vad som måste utföras på bolaget för att SAP skulle 

framgångsrikt kunna implementeras. Modellen för att analysera var den samma för samtliga 

under implementationer men utfallet skiljde sig. 

 

“Hur stor blir förändringen, inte bara systemmässigt, utan även hur mognaden både på 

ledarskapet och hela organisationen. Detta var viktigt för adressera dessa gap. Så sex månader 

innan började man med det, bara göra förberedelse och sen gick då implementationsprojektet 

igång där vi hade en väldigt väl definierad metod på vad som skulle göras från ett IT-perspektiv” 

- Direktör för ISP-programmet på Tetra Pak (Bilaga 1 Rad 290 - 294) 

 

För att få fram vilka faktorer som måste uppnås för att implementationen skulle bli lyckad 

genomförde Tetra Pak en as-is analys. De hade ett preperation-team som minst sex månader 

innan implementationen började analysera bolaget och deras syfte var att få full förståelse för det 

aktuella bolaget. Denna analys innefattade både hårda faktorer, som nyckeltal, men även mjuka 

faktorer, som företagskultur och ledarskapets mognad. Hur en as-is analys utförs är en etablerad 

metod. Detta betyder att analysen ser likadan ut oberoende på land och bolagstyp, men utfallet 

skiljer sig. Det var med denna modell som Tetra Pak kunde hitta hur stor differensen blir innan 

implementationen jämfört med efter implementationen med önskad inverkan. Detta var viktigt 

för att Tetra Pak kunde hitta för att sedan kunna adressera dessa gap. 

 

Tetra Pak använder sig inte av CSFs på samma sätt som litteraturen förespråkar. Men nedan är en 

lista över de motsvarigheterna till litteraturens CSFs som gick att hämta. Det finns ingen 

prioriteringsordning bland dessa. 

 

● Budget 

● Tidsram 

● Projektorganisation 

● Legala krav 

● Användarinvolvering 

● Konsekvent genomförande av implementationer 

● Fortlöpande uppföljning 
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● Stakeholder management 

● Top management 

 

4.3.2 IT informa  

Genom att utgå från en metod som modelleras i en triangel som IT informa arbetar efter så skapar 

det en god utgångspunkt till att kunna skapa deras kritiska framgångsfaktorer. Denna triangel har 

tre olika attribut vid namn: tid, resurser och krav. VDn för IT informa menar att tid och resurser 

är ganska så lätta att definiera men att krav är något som är svårare och måste bearbetas. För att 

kunna definiera krav använder de sig av ISO 25010 som en utgångspunkt i form av en checklista 

som används för att specificera krav på kvalitet till kritiska funktioner. Samtidigt vill VDn för IT 

informa markera att detta enbart är en god utgångspunkt men dessa krav på faktorer måste 

specificeras utifrån kontext.  

 

När det kommer till prioritering av de olika faktorerna menar VDn för IT informa att de 

prioriterar de faktorer som är viktigast först baserat på deras stakeholder-analys. De utför även en 

analys på de hårda delarna av verksamheten, exempelvis bandbredd, som också ingår i 

verksamhetsanalysen. Utifrån analysen hamnar de olika faktorerna i olika grupperingar: kritiska, 

viktiga och bra att ha. VDn för IT informa talar om denna prioritering kopplat till utveckling av 

ett system: 

 

“Det är ju likadant när du tittar på funktioner i systemet så har vi en lång lista som kanske skulle 

ta fem år att utveckla, men vi måste vara klara om två år. Då är det ju samma sak där, vad är 

kritiska funktionalitet, vad är viktigt och vad är “good to have”? Det är samma sak med 

framgångsfaktorer. Visst, alla är viktiga, men vilka är kritiska?” - VD för IT informa (Bilaga: 2 

Rad: 245 - 248). 

 

Under den iterativa processen får ofta IT informa en kravspecifikation med faktorer som ska 

uppfyllas. Faktorerna måste ofta bearbetas och samspelas mellan IT informa och kunden för att 

kunna få fram de korrekta CSFs. Inom samspelet är det inte enbart med ledningen som beställer 

systemet utan hela verksamheten, från ledningen till slutanvändaren.  

 

I IT informas fall använder de sig inte av CSFs vid projektet som är lika väldefinierad som för 

produkten, utan innehåller en inriktning främst på produkten. I deras fall använder de sig av 

metoder vid implementationen och är något som bestäms redan vid kravspecifikationen, men 

samtidigt ändras under projektets gång. Deras metod för projektet bygger på erfarenhet och 

förutsättningar som anpassas efter kundens situation. 

 

IT informa använder sig av CSFs på ett sätt som påminner om hur litteraturen menar att de ska 

användas. Men eftersom de är mer inriktade på funktionella krav är de inte heller lika erfarna 

med arbetande kring CSFs som berör hela företaget. Nedan är en lista över CSFs som IT informa 

berättar om, både system- och projektmässigt. 
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● Budget 

● Tidsram 

● Projektorganisation 

● Legala krav 

● Användarinvolvering 

● Krav från kund 

● Prestanda 

 

4.3.3 Projektledare på IBM och Acando 

I början av projektet tittar projektledaren på företaget som ERP-systemet ska implementeras på 

och granskar deras analyser och historia. Genom detta är det möjligt att se var det går att 

effektivisera och vilka delar av verksamheten som det är lönsamt att arbeta mer med. Men 

projektgruppen gör inte någon egen analys på företaget utan använder istället en standardiserad 

projektplan för ERP-implementationen med 6800 aktiviteter, och sedan skalas en del av dessa 

bort beroende på bristande relevans för det projektet. Efter detta görs HLD-workshops där 

övergripande mål bestäms tillsammans med kunden. Dessa HLDs bryts sedan ner i undermål och 

mäter dem i KPIer som indirekt mäter HLDs och hela projektets progress. 

 

Projektledaren arbetar inte med CSFs på samma sätt som litteraturen förespråkar. Han använder 

sig av HLDs där fem till åtta övergripande mål fastställs. Exempel på dessa mål är “korta 

leveranstider” eller “minska inköpskostnaden med ett visst antal procent”. Dessa definieras i 

början av projektet genom HLD-wrokshops, i införsäljningsfasen. HLDs har ingen 

prioriteringsordning utan samtliga faktorer är obligatoriska mål som måste uppnås för att 

implementationen ska anses vara lyckad. Dessa HLDs bryts sedan ner i undermål som sedan mäts 

genom KPIer. 

 

Projektledaren säger vidare att personer i ledande roller måste vara överens om dessa KPIer. För 

att upprätthålla samarbete inom stora projektgrupper byggs ett Project Management Office 

(PMO). PMOs syfte är att hantera olika aktiviteters beroende för att samarbetet ska fungerar. 

PMO arbetar alltså för att skapa dynamik i projektet genom att hantera förändringar. HLDs och 

KPIer är dock konstanta efter projektstart. 

 

PMOs arbetar endast med att upprätthålla samspel mellan olika komponenter i projektet. När en 

förändring sker finns även risken att både tidsram och budget ändras, därför måste kundsidan 

konsolideras innan en projektförändring accepteras. Denna ledningsstruktur är alltså viktig både 

för att hantera påtryckningar från projektgruppen och från kundsidan. 

 

Projekten har specifika faser: övergripande design, detaljerad design, pre-configuration, build, 

tester och till sist roll-outs. Samtliga av dessa faser har kriterier som måste uppfyllas innan 

projektet avancerar till nästa fas (sign-off kriterier). Tidsramar för dessa sign-off kriterier är 

flytande och förändras efter behov. KPIer och HLDs som mäter hur väl projektet går är dock 

fortfarande konstanta trots den flytande tidsramen. 
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Som nämnts ovan använder sig inte projektledaren på IBM och Acando av CSFs, utan HLDs som 

motsvarande. De arbetar fortfarande efter mål och använder sig av faktorer vid en 

implementation. Faktorerna har ingen prioriteringsordning. De faktorer som han anser vara 

viktiga vid en implementation är: 

 

● Budget 

● Tidsram 

● Projektorganisation 

● Legala krav 

● Användarinvolvering 

● Iterativt arbete 

● Krav från kund 

● Value management 

 

4.3.4 Skanska 

En analys av verksamheten där krav samlades in är det första steget i processen. Detta var både 

krav från organisation och projektet. Här använder de sig av en metod de kallar för conference 

room piloting, där Skanska samlar in krav från alla delar av verksamheten för att få en 

heltäckande kravspecifikation. Detta görs med en internationell projektgrupp där personer hämtas 

från olika delar av världen för att tillföra sin expertis till projektet. Det handlar ändå om att skapa 

en standard som passar hela verksamheten. Så allt som samlas in i denna kravinsamling måste en 

del prioriteras bort för att ha möjlighet att klara det inom tidsram och budget. Sedan får samtliga 

krav en ägare som ansvarar för arbetet med det specifika kravet. 

 

Samtidigt som Skanska analyserades internt hämtades även generella kunskaper som fanns i 

branschen. De har även en implementationspartner med mer erfarenhet inom området. Med 

analysen av verksamheten identifierade Skanska tillsammans med sin samarbetspartner CSFs. 

Efter varje release har kunskapen och förståelsen ökat för CSFs och anpassat deras innebörd 

under implementationsprojektets gång, arbetet med CSFs sker alltså iterativt. Detta är viktigt 

eftersom både företaget och marknaden hinner förändras under långa projekt. 

 

Skanska arbetar med CSFs på det sätt som litteraturen menar att de ska användas. Nedan 

presenteras de CSFs som Skanska har identifierat för sin implementation och de har ingen 

prioriteringsordning.  

 

● Budget 

● Tidsram 

● Projektorganisation 

● Legala krav 

● Användarinvolvering 
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● Prestanda 

● Förvaltningsbarhet 

● Stöd för kärnprocesser 

● Top management 

 

4.4 Critical Success Factors roll i implementationen 

I detta stycke presenteras det empiriska resultatet angående de olika företagens synvinklar på 

hur CSFs roll påverkar deras resultat. 

 

4.4.1 Tetra Pak 

De resultatet som arbete med modellen genererade gav Tetra Pak en bild över vilka delar av ett 

bolag som de behövde lägga mer energi på. De faktorer som modellen tog fram var inte alltid 

korrekta. För att hantera potentiella fel på ett effektivt sätt var det viktigt att ha en tydlig 

ledningsstruktur. Denna ledningsstruktur fanns på varje geografisk implementationsplats för att 

enkelt kunna hantera problem som uppkom lokalt. Detta ökade dynamiken i projektet genom att 

förändringshanteringen blev smidigare. Ledningsstrukturen i sig var även en key success factor, 

enligt Tetra Pak. Tetra Paks motsvarighet till CSFs fokuserade på hur arbetet och 

kommunikationen skulle genomförs under projektets gång samt att budget och tidsram gav 

övergripande mål för projektgruppen av sträva efter. 

 

Efter varje delimplementation utfördes en uppföljning för att identifiera potentiella förbättringar. 

Ibland kunde de fel som begåtts vara så grova att de var tvungna att göra om delar av 

implementationen. Detta gjorde att Tetra Paks modell för att identifiera faktorer kunde 

kontinuerligt förbättras till nästa implementation. Eftersom det var i de identifierade faktorerna 

som hela implementationen grundade sig var det därför viktigt att ha en så pricksäker analys som 

möjligt.  

 

4.4.2 IT informa 

IT informa utför en djupgående analys av verksamheten för att kunna utforma en lista med 

viktiga faktorer som måste vara med i implementationen. Som utgångspunkt för denna lista 

prioriteras dessa olika faktorer för vad som är mest kritiskt för implementationen. Utefter denna 

lista av faktorer med olika vikt för implementationen kategoriseras de kritiska och icke-kritiska. 

Detta anser VDn på IT informa är nödvändigt då faktorerna annars resulterar i att bli lika viktiga 

vilket innebär att faktorerna tappar sitt värde. 

 

Även om denna lista bearbetas och prioriteras så anser VDn på IT informa att dessa faktorer inte 

alltid är korrekta. Det är en iterativ process att arbeta fram de korrekta faktorerna som pågår 

under hela implementationens gång. Detta beror på att under projektets fortlöpande uppstår 

situationer som kan påverka CSFs. 
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De specifikationer som IT informa får från kunden berör i första hand de tekniska delarna av 

systemet de ska implementera. Därefter skapar de CSFs internt och arbetar med dem i huvudsak 

inom företaget. De försöker skapa ett medvetande kring CSFs i hela kundens verksamhet för att 

skapa en enhetlighet inom företaget men CSFs primära syfte för IT informa är att upprätthålla 

struktur inom projektet. VDn för IT informa menar att utan CSFs försvinner överskådligheten av 

verksamheten och förståelsen för de mjuka aspekternas påverkan på projektteamet. 

 

Uppföljning av de olika implementationerna missar ofta IT informa att fullfölja. Detta eftersom 

när produkten är överlämnad så anses projektet vara klart. Vid ett tillfälle så har IT informa gjort 

en ordentlig uppföljning och värderade denna sammanställning högt.  

 

4.4.3 Projektledare på IBM och Acando 

Det första steget, som är att ta fram HLDs, är mer till för att sälja projektet till kunden än vad det 

är för projektgruppen själva. Då samtliga HLDs är mål som måste uppnås för att leverera en 

tillfredställande produkt till kunden har de inte heller någon prioriteringsordning. Men 

undermålen och KPIer hjälper projektgruppen att få en översiktligbild av projektets progress. 

Dessa verktyg visar även projektteamet när nästa implementationsfas kan påbörjas. 

 

Ledningsstrukturen är också viktig eftersom den skapar dynamik i projektet. Genom PMO kan 

målsättningar ändras och byta riktning på projektet. Vid oförväntade händelser är det viktigt att 

projektet kan anpassas efter de nytillkomna kraven. Genom denna struktur faciliteras 

kommunikation och främjar ett forum för öppna diskussioner och samarbete både internt och 

externt. 

 

Projektledaren anser själv att vissa KPIer inte alltid är nödvändiga. Men eftersom de ofta är 

kontraktuella och inte förändras så länge projektet själv inte får en ny riktning. Om projektet 

byter karaktär efter start, vilket det ofta förekommer, kommer KPIer också ändras. Det är då 

PMOs arbetsuppgifter kommer in i bilden då de hanterar förändringen.  

 

Uppföljningar på HLDs, undermål och KPIer är ovanligt. Projektgruppen känner sig ofta klara 

med projektet och gör uppföljningar huvudsakligen om det önskas av kundsidan. Så huruvida en 

uppföljning görs är beroende på kund och är därför varierande. 

 

4.4.4 Skanska 

IT-arkitekten berättar att de använder sig av CSFs under hela implementationsprocessen. I början 

används de till att kunna lokalisera det som är viktigt i deras implementation. För att sedan 

använda dem som riktlinjer under projektets gång, och slutligen använda dem som mätverktyg 

för möjliggöra en uppföljning. Resultatet av dessa mätningar ger sedan en uppfattning om 

huruvida projektet och verksamheten är redo för en release. 
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I Skanskas fall så används acceptans som en viktig faktor. Detta spelar roll inom kommunikation 

för verksamheten både internt för avdelningar och i större sammanhang som sprider sig globalt. 

IT-arkitekten menar att utan acceptans mellan de olika parterna inom verksamheten framgår inte 

vilka krav som existerar för att uppnå en lyckad implementation. 

 

4.5 Sammanfattning 

Företagen börjar med att analysera aktiviteter som pågår på verksamheten för att sedan identifiera 

CSFs. Dessa sammanställs och prioriteras för vilka som anses som kritiska. Faktorerna bearbetas 

med hjälp av företagets situation och måste anpassas. IT informa, Tetra Pak och Skanska arbetar 

med mjuka faktorer och anser det som värdefullt till skillnad från projektledare för IBM och 

Acando, men har det som KPIer och sign off kriterier. Om företagen hävdar att de arbetar med 

CSFs eller inte så har alla sju till nio kritiska faktorer som spelar en viktig roll för 

implementationen. 

 

Intervjuobjekten skiljer på inre och yttre förhållande som påverkar CSFs. Både direktören för 

ISP-programmet på Tetra Pak, VDn på IT informa och IT-arkitekten på Skanska menar att 

företagskulturen inte påverkar CSFs. I Tetra Paks fall var det samma implemention som skulle 

göras på olika platser där ingen variation i slutgiltiga mål fanns. Men IT informa arbetar med 

olika typer av projektroll i framtagandet av CSFs tillsammans med tidsram och budget. 

Projektledaren på IBM och Acando arbetar inte med CSFs utan HLDs och säger att 

företagskultur inte påverkar dessa. Han säger att det är endast hårda värden så som projekttyp, 

tidsram och budget som påverkar HLDs. 

 

När det gäller externa förhållanden så säger både direktören från ISP-programmet, VDn på IT 

informa och IT-arkitekten att det är legala krav som påverkar de identifierade CSFs. 

Projektledaren på IBM och Acando säger att legala krav även påverkar HLDs. För IT informa har 

även andra förhållanden så som uppkopplingshastighet varit en påverkande faktor för deras CSFs. 

 

Både direktören på ISP-programmet, VDn för It informa och IT-arkitekten på Skanska menar att 

bearbetning för korrekta CSFs pågår under projektets gång och inte går att ta fram vid projektets 

start. För att hålla dynamik i CSFs säger samtliga intervjupersoner att en tydlig 

kommunikationsstruktur är kritiskt för genomföra projekt. Uppföljning är något som är bristande 

men som samtliga företag anser är viktigt för framtida projekt.  
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5. Diskussion 
Detta avsnitt innehåller diskussion och analys av empirin som har framställts i resultatet. 

Empirin diskuteras i utgångspunkt från litteraturgenomgången.   

 

5.1 Förhållanden som påverkar de valda Critical Success Factors 

Projektledaren på IBM och Acando använder sig inte av begreppet CSFs utan HLDs, men hur de 

definierar HLDs är likt det litteraturen definierar CSFs. Därför kommer vi att hantera HLDs som 

CSFs fortsättningsvis. 

 

Bullen och Rockart (1981) skriver att industrin, strategi och nuvarande position, miljöfaktorer, 

tidsbestämda faktorer och ledningspositioner är förhållanden som påverkar CSFs för ett visst 

företag. Samtliga av de personer vi intervjuade ansåg att dessa förhållanden spelade en roll vid 

identifiering av CSFs. Dock finns det skillnader på hur Bullen och Rockart (1981) och företagen 

tar tidsbestämning och ledningens påverkningar i beaktning. Hanteringen av dessa två 

förhållanden har de intervjuade företagen sammanfört till en faktor. Samtliga intervjuobjekt har 

pratat om vikten av en projektorganisation vars syfte är att skapa förändringsmottaglighet och 

enhetliga mål för både företaget och projektet. 

 

Projekten hade en tydlig ledningsstruktur för att facilitera kommunikationen mellan olika 

stakeholders i projektet. Genom denna struktur blev alla parter införstådda med de aktuella CSFs 

för att ge projekten en tydlig riktning. Detta gjorde även projektet mer förändringsmottagligt då 

hanteringen av oväntade situationer löstes effektivare. Eftersom kommunikationen var bättre gick 

det enkelt att göra tillfälliga eller permanenta ändringar vid en implementation. 

 

Johansson et al. (2014) skriver om hur företagskultur kan öka och minska relevansen för 

specifika CSFs. Men enligt de företag vi intervjuade påverkas inte CSFs av företagskultur och 

landskultur. CSFs är faktorer som måste uppnås för att implementationen ska anses lyckad. 

Eftersom syftet med en ERP-implementation är att införa en global arbetsprocess med så lite 

avvikelse som möjligt, därför kommer faktorerna inte ändras men det kan vara svårare att uppnå 

dem beroende på kultur, exempelvis. Det påverkar arbetsmetodiken för att uppnå dess faktorer, 

men inte faktorerna själva. Däremot kan faktorerna skiljas beroende på land som påpekat av 

samtliga intervjuobjekt, men det är endast legala krav som kan påverka CSFs. 

 

Samtidigt som de benämnde tidigare är budget och tidsplan en kritisk del av sina 

implementationer. Detta var något som projektledaren på IBM och Acando samt IT informa 

betonade eftersom de arbetar för andra företag och därmed blev utsatta för mer press från kunden. 

Tetra Pak och Skanska utförde sin implementation internt och var mer fokuserade på en 

djupgående analys innan implementation och uppföljning efter implementationen var genomförd 

på en viss filial. 
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5.2 Identifierande av Critical Success Factors 

Parmenter (2007) skriver att de oberoende av storlek på verksamheten eller ERP-systemet bör 

CSFs begränsas till mellan fem och åtta stycken. Detta stärks av vår empiri då projektledaren på 

IBM och Acando uttryckligen har sagt att de använder sig av mellan fem och åtta CSFs. De andra 

intervjuobjekten gav inget specifikt antal, men betonade vikten av att inte ha för många CSFs, 

eftersom de lätt börjar bli motsägande då. CSFs är övergripande och berör ofta komplexa 

områden, därför bryts de ner till flera olika undermål som hanterar mer specifika områden som 

också underlättar mätningen. För att en CSF ska anses vara uppnådd måste alla dess undermål 

vara uppnådda. 

 

Enligt Schniederjans och Yadav (2013) så bör verksamheten brytas ned och analyseras enligt 

TOE ramverk för att kunna identifiera CSFs. Detta ramverk berör åtta aspekter på en ERP-

implementation. Det är en viss skillnad från de delar av verksamheten som Schniederjans och 

Yadav (2013) menar att CSFs ska grunda sig i och vad vår empiri säger. Samtliga av de 

intervjuade företagen tar hänsyn till slutanvändarna och externa påtryckningar vid identifiering av 

CSFs som är två av TOE ramverkets punkter. Implementationsplan, projektledning, top 

management, som också är punkter från ramverket, användes av vissa av de intervjuade företagen 

vid identifikation av CSFs. Slutligen var det punkter som nämns i ramverket men inte någon av 

de intervjuade personerna: IT förmåga, Change management och tillit. De tre sistnämnda är 

aspekter som företagen arbetar med, men betraktas in som CSFs.  

 

I TOE ramverket så har change management tre underkategorier: övergång, utbildning och 

kultur. Dessa tre underkategorier påverkar hur kommunikationen sker inom projektet och hur 

mycket tid som måste läggas på olika faser i projektet, men inte de slutgiltiga målen själva. IT-

förmåga var inget som intervjuobjekten betonade, men togs upp i vissa intervjuer. När det talades 

om det var det dock inget som påverkade CSFs, utan endast hur mycket arbete som måste läggas 

på vissa delar i projektet. Men vi anser att detta har en påverkan då nuvarande förmåga och 

utbildning kommer påverka kostnad och tid för att uppnå önskat resultat. Därför kommer 

nuvarande tillstånd i verksamheten påverka vad implementationen kan uppnå med en viss budget. 

Detta överenstämmer med Ghaffarian och Kiani, 2001 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 

2013) tredje steg i deras metod. Tillit togs endast upp av VDn på IT informa, det ingick i 

kategorin användarinvolvering och står därför inte som en egen CSFs. 

 

Samtliga företag utför en analys av verksamhetsprocessen på ett eller annat sätt för att kunna få 

en överblick över verksamheten. IT informa använder sig av kvalitetsstandarden ISO 25010 som 

en grund för utvecklandet av system, men detta hjälper dem endast med de hårda faktorerna av 

identifiering av CSFs. Förutom detta använder sig inte intervjuobjekten en vedertagen lista som 

CSFs. Istället har de en egen metod och arbetssätt för att identifiera CSFs. Dessa metoder är 

framställda internt på respektive företag och är anpassat efter deras sätt att arbeta. Metoderna 

påminner om den som Ghaffarian och Kiani, 2001 (se Cicala, D. Dragomir & M. Dragomir, 

2013) har tagit fram. Deras metod handlar om att identifiera viktiga faktorer, strukturera dem 

efter vikt och slutligen jämföra det med nuvarande kompetens och förmågor och den differensen 

hjälper företaget identifiera CSFs. De två första stegen stämmer överens med vår empiri. Men i 
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motsatts till vår analys menar intervjuobjekten att det tredje steget där de faktiska CSFs 

identifieras görs det oberoende av nuvarande kompetens och förmågor. Enligt våra intervjuobjekt 

påverkar de nuvarande förmågorna endast hur företagen arbetar för att uppnå de CSFs som de 

identifierar, inte själva CSFs. De faktorer som påverkar CSFs, som också är CSFs, är budget och 

tidsram. De andra CSFs måste anpassas så de kan uppnås inom tidsram och budget. 

 

Det finns fem CSFs som är samma för samtliga: budget, tidsram, projektorganisation, legala krav 

och användarinvolvering. Både Tetra Pak och Skanska som gör en implementation för egen 

vinning har en CSF som är involvering av top mangement. Projektledaren på IBM och Acando 

samt VDn på IT informa som genomför implementationer på andra företag pratar om krav från 

kund som en CSFs. Utöver dessa finns det inget tydligt mönster att utläsa av de CSFs som 

intervjuobjekten har nämnt. Enligt vår analys tar intervjuobjekten hänsyn till sju av de åtta 

områden som TOE ramverk berör vid identifiering av CSFs. Det området i TOE ramverk som 

inte påverkar är tillit då ingen av intervjuobjekten pratar om det som ett eget område. 

 

5.3 Critical Success Factors roll i implementatinonen 

Bayir och Shetty  (2011) har gjort en sammanställning av de CSFs som påverkar 

implementationen, vilket är: bristande ledning, arbetsprocessen och motstånd från användaren. 

Samtliga företag tycker att dessa faktorer spelar stor roll vid implementationen och är avgörande 

för att få en lyckad implementation. Enligt vår empiri stämmer dessa överens med litteraturen 

men samtidigt säger företagen att om projektet går utanför tidsramen och budgeten behöver det 

inte innebära ett misslyckande.  

 

Gemensamt för samtliga företag är att kommunikation mellan stakeholders och företaget som 

implementerar ERP-systemet är en viktig faktor för att få kunden att förstå innebörden av 

systemet och implementationen. Däremot så är fokus på resurser och tidsram inte lika viktigt för 

företag som gör det internt som Tetra Pak och Skanska. Till skillnad från IBM, Acando och IT 

informa är det mer viktigt då de utför implementationen åt en kund, vilket innebär att 

kundupplevelsen blir bättre samt att kostnader och faktorer som ska uppnås är kontraktuella. 

Intervjuobjekten som utförde en implementation för kund var mer tids- budgetfixerade än de som 

genomförde implementationen för egen affärsvinst. 

 

Projektledaren på IBM och Acando använder sina CSFs mer för att sälja in ett projekt hos en 

kund än som ett internt verktyg för projektet. Internt för projektet delades CSFs in i undermål 

som i sin tur kopplades till KPIer. Dessa KPIer mätte projektets framgång och de grundade sig i 

CSFs. CSFs skapade en övergripande riktning för projektet samt möjliggjorde skapande av 

KPIer. De andra intervjuobjekten berörde inte KPIer. Skanska och IT informa menar att de 

skapar överskådlighet där det går att mäta progressen i de kritiska delarna i projektet. De fungerar 

som ett styrmedel och ett mätinstrument. Tetra Pak arbetade inte med CSFs som litteraturen 

menar, men deras motsvarighet till CSFs skapade god dynamik i projektet.  
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Ram och Corkindale (2014) skriver att det skiljer sig mellan olika företag i hur de mäter och 

arbetar med CSFs. Detta stärks med vår empiri då vi inte kunde identifiera ett mönster i hur de 

olika företagen arbetade med CSFs. De hade flera syften enligt var och en av intervjuobjekten. 

Dessa faktorer används dels som målsättning för vad som måste uppnås men även hur arbetet i 

projektet ska utföras. Vissa av de identifierade CSFs hos företagen är mätbara, exempelvis 

budget, medan andra faktorer handlar mer om hur genomförandet av projektet, exempelvis 

styrgrupp och användarinvolvering. Men ett gemensamt syfte för samtliga var att CSFs skulle 

skapa en överblick och en enhetlig riktning för projektet.  
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6. Slutsats 
Forskningsfrågan som denna uppsats hade som utgångspunkt löd: 

 

-    Hur identifierar företag Critical Success Factors och vilken roll har de vid en ERP-

implementation? 

 

Företag identifierar CSFs med metoder och modeller som är unika för företaget. De gör en analys 

av det aktuella företaget och identifierar vilka faktorer som är kritiska för ERP-implementationen. 

Att identifiera CSFs för en ERP-implementation är komplext då det innefattar förståelse för 

många variabler, en del som är unika för den specifika implementationen, och därför är det svårt 

att följa en vedertagen lista. Därför är det svårt att identifiera korrekta CSFs i början av 

implementationen, således sker identifikationen som en iterativ process som görs under projektets 

gång, inte något som bestäms i början som litteraturen syftar på.  

 

Hur företag identifierar CSFs påminner om Ghaffarian och Kianis, 2001 (se Cicala, D. Dragomir 

& M. Dragomir, 2013) trestegs metod. I metoden identifieras vad företaget måste göra för att nå 

framgång, sedan identifiera de mest kritiska av dessa och slutligen jämföra skillnaden mellan 

nuvarande kompetens och förmågor med dem som företagen vill erhålla efter ERP-

implementationen. Det är i det tredje steget metoden skiljer sig från vår empiri. I det tredje steget 

tas även budget och tid, som är två CSFs, med i beräkningen. Där framkommer det vad det skulle 

kosta att öka kompetens och förmåga till önskad nivå. Detta måste falla inom budget och tidsram, 

alternativt att budget och tidsram ökar för att möjliggöra önskvärd förändring.  

 

En skillnad mellan litteraturen och vår empiri är hur kultur påverkar CSFs. I intervjuerna 

berättade samtliga intervjuobjektet att kommunikation fungerar olika beroende på land. Men 

intervjuobjekten uttryckte inget om att det skulle vara mer kostsamt att arbeta i en viss kultur, 

därav påverkar det inte heller CSFs. Enligt TOE ramverk påverkar tillit identifierandet av CSFs, 

men det är inget som har framkommit i vår empiri. Detta skiljer sig från vårt resultat i förhållande 

till tidigare forskning. Vi anser att kultur inte påverkar CSFs då intervjuobjekten har uttryckligen 

påstått det, men då vi under intervjuerna ville ställa öppna frågor och inte frågat om tillit specifikt 

kan vi inte med säkerhet påstå att det inte har en påverkan. 

 

Både Skanska och IT informa använder sig av CSFs som ett verktyg för att fastställa framgång i 

deras respektive implementationer. Projektledaren på IBM och Acando samt direktören på Tetra 

Paks ISP-program använde sig inte uttryckligen av CSFs. Under intervjuerna framgick det dock 

att de hade andra målsättningar som fyllde samma syfte som CSFs. De hade andra mål och 

direktiv för faktorer som måste uppnås, vilket samma som definitionen för CSFs. Detta tyder på 

att ett CSF-tänkande är viktigt vid ERP-implementationer.  

 

Samtliga företag använder sig av CSF-tänkande för att kunna skapa en överblick med riktmål för 

en implementation. Vi har identifierat två typer av CSFs som företagen använder. En roll är 

övergripande mål som måste uppnås, likt CSFs i litteraturen, som skapar en övergripande riktning 

för projektet. Den andra rollen fokuserar på hur företag ska arbeta snarare än vad de ska arbeta 
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med, exempelvis kommunikationsplaner och projektorganisation. I litteraturen skildras CSFs som 

faktorer som måste uppfyllas, företagen i vår studie använder de dels som detta, men också hur 

de ska arbeta för att uppnå utsatta milstolpar. Vad som är kritiskt för en framgångsrik 

implementation varierar från olika personer, därför varierar även CSFs roll i en implementation.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Grunden som har skapats av denna forskning erbjuder rum för vidare forskning och utveckling, 

genom att gå vidare där denna uppsats sätter sina avgränsningar. Enligt vår studie används inte en 

lista av CSFs vid ERP-implementation. Istället identifieras CSFs i början av projektet och arbetas 

med under hela implementationen. Forskningen som bör utföras är att utveckla en metod för 

analys för att identifiera CSFs för en ERP-implementation. Analysen bör ha ett stort urval för att 

skapa relevans för företag oberoende av implementation eller bransch.   
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7. Bilagor 
  

Bilaga 1 – Transkribering, Tetra Pak. 

Företag: Tetra Pak. 

Titel: Direktör för ISP-implementering. 

Plats och datum: Lund, 2016-04-19, 11:30. 

Längd: 45:41 min 

A: Anne Christine Strömgren. 

J & J: Jonas Mellström och Johannes Esbjörnsson.  
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J & J: Kan du börja med att berätta om företaget? 1 

  2 

A: Vi är 23 000 anställda globalt och har två affärsenheter. Det ena är Tetra Pak-packaging som 3 

arbetar med förpackningsmaterial till maskiner. Våra kunder är alltså mejerier eller andra företag 4 

som arbetar med flytande föda, det vill säga juice, mjölk, O.S.V. Den andra affärsenheten är 5 

processing där man alltså processar mjölken eller juicen när den kommer in. Packaging är det 6 

som historiskt sätt var Tetra pak och processing är det som historiskt sätt var Alfa laval. Tetra pak 7 

köpte Alfa laval och så tog man in det i businessen som man ville ha och så sålde man av det som 8 

man inte ville ha i produktportföljerna. Så det är det som är Tetra pak idag. 9 

  10 

J & J: Vad har du för roll på Tetra Pak? 11 

  12 

A: Tidigare så har jag varit med i Tetra Paks ISP-program där vi rullade ut SAP globalt som var 13 

en global lösning. Men det var ju inte bara ett affärssystem som implementerades utan även en 14 

global process. Detta för att alla skulle jobba på samma sätt globalt. 15 

PWC hade själva programmet och vi i Global IM alltså IT-avdelningen var mer händer och inte 16 

hjärnor. Utan hjärnorna var businessen och konsulterna. Och sen så blev då PWC IBM(D.V.S 17 

PWC blev uppköpta) och vi jobbade med IBM fram till 2007. I samband med det så tog jag över 18 

ISP-programmet och blev direktör för hela programmet, då hade vi 71 bolag kvar att 19 

implementera. Detta var bolag som inte hade så stor affärsvinst så att business caset och att 20 

implementera SAP hos dem fanns inte riktigt. Utan då gick vi in och lovade top management att 21 

sänka våra kostnader med 40 % och kunna implementera på halva tiden. Detta var ett 22 

erbjudanden som de inte kunde tacka nej till. Detta resulterade i en lyckade implementering. 23 

Kostnaderna lyckades sänkas med mer än 40 % och vi sparkade ut IBM som hade varit hjärnor 24 

hittills. Det som jag lyckades göra under vägen var att bygga min egen IT-organisation i 25 

Singapore, Denton och Sverige. Detta gjorde att vi var redo att ta över. Nu kan vi ta in händer och 26 

outsourca till Indien till mycket lägre kostnader. Sen ändrade vi även metoden så att vi kunde 27 

implementera mycket effektivare. 28 

  29 

J & J: Var detta bara inom Tetra Pak? 30 

  31 

A: Bara inom Tetra Pak. Vi finns i mer än 170 länder. Så vi har varit runt på ställen som man 32 

aldrig skulle åka till annars, plus att vi då implementerade på marknadsbolag, våra fabriker och 33 

på våra produktionsenheter. Oftast ligger dem här långt ute i ingenstans. Det här teamet som 34 

implementerar en del av success factors gäller att dem är kompetenta som kan göra samma sak på 35 

olika platser. Det resulterade i ett sammansvetsat team som åkte runt i världen och gjorde det här. 36 

Så fantastiskt roligt. Men Tetra Paks första och dyraste projekt någonsin. När det avslutades 2013 37 

så kände jag att jag inte kommer med IT-bakgrund från början, jag är maskiningenjör och 38 

halkade in på det här i och med att det är affärssystem och en global process som vi skulle rulla 39 

ut, så jag kände att jag ville tillbaka till businessen. Samtidigt så ville jag nyttja vad jag hade lärt 40 

mig när det kommer till att implementera, med change management och vad allt det innebär. Just 41 

då ändrade han som var vice president hela sitt management team och en utav rollerna var att bli 42 

globalt ansvarig för installation services som det heter, fyllmaskiner på packaging, och den 43 
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tjänsten fick jag. Så jag är direktor installation services of technical service. Detta visar att Tetra 44 

Pak är ett fantastiskt företag att växa i inom företaget. 45 

  46 

J & J: När ni rullar ut denna implementationen vad omfattar det systemet? 47 

  48 

A: Vissa har att det enbart täcker vissa processer eller vissa bolagstyper. ISP för oss skulle täcka 49 

vår orderprocess, från order till catch. Och då hade vi fem stycken order fullfillments i Tetra Pak. 50 

Kundprocessen och leverantörsprocessen. Här visar det hur mycket vi täckte(visar upp en bild) 51 

som du ser så täcker vi till stor del dem processer som vi har. Det är mycket på product creation 52 

som vi inte täcker i systemet, just för att där har du andra typer av verktyg som inte är SAP. Utan 53 

här är det mer budget och hur man driver projekten. Medan där du har capital equipment det vill 54 

säga fyllmaskiner som vi kallar hårdvara. Sen har vi packaging material det vill säga 55 

förpackningsmaterialet det är där Tetra Pak har gjort pengar tidigare. Sen har vi service products 56 

som är teknisk service som jag är på. Om du tittar på Tetra Paks affär så är det traditionellt 57 

packagning material där vi har tjänat pengar men som i dagens läge vi har konkurrens. Andra 58 

företag som kopierar vårt förpackningsmaterial och säljer till mycket billigare pris. Så i vår 20/20 59 

strategi så säger vi att alla affärsenheter ska gå med vinst så att även Capital equipment samt 60 

teknisk service. Det var därför som han som var VP (Vice President) när jag kom in 2013 61 

bestämde sig för att ändra hela den organisationen och om man tittar på Tetra Paks 20/20 strategi 62 

så ska vi då stå för en tredje del av Tetra Paks tillväxt i 20/20. Men om man tittar på vad vi täckte 63 

så är det där pengarna kommer in där det är 100 %. Sen så är det lite mindre i product creation 64 

och i product lifecycle och skillnaden mellan dem är att product creation är där dem skapar nya 65 

fyllmaskiner där du har konstruktörer och designers. Medan prodcut lifecylce är ju sen när 66 

maskinen stå ute på fältet dem förändringarna man gör genom livscykeln. 67 

  68 

J & J: Implementationen följde budgeten men följde den tidsramen? 69 

  70 

A: Jag skulle vilja säga att den varken följde budgeten eller tidsramen. Jag skulle vilja säga såhär: 71 

Tetra Pak var väldigt tidigt ute. Vi började i slutet på 1990-talet strax in på början av 2000-talet. 72 

Det var väldigt få i världen just då som hade globala processer. Vad vi gjorde dessutom var att vi 73 

hade en IT-strategi där vi sa att vi ska ha ett system och en databas globalt som ska täcka samtliga 74 

processer och samtliga bolagstyper. Normalt andra i industrin hade man delat upp det till olika 75 

processer. Det vi gjorde sa egentligen dem flesta att det inte skulle funka. Och det var otroligt 76 

svårt men när man tittar i backspegeln efteråt försöker dem flesta andra göra det som vi gjorde 77 

från början. Hade vi gjort det här idag så hade vi kunnat göra det som vi gjorde på 15 år på 2 år. 78 

Detta beror på olika anledningar, dels så är företaget mycket mognare nu än vad vi var då. Vi har 79 

även top-managment som driver för att vi ska globalisera samt standardisera oss. Men även 80 

omvärlden är mer mogen, alla jobbar med affärsprocesser idag, detta var något som man inte 81 

gjorde då. Vi var lite tidiga men samtidigt så är vi otroligt duktiga på det idag. I början var man 82 

väldigt opportunistiska att vi skulle göra detta otroligt snabbt. Men så blev det inte alls. Det vi 83 

märkte när vi började gå ut och implementera att världen såg mycket annorlunda ut än vad vi 84 

hade väntat oss. Detta leda till att vi var tvungna att göra en del anpassningar. Stakeholders var 85 

egentligen det svåraste för att kunna forcera en global lösning. Så det var mycket svårare än vad 86 
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vi trodde och change managment, det är en sak att bara rulla ut ett system, och en annan sak att 87 

ändra ett mindset. 88 

  89 

J & J: Vad var det svåraste att ändra hos folks mindset? Var det folk i fabriken eller var det högre 90 

upp i hierarkin? 91 

  92 

A: En av våra key success factors var ju top management som stödde det här. Men även fast det 93 

är så, så finns det ju även krafter som motsäger det. Så fort vi skulle ut på en fabrik så var den 94 

första aktiviteten vi hade kallade vi “mangament call to action”. Vilket innebar att man samlade 95 

hela managment för att förstå vad deras pain points var så att vi kunde ha det i åsikt.  Vi 96 

förklarade hur vi skulle gå tillväga och hur dem skulle stödja det. Så svaret på din fråga, så var 97 

det svårare på gräsrotsnivå men det är också för att det tar mer tid innan förändringen går igenom. 98 

Även fast vi hade top management så kanske inte dem riktigt förstod så kunde dem inte riktigt 99 

förklara hur processen och affärssystemet faktiskt hängde ihop med deras dagliga arbete. 100 

  101 

J & J: Hade ni fler fördelar som ni förväntade er med systemet förutom att sänka kostnaderna? 102 

  103 

A: Vi hade ett benefit case som handlade just mycket om att sänka kostnaderna, men naturligtvis 104 

så fanns det mjukare sidor också. Det var just då att kunna riva murarna runt dem här små 105 

kungadömena, där det kunde bli ett mer globalt företag. Innan vi gjorde det här fanns Tetra Pak 106 

globalt men vi jobbade mer som internationellt företag. Detta innebär att vi jobbade väldigt olika 107 

och nu kunde vi alltså bli ett globalt företag. Om ni tittar på omvärlden och våra kunder. Våra 108 

största kunder är: Coca Cola, Pepsi, Nestlé, alltså världsledande och globala företag i sig. När 109 

dem gjorde affärer med oss så ville inte dem att det skulle ske på olika sätt för de olika delarna i 110 

världen. Dem förväntade sig att det skulle ske på samma sätt eftersom båda företagen var globala. 111 

Så man ska inte glömma omvärlden också förändras under denna resa där vi ser en globalisering. 112 

Det var en del av målet också att faktiskt bli ett globalt företag. Idag har vi till och med en global 113 

organisation. Det var inte bara ett affärssystem som vi rullad ut utan också hur vi skulle 114 

organisera sig nu. Så roller och ansvar standardiserades också, och detta är det kontroversiella. 115 

  116 

J & J: Du nämnde tidigare att varken tidsramen eller budgeten hölls, men tyckte du själv att detta 117 

var en lyckad implementation? 118 

  119 

A: Det tycker jag faktiskt! Det var ju två steg fram till 2007. När vi gick in med tidsmålen, 120 

budgetmålen och skulle sänka kostnaderna med 40 % och det gjorde vi. Men då hade vi också 121 

mycket bättre kontroll. En av orsakerna att vi inte gjorde detta tidigare är att vi var alldeles för 122 

tidiga i implementeringen och det inte fanns erfarenhet. Sen hade vi inte riktigt kontrollen i och 123 

med att det var konsulter som gjorde planen, och ibland lovades det lite för mycket. Men på den 124 

tiden hade vi inte kompetens för att kunna leda det själva. Man måste granska sin kompetens. 125 

Samtidigt så har jag erfarenheten, metoden och arbetssätten med mig från ISP-projektet. 126 

  127 

J & J: Hur fastställde ni vad som måste göras för att projektet skulle bli framgångsrikt? 128 

  129 
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A: Vi hade några key success factors. Det ska vara business driven och integrerat i 130 

affärsenheterna. Men även våra globala processer. 131 

  132 

J & J: Men för att uppnå det här hade ni då dem här key success factors? 133 

  134 

A: Nej det här var missionen egentligen. Men till det här hade vi en global metod, som vi 135 

använde överallt. Denna metod skapades lite efter hand. De allra flesta projekten körs via samma 136 

flöde, vilken typ av projekt du än kör. På den tiden så fanns det inte lika utvecklat, så IBM kom 137 

in med sin metod och den förfinade vi under vägen. Men från 2007 till 2013 så var mycket i och 138 

med att vi kunde sänka kostnaderna och minska tiden genom att ha en bra metod som var 139 

välarbetad. Genom att anpassa de modellerna till de olika affärsverksamheterna, beroende på om 140 

det är ett förpackningsbolag osv. 141 

  142 

J & J: Vad tog ni i beaktning när ni bestämde de här key success faktorerna, var det beroende på 143 

vikten typ bolag som ni skulle implementera på? Vad hade ni i åtanke när ni bestämde dessa? 144 

  145 

A: Vi har någonting som vi kallar för key sucess factors och en var ju faktiskt att ha top 146 

management med sig, att dem skulle förstå vad det är vi ska göra för någonting. Sen kom vi då in 147 

med starka människor och med en metod om hur tillvägagångssättet var men vi var ju tvungna att 148 

ha folk med oss på en lokal nivå. Där vi skulle implementera för det var dem som visste 149 

businessen och det var dem som kunde säga var det fanns för lokala krav som vi måste ta hänsyn 150 

till för att kunna implementera den globala lösningen. Och dem här lokala människorna då, det 151 

gällde ju att handplocka dem som faktiskt var bäst, som kunde affären bäst. Som kunde säga “nej, 152 

det här funkar inte hos oss”, vi måste ändra den globala lösningen enligt vårt sätt att arbeta. Eller 153 

man behöver ju även kunna legala krav i den delen av världen, det finns ju till exempel Brasilien, 154 

Argentina, Indien, Japan och Ryssland har jättekomplexa legala krav. Där har ju SAP vad vi 155 

kallar “country solutions” där man har gjort lösning anpassade efter de här legala landskraven. 156 

Men samtidigt måste man ha med sig folk som verkligen kan lagar och regler, så att det är 157 

införstått och man följer de lokala lagarna. 158 

  159 

J & J: Så de största faktorerna var att ledningen och slutanvändarna ska vara involverade? 160 

  161 

A: Absolut, och de var ju även med och testade systemet. Så om man tittar på tågordningen var ju 162 

de även med i specifikationen. Vi kom och sa “Det här är den globala lösningen, vad behöver 163 

ni?”, då var vi tvungna att ha lokala specialister som kunde säga “det här är det som gäller för 164 

oss”. Men även så var de med och testade själva lösningen innan man implementerade så det inte 165 

kom som en total överraskning, utan de faktiskt skulle kunna göra sin business. Men även att 166 

träna upp de som ska använda systemet. Och där har vi en modell som vi kallar “train the 167 

trainer”, där vi har vad vi kallar för super-users, där vi centralt utbildar super-users som i sin tur 168 

utbildade end-users. Det är någonting som vi har kvar även idag, så att även om vi 169 

implementerade vissa siter för tio år sedan, så har vi kvar det konceptet. Så när jag idag är på 170 

teknisk service och gör affärsförändringar innebär ju det att jag även gör processförändringar och 171 

systemförändringar och då använder jag de super-users till att träna end-users. Så det vi gjorde i 172 

ISP programmet är en grund för att faktiskt kan driva förändringsarbete i företaget idag. En annan 173 
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sak som var jätteviktigt var ju att vi hade bra projekt management. Det här med projektledarskap 174 

det var ju ett jätteprogram, det var ju inte bara ett projekt, det var på olika platser i världen. Med 175 

olika typer av bolag och du hade ett antal projektledare som skulle leda, inte bara IT-176 

organisationen, utan även den lokala organisationen och driva både en implementering av system, 177 

av process men även ett förändringsarbete. Så projektledarskapet var ju verkligen en nyckel. Om 178 

jag tittar på de duktiga projektledare vi har på Tetra Pak idag, många av dem kommer från ISP-179 

programmet, för de lärde sig så mycket. 180 

  181 

J & J: De här olika bolagen som ni gjorde implementationer på runt om i världen, skiljde sig 182 

företagskulturen där också? 183 

 184 

A: Absolut, visst gjorde de det. Det beror ju på olika anledningar, jag kan väl säga att Tetra Pak 185 

generellt har en rätt bra företagskultur, men då var det så styrt av vilken typ av chef man hade. I 186 

och med att vi inte hade något globalt sätt att jobba, så det skiljde det sig. Men skiljer sig ju även 187 

landskulturer utöver det. Innan vi åkte till Kina, så förberedde sig hela projektteamet genom att 188 

läsa på vad man skulle tänka på där. Hur är kulturen där? Hur ser Tetra Pakskulturen ut i Kina? 189 

För det var helt annorlunda mot att implementera i Sydamerika, till exempel. Så vi hade 190 

kulturträningar med vårt team, innan vi åkte ut. I Sydamerika där är det väldigt språkberoende, så 191 

tog vi in folk från verksamheten i Sydamerika som blev en del av ISP-programmet för de kunde 192 

prata Spanska eller Portugisiska och hjälpa oss med implementationen. Det är flera av dem som 193 

är kvar idag, det finns ett litet spanskt community i Malmö där många kommer från ISP-194 

programmet. 195 

  196 

J & J: Skiljde sig också dessa key success factors beroende på företagskulturen? 197 

  198 

A: Nej, jag skulle säga att vi körde på samma sätt. Kanske inte i början för då trodde vi att vi var 199 

tvungna att anpassa oss, men om jag tittar över tiden så är det vinnande konceptet att göra på 200 

samma sätt överallt. 201 

  202 

J & J: Det känns också som att i Asien är det väldigt hierarkiskt 203 

  204 

A: Asien är väldigt hierarkiskt och speciellt Kina, på gott och ont. Där är det ju egentligen väldigt 205 

lätt att göra förändringsarbete, har du bara top management med dig så behöver du inte göra så 206 

mycket mer. Då går ledningen ut och pekar med hela handen, bara de pekar åt rätt håll så gör alla 207 

så. Det är ingen som ifrågasätter. 208 

  209 

J & J: Men i Asien, hade ni slutanvändarna med också? 210 

  211 

A: Absolut. Det svåra med Asien är i kulturen är med rädd för att tappa ansiktet, man säger aldrig 212 

nej. Så man lär sig ju också hur man pratar med folk, man kan inte ha ja/nej-frågor. Man måste ha 213 

beskrivande och mer öppna frågor. 214 

  215 

J & J: Hade ni en lista med key sucess factors som ni jobbade efter i varje implementation? 216 
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  217 

A: Vi hade ju en metod, med varje steg och vad som skulle göras. I början satsade vi väldigt 218 

mycket på att sätta metoden på plats innan vi gick ut. Så det flödet fanns. Och vilken typ av 219 

kompetens som behövdes för varje område. Andra stora delar av arbetet var att rensa och 220 

konvertera data från gamla legacy system för att inte förlora all historik. Så det var ett jättejobb 221 

att gå från ett antal gamla system där man inte kunna ha en överblick av all data och få in det i ett 222 

gemensamt system där du har överblick över datan. Detta göra att man kan använda datan på ett 223 

helt annat sätt, nu har vi ett globalt system med överblick över all global data. Det är egentligen 224 

först idag som folk börjar inse vilken guldgruva man sitter på genom digitaliseringen, att börja 225 

analysera och använda den data som vi har. 226 

  227 

J & J: På listan som visade hur mycket ni skulle minska kostnaderna, hade ni en liknande lista 228 

med mjuka mål som inte är kvantifierbara? 229 

  230 

A: Nej, egentligen inte. Det är också något som lärt oss, när vi gör ett business case idag så har vi 231 

även de mjuka sidorna definierade men de hade vi inte då. Jag skulle säga att det är där världen 232 

har förändrats och det är där vi lärde oss att det är de mjuka faktorerna som är mycket svårare, 233 

och kan göra att det står eller faller. 234 

  235 

J & J: Det fanns aldrig nerskrivit någonstans, att motverka user-resistens till exempel? 236 

  237 

A: Jo, det fanns ju. Vi hade ju end-user testning, det var ju för att man skulle ha en chans att 238 

faktiskt se systemet och känna att det är användarvänligt. Det finns ju inget som är så 239 

kontroversiellt som att komma med ett nytt system. Det är ju alltid så att man skyller på IT om 240 

man har ett problem i verksamheten. Så man blir ju inte populär när man kommer med ett nytt 241 

system. Så mycket handlade ju om att vinna över folk på sin sida. Och faktiskt berätta om för 242 

slutanvändarna vad det kommer göra för deras dagliga arbete och hur de kommer tjäna på det, 243 

och inte bara vad systemet innebär för Tetra Pak i hårda termer. Vi tog ett stort konferensrum på 244 

varje plats vi skulle implementera på. Så simulerade vi hela affärsflödet, så vi hade de olika 245 

rollerna som satt intill varandra så. Så att började en med att göra order, sen nästa person nästa 246 

steg och så vidare. För då såg man också att om någon gör fel så blir det jobbigt för nästa person 247 

och ännu mer fel. Man tog det teoretiska och gjorde det verkligt, så folk förstod vad interfacen 248 

var. Där jobbade vi mycket med dem mer mjuka sidorna 249 

  250 

J & J: Var det på andra delar än bara user-resistens som det fanns dokumenterat om hur ni skulle 251 

hantera? 252 

  253 

A: Även med stakeholder management, med kommunikation. Här hade vi mycket sättet på, hur 254 

ska man göra och hur ska man tänka för att få med alla stakeholders? Hur ska man kommunicera 255 

till olika stakeholders? Att ha en kommunikationsplan. Exempelvis, vid implementation när man 256 

kom in på det bolaget så hade vi redan i receptionen så hade vi en tavla där man kunde se hur 257 

projektet gick, hur implementationsprojektet för ISP gick. Sen hade vi en nedräkning om hur 258 

många dagar det var kvar till go-live. Så vi fick alla med oss, alla skulle veta vad detta handlade 259 

om, var statusen var och hur lång tid det var kvar till go-live. 260 
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  261 

J & J: Dessa mjuka delarna fanns de med i den modellen ni använde vid varje implementation? 262 

  263 

A: Ja, det skulle man kunna säga. 264 

  265 

J & J: Skulle vi kunna få se modellen eller är den hemlig? 266 

 267 

A: Egentligen vill vi ju inte dela med oss av det, för det är en av våra starka sidor. Samtidigt så 268 

skiljer det inte så mycket från det som idag är Industry standard. Men vi har modeller för change 269 

management och så vidare. Nej, helst vill jag inte dela med mig av det. Sen var ju budskapet 270 

“good enough”, när är det bra nog? Alla kommer inte bli nöjda, och det var de budskapet vi gick 271 

ut med. Vi har en global lösning som vi vill avvika från så lite som möjligt, är det gott nog för att 272 

ett bolag ska kunna göra sin business? Annars kan man ju hålla på och skruva hur länge som 273 

helst. 274 

  275 

J & J: Men den här modellen, kan du förklara lite i grova drag utan att säga något som kanske är 276 

en affärshemlighet? 277 

  278 

A: Man kan ju säga att vi hade: ett Preperation team. De teamet gick ut minst sex månader innan 279 

själva implementationsprojektet började och de började då med management call-to-action, och 280 

började med att kommunicera och förstå businessen. Förstå hur organisationen var uppsatt just 281 

nu. Göra mycket av en as-is analys, innan vi ens började prata system och verktyg och innan 282 

själva implementationsprojektet började. 283 

  284 

J & J: Den as-is modellen inkluderade den allt? 285 

  286 

A: Ja, vilka positioner som fanns, vilka arbetsprocesser som fanns och hur mycket vinst var det. 287 

Allt från nyckeltal till setup. Men även dessa mjuka faktorer, som var sker besluten egentligen, 288 

var ligger makten, vem vi ska tänka på mest i denna organisation. Så verkligen att titta på hur det 289 

ser ut och det var här vi tittade på de mjuka bitarna. Hur behöver vi kommunicera här? Hur stor 290 

blir förändringen, inte bara systemmässigt, utan även hur mognaden både på ledarskapet och hela 291 

organisationen. Detta var viktigt för adressera dessa gap. Så sex månader innan började man med 292 

det, bara göra förberedelse och sen gick då implementationsprojektet igång där vi hade en väldigt 293 

väl definierad metod på vad som skulle göras från ett IT-perspektiv. 294 

  295 

J & J: Genom denna metod, hur fick ni göra för att implementationen skulle bli lyckad i olika 296 

länder? 297 

  298 

A: Då gick man till ett land, till en bolagstyp och gjorde en as-is analys. I den inkluderades ju 299 

även de hårda faktorerna, man gjorde ett benefit-case för just dem. 300 

  301 

J & J: Sen skiljde det sig? 302 

 303 

A: Absolut. Metoden var densamma med utfallet skiljde sig beroende på vart man var. 304 

  305 
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J & J: Det som togs fram av den modellen, blev det alltid “rätt”? 306 

  307 

A: Nej, det blev inte alltid rätt. De brukade kalla ISP för ett självspelande piano eftersom vi hade 308 

gjort det så många gånger och upprepade det vi gjorde, och vi hade en jättebra metod. Men även 309 

om man har det så måste man vara agil och flexibel i det, och faktiskt kunna ändra när man 310 

märker att missförstånd uppkommit eller saker har förändrats. Så man måste ju kunna ta hand om 311 

sådana saker och det händer hela tiden, att de kom upp saker vi inte upptäckt. 312 

  313 

J & J: När en sådan sak uppkom, hur hanterade ni det? 314 

  315 

A: Vi hade en Change-process i projektet. Där man dels tittade på mer hårda bitar men även där 316 

man diskuterade i styrgruppsforum med management hur man går tillväga nu? även med de 317 

mjuka delarna. 318 

  319 

J & J: Om det komma upp något helt oväntat, exempelvis strejk. Hade ni någon metod för att 320 

hantera det? 321 

  322 

A: Vi hade satt upp väldigt bra governance-struktur. Detta var gemensamt med bolagen där ute 323 

och även top management, och det tror jag är en annan key success factor. Man kan inte sitta och 324 

ha en governance-struktur centralt och inte dra in bolagen där ute. Utan det fanns redan en 325 

governance på plats, så när det hände kände man redan varandra och träffades regelbundet. Så det 326 

var inga problem. Sen var det ju knivigheter, det hände ju att det var strejk eller andra saker. Så 327 

de gäller att ha de på plats innan det händer. 328 

  329 

J & J: När en implementation var genomförd på ett visst bolag, gjorde ni en uppföljning då? För 330 

att jämföra planeringen med resultatet. 331 

  332 

A: Absolut, vi följde upp lessons learned. Både på hur vi hade implementerat och vad resultatet 333 

blev, dels för att lära oss och sen för att förbättra. Vissa saker blev vi faktiskt tvungna att göra 334 

om. Så det var jätteviktigt och det är inget man ska vänta med tills slutet av projektet heller. Utan 335 

titta och följa upp efter varje fas. 336 

  337 

J & J: Okej, jag tror vi är nöjda så. 338 

  339 

A: Jag kan ju skicka dessa slides jag visade340 
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Bilaga 2 – Transkribering, IT informa. 

Företag: IT informa. 

Titel: VD för IT informa. 

Plats och datum: Lund, 2016-04-27, 15:00. 

Längd: 51:58 min. 

U: Ulf Santesson 

J & J: Jonas Mellström och Johannes Esbjörnsson. 
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J & J: Kan du börja med att berätta om företaget du är på idag? 1 

 2 

U: Företaget heter IT informa och grundades i sin ursprungliga form 1997, då var vi tre kollegor i 3 

Stockholm som startade ett bolag. Ett konsultbolag där missionen var erfarna systemutvecklare, 4 

seniora systemutvecklare. Sen så flyttade jag till Skåne, tillbaka till hembygden år 2000. Då 5 

startade vi igång verksamheten här nere och lite grann runt samma koncept genom att rekrytera 6 

folk som jag ville jobba med. Med fokus på erfarna personer som jag har kommit i kontakt med 7 

under mina projekt som jag vill försätta arbeta med i närmare relationer. På den bågen har det 8 

varit, vi gjorde en ombildning 2009 då vi gjorde en satsning även på åtagande inte bara hyra ut 9 

konsulter per timme så att säga, utan även gjorde en satsning på åtagande så nu har vi 50/50 på 10 

åtagande och konsult uthyrning. Fokus är fortfarande seniora roller inom systemutveckling och 11 

systemförvaltningsprocessen och vi är nu närmare 25 personer i bolaget. Fokus är det som vi 12 

kallar för verksamhetskritiska system, det vill säga system som är absoluta kritiska för kundens 13 

verksamhet. Stannar systemet ned så måste vi stanna ned fabriken och kostar massvis med 14 

pengar. Oftast är det förenat då med ett antal väldigt kritiska krav och det skiljer sig mellan olika 15 

typer av system som vi bygger. Det kan vara i Tetra Paks fall att det väldigt mycket kring 16 

tillgänglighet som är viktigt. Vi jobbar med patientjournalsystem som är byggt åt en annan kund 17 

som handlar mycket kring compliance det vill säga att vi följer patientdatalagar i alla dem 18 

länderna som man använder det här systemet men även korrekthet. Min tröst när jag var på Tetra 19 

Pak var att ingen dör åtminstone om systemet går ner vilket i det kan göra här (patient systemet). 20 

Om vi inte har rätt enhet på medicinen så kan faktiskt folk dö. Men vad det handlar om är 21 

verksamhetskritiska system där det krävs lite mer ordning och reda, lite mer kontroll vad 22 

systemets egenskaper än om man bygger en bokningshemsida för en golfbana. Företaget 23 

fokuserar på tre stora kunder som vi har en väldigt nära relation med, så vi har inte riskerna 24 

sprida hos en väldig massa kunder utan vi har Tetra Pak, Ikea, Diaverum. Som vi har nästan en 25 

partnerlik relation med dem här kunderna. Tetra Pak har vi jobbat med i 12 år nu och vi har haft 26 

konsulter där, ibland lite färre och ibland lite fler under alla dem här åren. Diaverum där har vi 27 

gjort en liknande resa som hos Tetra Pak, vi hjälpte dem att bygga systemet först men tillskillnad 28 

från Tetra Pak så hyr vi inte ut jobb utan vi har tagit över ansvaret och förvaltar deras system. Vi 29 

har både support och utveckling i form av ett åtagande. Jag själv har jobbat som konsult under 30 

alla dem här åren, just nu blir det väldigt lite konsulting och mer fokus på att leda företaget 31 

eftersom jag är VD i bolaget och jobbar mycket med försäljning och rekrytering. 32 

 33 

J & J: Dem här implementationerna som ni har gjort, kan du berätta lite snabbt om dessa? 34 

 35 

U: Om vi scannar lite övergripande så har dem har egentligen följt mig och haft en röd tråd ända 36 

sen jag började köra företag, och kan se att det första stora projektet var ett system som ni kanske 37 

finns i. Belastningsregistret och misstankeregistret, det är ett system på rättsväsendet som ägs av 38 

rikspolisstyrelsen. Där hamnar allting från domar till strafförläggningar, ordningsförläggningar 39 

och sådana saker. Så det är ett centralt system, om det systemet inte är uppe så måste du släppa 40 

alla människor som du har gripit och det finns lagar om viss lagring och sådant. Så det är både 41 

höga säkerhetskrav och tillägningskrav och annat. Så det var mitt första system. Jag hade ju 42 

jobbat med utveckling långt innan men om vi ska prata om dessa kritiska implementationer så var 43 
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det väl ett av dem större. Nästa resa var faktiskt Tetra Pak. Man hade ett system sen innan som 44 

snurra i alla Tetra Paks fabriker där man tillverkar själva förpackningsmaterialet och det var 45 

tekniskt out dated. Det var föråldrat och byggde på teknik som inte var supportad längre kan man 46 

säga. Så då var uppdraget var att bygga ett likadant fast på en modern plattform och med samma 47 

resurser. Då var jag första man att sätta upp det projektet och driva det inom utveckling och roll-48 

out till pilotfabriker och mitt uppdrag var slut när piloten godkände leveransen och sen kom 49 

utrullning world wide. Efter det var det ett stort HR-system som används i dem flesta kommuner 50 

och statliga verk och det är ett system som heter Heroma. Som hanterar lön, planering i landsting 51 

och kör det på Stockholms landsting och hanterar 19 000 anställda allt ifrån incheckning när man 52 

kommer och går och planering av sina pass, sina turer och lönesystem. Där kom jag in när det var 53 

ett projekt som hade havererat så det var inte från start utan jag fick vända projektet och jag var 54 

klar när Stockholmläns landsting hade godkänt min implementation. Nästa resa var nog 55 

Diaverum och där hade var uppdraget liknande, man hade ett patientjournalsystem, Diaverum 56 

driver det i 20 länder och för hantera sina patienter, behandlingar, labb och provsvar som hanteras 57 

i detta system. Så då var uppdraget att bygga ett likadant system som dem har eller liknande 58 

system fast med alla nya funktioner och dessutom ska det vara compliant mot patientdatalagarna i 59 

20 länder i bland annat Asien och Europa. Det tog ett år att rulla ut första versionen sen rulla vi ut 60 

inkrementellt under ytligare ett år och har hand om förvaltningen av det systemet. Det är väl dem 61 

största intressanta projekten, så det är ett system inom rättsväsendet, ett system inom industri, ett 62 

system inom personal administration, HR-system och ett system inom Healthcare som vi håller 63 

med på med. Men det som är gemensamt för dem är ju det som jag sa i början, 64 

verksamhetskritiska system ur någon aspekt som det krävs lite extra fokus på kritiska 65 

framgångsfaktorer för att kunna lyckas med implementationen. Alla dem här projekten har 66 

lyckats. 67 

 68 

J & J: Följde dem här projekten tidsram och budget? 69 

 70 

U: I stort sett ja. I fallet med HR-systemet så var både resurserna och budgeten slut när jag kom 71 

in. Där fick vi göra en ny kalkyl helt enkelt. Men Tetra Pak höll vi budgeten och tidsramen och 72 

även i Deverums fall. I polisens fall skulle jag nog vilja säga det också även fast vi hade ett 73 

millenium problem men vi hann till milleniet i alla fall. Så där hade vi en kritisk framgångsfaktor 74 

som hette tid. 75 

 76 

J & J: Dem fördelarna som förväntades av dessa system, blev dessa uppfyllda? 77 

 78 

U: Inte initialt. Det ska man vara klar med. I största fall fanns det ett business case men dem 79 

initialt nådde man nog inte dit men vi når nog upp dem till dem kritiska framgångsfaktorerna 80 

d.v.s. tid och de hade vissa stabilitetsproblem i P2-systemet (Tetra Pak) i början. Men vi lyckades 81 

bli av med det gamla systemet och ersätta det. 82 

 83 

J & J: Du sa att ni arbetar med Critical success factors. 84 

 85 

U: Absolut! Det är ett kapitel i vår projektdefinition. Precis som att risker är något annat som man 86 

kan fråga om, arbetar ni med riskhantering? Ja, det gör vi! Jobbar ni inkrementellt? Ja, det gör vi! 87 
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Jobbar ni agilt? Ja, det gör vi! Det är olika approacher. Men kritiska framgångsfaktorer blir ett 88 

kapitel i projektdefinitionen och ett av underlagen för att planera sitt projekt. 89 

 90 

J & J: Vad tar ni i beaktning när ni tar fram kritiska framgångsfaktorer? 91 

 92 

U: Det finns en klassisk triangel som vi brukar börja med, den handlar om: tid, pengar och krav. 93 

Det är en ganska så bra utgångspunkt kan jag tycka. Tid och pengar är ganska så lätt, men vad är 94 

krav? När det gäller krav brukar vi utgå från en standard som heter ISO 25010, tidigare hette den 95 

ISO 9126 när vi jobbade på Tetra Pak. Det är helt enkelt någon slags definition av vad kvalitet är 96 

för något, har ni tittat på den? 97 

 98 

J & J: Enbart några snabba exempel vad ISO innebär. 99 

 100 

U: Det är i alla fall någon slags snabb checklista vad kvalitet är för något och för att försöka hitta 101 

kritiska funktioner. Om vi tar tillexempel patientjournalsystem där är det kritiskt att vi är 102 

compliant d.v.s. att vi följer lagar. Så att en kritisk framgångsfaktor på projekt är att 103 

implementationen följer lagarna i dem gällande länderna. I vissa fall kan det handla om prestanda 104 

som en kritisk framgångsfaktor. Inom Deverum så hostade vi servern i Landskrona men vi för 105 

dem i kliniker i södra Argentina, då måste vi bygga ett system som kan klara det. Bandbredd är 106 

inga problem men latency kan vara ett problem. Så att om vi inte klarar latency, säg att du har ett 107 

system med två minuters svarstid för att du har latency då är prestanda en kritisk 108 

framgångsfaktor. Som du sa innan Johannes så är det olika kritiska framgångsfaktorer beroende 109 

på kontexten och det man ska göra. Men metodmässigt så brukar jag börja med triangeln som 110 

innehåller tid, pengar och krav för att kunna få en känsla av var vi ska börja. Finns det någon 111 

kritisk framgångsfaktor när det kommer till tid? Har vi ett millenium problem så måste vi hinna 112 

till millenium skiftet. Ska vi starta upp en bank? Jag har jobbat en del med banksystem, då måste 113 

vi ju bli klara med system annars kan man ju inte öppna banken. Eller den typen av faktorer. Sen 114 

kan det vara resurser. Vi kan inte göra hur vi vill då det finns en begränsad mängd resurser. 115 

 116 

J & J: Är det alltid så att du utgår från den här triangeln? 117 

 118 

U: Jag brukar börja där. Men bara för att man ser tid innebär det inte att det inte finns några andra 119 

kritiska framgångsfaktorer inom de andra delarna. Utan det blir ett sätt att börja modellera 120 

framgångsfaktorerna. 121 

 122 

J & J: Det blir som en mind-map som du utgår ifrån. 123 

 124 

U: Precis! 125 

 126 

J & J: Använder ni någon form av lista av kritiska framgångsfaktorer som har tagits fram av  127 

forskare? 128 

 129 

U: Ja skulle säga ISO 25010 som är en slags lista på en massa egenskaper för att förstå vilka 130 

egenskaper som är kritiska. Sen finns det ju andra delar som är mer projektrelaterade tillexempel, 131 
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roll-out aspekter som har mer med projekt att göra. Hur man ska ta hänsyn till hur vi ska gå 132 

tillväga för att driftsätta systemen. I P2s fall, hur ska vi kunna driftsätta detta system utan att störa 133 

produktionen i fabriken? Eller när vi gick live med belastningsregistret. I jämförelse med det nya 134 

och det gamla systemet så var en stor fråga hur vi ska föra över data från dem. Det tog två dygn 135 

att konvertera data till det nya systemet. Hur ska vi hantera det? Ska vi stänga av rättsväsendet i 136 

två dygn? Eller ska vi hitta på något annat sätt? Roll-out är ett perspektiv som också är med som 137 

är en mer dynamisk aspekt på kritiska framgångsfaktorer. Det är en del grejer som har med 138 

projektet att göra, bemanning, styrgrupp är tillexempel kritiska framgångsfaktorer. Att jag har en 139 

styrgrupp som jag kan luta mig mot som projektledare som har mandatet som inte jag har som 140 

projektledare. Där jag kan lyfta upp frågor som ligger utanför mitt mandat. Sättet att driva projekt 141 

kan vara att ha en riskfokus är en kritisk framgångsfaktor i min erfarenhet genom att titta på vilka 142 

risker och osäkerheter som finns. Inkrementell leverans är ofta ett sätt att hantera en osäker 143 

kravbild, att jag inte behöver leverera hela systemet på ett steg utan jag kan dela ut det under en 144 

period. Men det beror på hur roll-out situationen ser ut, i P2s fall så var det svårt att göra det med 145 

tanke på att vi skulle ersätta ett ganska så komplext befintligt system. Då var vi tvungna att ha 146 

ganska så komplett leverans som landade direkt. Men i andra fall kan man börja med den 147 

viktigaste funktionen och sedan bygga på, men det beror på lite hur roll-out situationen ser ut helt 148 

enkelt. 149 

 150 

J & J: Innan ni bestämmer CSFs från kritiska framgångsfaktorer där ni ska utföra projekt, gör ni 151 

någon form av djupgående analys av verksamheten? 152 

 153 

U: Absolut! Man kan se det lite som en lång checklista och då måste vi analyser verksamheten 154 

och förutsättningar för att förstå vad som är viktigt eller mindre viktiga. Vi kan inte ha en 155 

jättelång lista på kritiska framgångsfaktorer för då blir det ingenting värt utan vi måste tunna ut 156 

det till en handfull, för att kunna styra efter dem, annars blir allt viktigt. 157 

 158 

J & J: Företagskultur, är det något som ni tar i beaktning när ni bestämmer kritiska 159 

framgångsfaktorer? 160 

 161 

U: Om vi pratar resurser så kan det nog vara det. Det beror väldigt mycket på var man lägger 162 

begreppet. Det kanske kan ha uppstått på Tetra Pak, där hade vi ett ganska hårt krav att vi skulle 163 

använda dem resurser genom att vi skulle använda dem personer som hade arbetat med det gamla 164 

systemet. Då hade vi krav på att införa nya arbetssätt, arbetsroller och sådana saker, och då 165 

kommer företagskulturen i konflikt. Det har med själva projektet att göra, d.v.s. kritiska 166 

framgångsfaktorer på själva projektet. Det är ofta där man skiljer på ISO 25 010 där man 167 

fokuserar väldigt mycket på produkten. Men som du säger det här handlar mycket mer om 168 

projektet. 169 

 170 

J & J: Har ni en lista som ni har för produkten fast för projektet? 171 

 172 

U: Inte så strukturerad som produkten för projektet skulle jag vilja säga. 173 

 174 
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J & J: Så det finns inte nedskrivet vad som göras för att projektet ska bli lyckat mer än hur 175 

produkten ska bli lyckad? 176 

 177 

U: Dem grejerna som jag beskrev, som tillexempel att vi vill ha fokus på roll-out, redan från 178 

första dagen, det är inget vi måste tänka ut när vi nästan är klara. På Tetra Pak så hade vi ett 179 

delprojekt som var ett roll-out projekt som startade samtidigt som när vi skrev 180 

kravspecifikationen. Det kan styra väldigt mycket hur man kan rulla ut det. Det bygger en hel del 181 

på erfarenheten och förutsättningar som man har sett hos just den kunden. 182 

 183 

J & J: Du talade förut om att varje projekt skiljer sig hos olika företag. Tycker du då att 184 

företagskultur påverkar dessa faktorer? 185 

 186 

U: Egentligen inte så mycket. Jag kan nästan bli förvånad över hur lika Tetra Pak och en 187 

vårdgivare är. Det är många som säger att man måste ha branschfokus, men vi har väldigt 188 

utspridda branscher. Vi ser snarare att det är liknande utmaningar inom olika branscher. Sen kan 189 

man skilja på marginalerna, som i vissa fall är compliance viktigare än på andra. Eller tillexempel 190 

här är tillgänglighet eller usability viktigare än på en annan situation. Jag tycker ändå att det är 191 

förvånansvärt likt mellan olika branscher och företag. 192 

 193 

J & J: Ni använder alltså inte kritiska framgångsfaktorer på samma sätt som ni gör på projektet 194 

som ni gör på produkten? 195 

 196 

U: Ja, det är en del men det är snarare att det kapitlet i projektdefinitionen som förklarar de 197 

kritiska framgångsfaktorerna. Det innehåller dels produktegenskaperna som är kritiska men även 198 

roll-out aspekterna och projektaspekterna. Man kan säga att det är underrubriker i samma kapitel. 199 

Jag är oftast inte en del av linjeorganisationen utan mer en mer av projektorganisation och leder 200 

projektet. Jag är den som kommer in och riggar projekt och måste titta på olika aspekter som 201 

både har med vad mitt gäng har för kompetens, bör jag hämta in extern kompetens för det vi ska 202 

göra? 203 

 204 

J & J: Mjuka faktorer som inte riktigt går att mäta som user-resistance tillexempel, är det med i 205 

dem kritiska framgångsfaktorerna? 206 

 207 

U: Definitivt! Referensgrupp eller en user-ambassador är absolut en kritisk framgångsfaktor. Det 208 

gäller att göra verksamheten redo att ta emot implementationen men även med deras input under 209 

resans gång. Så user-resistance och acceptans är absolut kritiska framgångsfaktorer. 210 

 211 

J & J: I vissa företagskulturer så hjälper de anställda varandra väldigt mycket och i andra så 212 

jobbar de flesta enskilt. Påverkar det någonting för er? Hur ni ska definiera för att uppnå 213 

tillexempel user-resistance? 214 

 215 

U: Det finns ju psykologiska aspekter, naturligtvis. Och det är ju inte alltid de som är de bästa 216 

användarna är de bästa användarambassadörerna. Det är inte de bästa på det gamla systemet som 217 

blir de bästa på det nya systemet och det finns mängder med sådana psykologiska aspekter som vi 218 
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måste ha med oss. Men det är väl snarare medvetenheten kring det som är någon slags kritisk 219 

framgångsfaktor. Så kan man väl uttrycka det. Att ha en bra styrgrupp, att ha en bra 220 

referensgrupp där användarrepresentanter är en del är extremt viktigt. Det finns i vår checklista 221 

om man säger så. 222 

 223 

J & J: När ni ska ta fram kritiska framgångsfaktorer har ni någon specifik metod eller modell som 224 

ni använder? 225 

 226 

U: Det är väl vår checklista som vi har med oss helt enkelt, det är vår metod. Man gör 227 

stakeholder-analys, vilka är intressenterna här? Det är dem man börjar plåga med dessa 228 

checklistor för att förstå vad som är kritiska framgångsfaktorer. Användarna är absolut en 229 

stakeholder, vad är viktigt för dem? Om jag tar P2:s fall igen, så skulle man inte behöva göra 230 

något i systemet om det gick bra i fabriken. Det var en rätt speciell sak, att i Tetra Paks fall hade 231 

en sorts undantagshantering när det gällde användarinteraktion. Det var absolut något man 232 

noterade. Men dem skiter ju i compliance, men då kan man ha en säkerhetsansvarig på Tetra Pak 233 

som säger att det är väldigt speciella personuppgfitslagar just i Tyskland. För att få köra detta 234 

systemen i Tyskland är det vissa personuppgiftslagar man måste följa som är lite extra kinkiga. 235 

Men det sa ju inte användaren något om för det tänker ju inte dem på, de tänker på system ur sitt 236 

perspektiv. Att göra en ordentlig stakeholder-analys och sedan jobba med sina kritiska 237 

framgångsfaktorer med dessa intressenter, det är ju en slags metod. 238 

 239 

J & J: I denna lista med faktorer, har ni vissa som ni prioriterar tyngre än andra? 240 

 241 

U: Vi försöker komma in ganska “unbiased” och i princip tänka: alla är lika viktiga. Men sen går 242 

vi ju in och tittar på vår stakeholder-analys för dessa intervjuer och diskussion och då börjar det 243 

ju röra sig i den prioriteringen, där vissa faktorer är kritiska, andra är viktiga och andra är “good 244 

to have”. Det är ju likadant när du tittar på funktioner i systemet så har vi en lång lista som 245 

kanske skulle ta fem år att utveckla, men vi måste vara klara om två år. Då är det ju samma sak 246 

där, vad är kritiska funktionalitet, vad är viktigt och vad är “good to have”? Det är samma sak 247 

med framgångsfaktorer. Visst, alla är viktiga, men vilka är kritiska? 248 

 249 

J & J: Har ni några återkommande kritiska framgångs faktorer? 250 

 251 

U: Ja. Jag har blivit väldigt intresserad av de icke-funktionella kraven. Det är ofta krav som inte 252 

uttalas. De förväntas liksom. Det måste man jobba extra mycket för att pengar, tid, resurser och 253 

funktioner, det man väljer man snabbt. Ofta har man redan gjort en kravspecifikation när man hyr 254 

in oss. “Här är kravspecen”, så har vi kravspecen här och sen tar vi våra checklistor och jämför 255 

med våra checklistor. Så kanske vi konstaterar att det inte finns ett enda krav som har med 256 

prestanda att göra. “Jo, det står där! Det ska vara bra prestanda”. Men vad är bra prestanda? Det 257 

är ju svarstider, resursutnyttjande, krav på nätverk, volymer och sådana saker. Det som oftast 258 

brister, är ju de icke-funktionella. Där har vi t.ex. prestanda och lagar, i produktionssystem man 259 

kanske inte tänker på att det finns personuppgiftslagar för att hantera användare. Hur identifierar 260 

sig användare? Vi får inte använda personnummer i Tyskland, exempelvis. I andra länder är det 261 

självklart att användarna ska ha personnummer som nyckel, men i vissa länder får man inte göra 262 
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det. Där missar oftast ju de icke-funktionella, icke-explicita kraven men som finns där som någon 263 

slags förväntan. Det är klart att systemen ska följa lagar och förordningar. I Diaverums fall så var 264 

det en lag där det stod: det ska vara compliant mot patientdatalagar och följande 19 länder. Det 265 

var en mening, men det kostade en femtedel av hela projektets budget att bygga. Är det något jag 266 

brukar sikta in mig på, är det ju just dessa icke-funktionella krav. 267 

 268 

J & J: Ifall vi pratar kritiska framgångsfaktorer, inte för produkten, utan endast för projekt. Hur 269 

mycket skiljer de sig mellan olika implementationer? 270 

 271 

U: Jag skulle säga att det är samma aspekter men det kan vara olika svårt. Om tittar på roll-out-272 

aspekten, så kan det vara olika svårt beroende på det gamla systemet man ska ersätta. Ett 273 

exempel: du ska byta motor på flygplanet, men du får inte mellanlanda emellan. Det är svårt. 274 

Men får du mellanlanda och i lugn och ro skruva fast den motorn samt testa, då är det en sak. 275 

I Tetra Paks fall fick vi inte “landa” utan systembytet skulle ske i princip samtidigt som fabriken 276 

körde. Med den typen av system och även med ERP-system är oftast fallet så att det inte går att 277 

stänga ner verksamheten vid systembyte. Utan ledningen vill ha sina rapporter, folk vill ha sina 278 

löner och fakturor ska betalas ändå. 279 

 280 

J & J: Under de projekten där ni bestämt kritiska framgångsfaktorer som ni ska använda, känner 281 

du då att de är “korrekta”? 282 

 283 

U: Nej, jag har aldrig känt att de är korrekta. Utan det är något man måste återbesöka. Precis som 284 

en riskanalys, många ser ju riskanalys som något man gör på kick-offen och sen har man en lista 285 

som bara ligger. Men då driver du inte utifrån risker eller kritiska framgångsfaktorer, utan det är 286 

något som man lär sig under projektets gång och som man måste återkomma till när man förstår 287 

verksamheten och utmaningarna bättre. Om vi tar Diaverum fallet, då förstod vi inte från början 288 

hur viktigt prestanda var. Sen började vi inse att det var en stor skillnad på situationen på en 289 

klinik i Buenos Aires och en klinik i Sverige, till exempel. På pappret såg det ganska bra ut med 290 

nätverk för de hade rätt bra bredbandsanslutning. Men sen visade det sig att det var någon klinik 291 

som sitter via satellit. Även om man har bra bandbredd via satellit har en fruktansvärd latency, 292 

alltså fördröjning i nätet som vara upp till en sekund. Det var en sådan grej vi var oroliga för men 293 

vi förstod inte riktigt hur utmaningen såg ut. Då måste man sätta igång ett analysarbete för att 294 

förstå utmaningarna där. Då ledde det till att vi måste ha en arkitektur som inte inkluderar någon 295 

ajax-lösning eller en lösning med autocomplete-funktionalitet. För vi kan inte hålla på och skicka 296 

en massa frågor via nätverket när vi har en sekunds latency. Vi får ha ett formulär och när 297 

knappen trycks skickas hela formuläret och sen kommer det tillbaka. Då är det okej med 10 298 

milisekunder eller en sekund latancy, men har du tjugo tusen serialiserade frågor så får du en 299 

svarstid på 20 000 sekunder. Så det påverkar arkitekturen väldigt mycket, bara en sådan liten 300 

detalj. Detta kommer man inte på i början, utan det är en erfarenhet att veta att man måste titta på 301 

dessa prestandaaspekter. Vad är prestanda? Det är svarstider, resurser, through-put, footprint och 302 

allt vad det kan vara. 303 

 304 

J & J: Ni har antagligen mycket kontakt med ledningen, de som beställer… 305 

 306 
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U: Det är en kritisk framgångsfaktor. 307 

 308 

J & J: Är du och kunden överens om dessa faktorer eller uppstår det konflikter? 309 

 310 

U: Vi har en annan kompetens än vad styrgruppen har, så det handlar väldigt mycket om att vi 311 

måste använda vår erfarenhet och vi kan inte förvänta oss att dem ska berätta vad vi ska göra och 312 

hur vi ska utföra det. Vi måste ju dela upp ansvaret där väldigt tydligt. Styrgruppen är ju dem 313 

som kan ge mig mer resurser om jag känner att det behövs, men de kan inte hjälpa mig om jag 314 

har tekniska problem. Vi måste hitta ett rollspel där, och det är jättesvårt eftersom många 315 

styrgrupper inte har den erfarenheter och kompetenser som behövs. Sen har vi den andra sidan, 316 

verksamhetssidan, dem som ska använda systemet. Det är också en utmaning där vi måste tar 317 

deras roll och skriva kraven själva, eftersom vi vet hur man skriver krav. Men vi måste involvera 318 

användaren på något sätt, detta kan vara en sjuksyster som aldrig har skrivit IT-krav tidigare men 319 

som ändå är den som ska ta emot detta och acceptanstesta det. Projektet måste spela många roller, 320 

även åt sina intressenter. 321 

 322 

J & J: Denna checklista som ni gick omkring med till alla stakeholders, hur tog ni fram den 323 

listan? Tog ni något som redan fanns, eller har ni utvecklat den själva? 324 

 325 

U: Mycket finns i olika projektmodeller och kvalitetsmodeller. Det mesta är “stolen with pride”, 326 

de stulit från olika modeller baserat på våra erfarenhet. Men ISO25010 är ju ISO-standard, den 327 

finns där uppe så den har vi inte hittat på. Men däremot har vi tittat på den och kollat vad som 328 

saknas i den listan. Det finns t.ex. inte några compliance-krav, då la vi till compliance. Sen har vi 329 

ju inte heller uppfunnit triangeln, den finns i ett antal olika projektmodeller. Det är väl en dröm 330 

att det perfekta projektet så stöter man ju på guldklimpar som man sedan använder. De 331 

guldklimpar jag har fokuserat på är på utvecklingen av system. Rena implementationsprojekt av 332 

SAP ser ju annorlunda ut och har egna guldklimpar. 333 

 334 

J & J: ISO2510 är det för att säkerhetsställa systemkrav eller projektkrav? 335 

 336 

U: Det är primärt systemkrav. Det är en kvalitetsdefinition som har två delar: produktkvalitet, 337 

vilket är det vi använder mest men sen finns det även “quality in use”, alltså kvalité i själva 338 

användandet och de processerna vi stödjer. Quality in use har vi använt vid andra tillämpningar 339 

men inte just i utvecklingsprojekt, det är mer för analys, förtroende användare har för systemet. 340 

Det har ju inte bara med kvalitén på systemet att göra utan rutiner, organisation, disciplin och 341 

sådant. 342 

 343 

J & J: Så det är primärt ISO25010 ni använder? 344 

 345 

U: Jag skulle säga att det är min favorit. Det är ett bra komplement till dessa standardverktyg som 346 

man lär sig när man går projektledarkurs. För den fångar så oerhört mycket som normalt är 347 

implicit, alltså icke-uttryckt någonstans. 348 

 349 

J & J: Den andra står både till system och sen projektet? 350 
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 351 

U: Ja. 352 

 353 

J & J: Du pratade ju lite om Tyskland de olika lagarna. Om man tittar på resten av världen, tycker 354 

du att faktorerna har skiljt sig. T.ex. omprioriterade beroende på vilket land som är aktuellt. 355 

 356 

U: Visst är det så. Listan i sig ändrar sig inte så mycket. Man jobbar på olika sätt beroende på 357 

vilket land man befinner sig i. Man kan vara observant på någon slags metanivå, att en sjuksyster 358 

i Portugal inte får göra samma sak som en sjuksyster i Sverige. Man kanske behöver samma 359 

funktioner men man kanske måste bygga ett behörighetssystem som gör att man kan styra 360 

behörigheterna beroende på land. I de flesta länderna får inte sjuksystrarna ändra i 361 

förskrivningen, det är endast läkare som får göra det. Medan i andra länder får sjuksystrarna 362 

ändra i förskrivningen. Det har att göra med patientdatalagar och lagar i respektive land. Men det 363 

påverkar ju inte min prioritering av kritiska framgångsfaktorer, för har jag compliance som ett 364 

högt prioriterat krav så blir ju detta mer om uppbyggnad av behörighetssystem. 365 

 366 

J & J: I vissa länder är verksamhet mycket mer hierarkisk, hur funkar det t.ex. med att ha med 367 

ledningen till att involvera slutanvändaren. Är det något som skiljer sig? 368 

 369 

U: Det skiljer sig väldigt mycket och det är en väldigt intressant aspekt. I Frankrike och Tyskland 370 

där det är väldigt hierarkisk då får vi ofta en specifikation av ifrån en verksamhetsutvecklare på 371 

huvudkontoret. Men den personen är ju inte sjuksyster, hon ska inte använda systemet. Men den 372 

personen har gjort en Power Point med lite skärmbilder och så undrade vi om vi inte skulle prata 373 

med någon sjuksyster som faktiskt ska använda systemet. Men de sa nej och sa att de ville ha det 374 

på det viset. Vi sa att det nog skulle vara en bra ide att prata med någon sjuksyster. Men de hade 375 

bestämt sig för att det skulle funka på deras sätt. Men vi vet att det inte skulle funka, och då sitter 376 

vi i ett dilemma. I Sverige hade det varit väldigt naturliga att plocka in en användare. Men då var 377 

vi tvungna att fundera hur vi skulle driva projektet med dessa förutsättningar. Och det vi gjort i 378 

de fallen har vi byggt systemet väldigt inkrementellt. Vi byggt en pilot, så vi faktiskt får 379 

användaren involverad tidigt i projektet. Vi lurade beställaren och får in användarens synpunkter. 380 

Så sa sjuksystrarna att de inte kunde stå med sina plasthandskar och skriva in all den texten! Men 381 

det visste det redan när vi såg skärmbilderna på Power Pointen, men de som satt på 382 

huvudkontoret i München tänkte ju inte på att man hade plasthandskar. Ja, som exempel. 383 

Så det kan påverka hur vi planerar projektet, just organisatoriska och hierarkiska modeller. 384 

 385 

J & J: Känner du att ha nedskrivit Kritiska framgångsfaktorer påverkar projektets slutresultat? 386 

 387 

U: Utan tvekan. Att jobba med kritiska framgångsfaktorer är en kritisk framgångsfaktor. Vi hade 388 

inte klarat det annars. Ifall vi hade gått på magkänsla i P2-fallet så hade vi inte kunnat rulla ut 389 

systemet överhuvudtaget, känns det som. Hade vi gått “by the book”, då hade vi skapat en ny 390 

databas och sen ett nytt system och sen hade vi testat det. Men när vi hade kommit till fabriken 391 

med det nya systemet, medan Tetra Pak hade datan. Hur skulle man då få över datan till det nya 392 

systemet och hur lång tid tar det? 393 

 394 
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J & J: Men ifall ni hade fått använda kritiska framgångsfaktorer för de hårda delarna, men inte för 395 

de mjuka. Hur tror du det skulle gå? 396 

 397 

U: Jag tror att vi hade byggt ett system som hade all kvalité som den skulle ha, men det hade ändå 398 

havererat. För att dra ett exempel på när vi byggde en logistiklösning som inte blev så lyckad. Det 399 

handlade om att det fanns ett produktionssystem, där registrerar man vilka produkter man ska 400 

använda i en behandling. Då byggde vi en logistiklösning som räknade ut, baserad på 401 

behandlingscheman och beskrivningar, hur mycket man skulle använda den närmsta månaden. Så 402 

packade vi ihop dessa produkter och multiplicerade med volymer och sedan skickade vi över det 403 

som underlag till ERP-system för att kunna automatisera inköpen. Vi testade framlänges och 404 

baklänges, till och med att man ändrade något och då var man tvungen att lägga tillbaka 405 

lagersaldo. Allt funkade perfekt rent produktmässigt. Men ändå sa användarna att de inte litade 406 

på systemet, det litade inte på inköpsförslagen. De tyckte förslagen var skit och ändrade allt. De 407 

tyckte att systemet föreslog fel. De berodde på att förslagen, man släppte på förskrivningarna, och 408 

de höll man inte uppdaterade fullt ut. Grunddatan i systemet var inte korrekta, alltså blev 409 

inköpsförslagen också fel. För oss var detta självklart, men för en sjuksyster var det ett idiotiskt 410 

system så ändrar de i inköpsförslagen istället för att ändra grunddatan. Då får man ju ett problem, 411 

användarna litar inte på systemet medan vi tycker att kvalitén är perfekt. Jag tror att det är sådana 412 

grejer som kommer inträffa om man inte har användaren involverad. Rent kravmässigt gör 413 

systemet det sin funktion men det funkar inte praktiken. 414 

 415 

J & J: Gör ni någon uppföljning efter ni är klara för att se ifall dessa faktorer har påverkat 416 

slutresultatet? 417 

 418 

U: Tyvärr är vi rätt dåliga på det. Men vid två tillfällen har vi gjort ordentliga kick-outs. Tyvärr 419 

har stora projekt en tendens att falla ner. Man släpper iväg projektet när man är klara och gör 420 

någon hand-over. Ofta missar man det där. Men vid ett tillfälle har vi gjort en riktigt ordentlig 421 

uppsummering och analys, vad var det som gjorde att vi lyckades i detta projekt? Någon gång har 422 

vi gjort det mer informellt. Men efter vi hade driftsatt patientjournalsystemet, då var vi nere i 423 

München på huvudkontoret och gick igenom vad alla tyckte var det som gjorde att vi lyckades 424 

med projektet. Så gick vi igenom alla från kodare, testar till styrgruppsmedlemmar och beställare. 425 

Det var intressant. 426 

 427 

J & J: Då tar man med det till nästa projekt? 428 

 429 

U: Absolut, det är ju guld värt.430 
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J & J: Börja med att berätta lite om företaget du jobbar på. 1 

 2 

M: Jag kan egentligen bunta ihop min ERP-erfarenhet till två företag som är IBM där jag har 3 

jobbat i 14 år, och sen var jag ett antal år på ett företag som heter Acando. ERP delen är något 4 

som jag har jobbat med i 18 år och hoppade faktiskt av det i somras och tog en paus, men 5 

kommer säkert tillbaka till på IBM igen. Men just nu jobbar jag operativt hur vi driver IBM i 6 

norden. Så jag jobbar jämte med norden chefen på servicesidan där vi har konsulter, tjänsten och 7 

alla dem delarna. Från ERP sidan så började jag för längesedan med ren och skär programmering, 8 

workflow, gränssnitt och liknande men gick snabbt över till att jobba med inköp och logistik, och 9 

där höll jag mig i princip hela min karriär. Men har varit inne på väldigt mycket finans, HR och 10 

försäljning också. Blev ganska tidigt lead inom något av dem här områdena rent tekniskt. Har 11 

ganska stor erfarenhet av att jobba i problemfyllda projekt så jag har varit en som man kastar in 12 

när saker har gått dåligt. Jobbat i allt ifrån från small team där vi är runt 4-5 personer till stora 13 

globala utrullningar där vi är ungefär 500 personer. Väldigt van vid att jobba med offshore 14 

leveranser, mest extreme var en uppgradering av Gambro i Lund där jag var enda resursen på ett 15 

team på 35 personer nere i Indien. Lite spännande att driva ett jätteprojekt och är nog det mesta 16 

extrema offshore komponenten som jag har jobbat med helt själv. Men normalt sätt så har man ett 17 

funktionellt team och ett offshore team som bygger industriellt. Det är väl lite grann min 18 

bakgrund kan man säga. Sista sju, åtta åren har jag bara jobbat med att leda grejerna så jag är inte 19 

inne och pillar i detaljer i design och liknande. Har svårt att hålla fingrarna borta från att 20 

diskutera. Jag har inköp och logistik området och jag ser till att “jacka in” dem andra teamen. 21 

 22 

J & J: Så det är ingen kodning nu utan det är bara projektledning? 23 

 24 

M: Det var längesedan. Där emot så gillar jag fortfarande kodning och många av dem indiska 25 

resurserna får nästan panik när jag som lead går in till debuggen och säger: där har vi problemet! 26 

Det är dem inte riktigt vana vid. Jag är tekniskt lagd och det är därför jag har svårt att släppa det. 27 

Men det är också en styrka när man är lead, men det funkar också bra när man jobbar som lead. 28 

Framför allt när man kastar in mig i projekt som har gått åt skogen genom att kunna se spannet i 29 

hur mycket dem har pillat i grejerna till övergripande processer hur dem fungerar och hur teamen 30 

agerar mellan kund. Jag skulle egentligen inte berätta om mig utan IBM. IBM är världens största 31 

aktör inom ERP-implementation. Det finns ju Accenture eller liknande men, jag ska vara ärlig 32 

och säga att det är vi som störst i end-to-end, hur man paketerar lösningar. Så normalt sätt när vi 33 

slåss om ett kontrakt så är det vi och Accenture, Deloitte har bra leveranskapacitet också men är 34 

inte så stora som vi och Accenture. Sen är det en hel del från Indien som är inne och slåss på 35 

marknaden. Men jag skulle vilja säga från hårdvara till processdesign är det ingen annan än IBM 36 

som gör det bra på marknaden. 37 

 38 

J & J: Är dem i Malmö bara inriktade på ERP-implementationer eller kör dem allt inom 39 

verksamheten? 40 

 41 

M: Nej, nej. Vi är en global resurspool. Utan det är vi som bor här(Skåne). Men jag har nästan 42 

aldrig jobbat här nere utan har jobbat lite på Tetra Pak och lite på Gambro, resten av min tid har 43 
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jag rest. Jag är en veckopendlare i princip och har varit det i många år. Förutom just nu när jag 44 

sitter nere i källaren och resten inne i Malmö. Så det är vardagen för oss som jobbar med ERP-45 

implementationer att du jobbar väldigt sällan där du bor, med undantag för dem som jobbar 46 

Köpenhamn eller Stockholm. 47 

 48 

J & J: I dem här resorna, kommer du oftast som projektledare då? 49 

 50 

M: Sista tiden har varit mer ren projektledning. Tillexempel är mitt sista projekt innan jag bytte 51 

roll var jag på SKF i tre och ett halvt år. Dem skulle implementera SAP och det omfattade totalt 52 

450 personer i teamet därav IBM bestod av 300 personer. Och då hade vi folk som flög in från 53 

USA, Tyskland, England och faktiskt inte speciellt mycket svenskar. Det gäller att hitta rätt 54 

kompetens för att sätta ihop teamet och det kan du aldrig göra lokalt. 55 

 56 

J & J: Kan du berätta lite om dem största ERP-implementationerna du har varit delaktig i? 57 

 58 

M: SKF är intressant för det är ett av de få kvarvarande systemen. Vi brukar säga “green-field” 59 

när du verkligen inte har någonting från början, d.v.s. gamla main frame system. Det är i princip 60 

SKF och Scania som inte har tagit steget in i någon form av ERP-svärm. Sen har vi IKEA som 61 

sitter och pusslar från alla håll och kanter och köper komponenter från många olika som de 62 

interagerar. De är väldigt roliga projekt och du börjar från scratch, och sen ska vi designa ett helt 63 

nytt system och en helt ny process runt det hela. Oftast jobbar man lika mycket med system som 64 

man jobbar med organisation och verksamheten i dem här projekten. Om vi tittar på alla böcker 65 

där det finns metoder och liknande med ERP som nästan alltid har jobbat med waterfall teknik. 66 

Du driver det som ett waterfall projekt genom att designa prototyperna för att sedan bygga och 67 

sedan testa för att tillslut implementera det, och detta kan ta ungefär fyra år innan första roll-68 

outen sker. Och efter det är det ren deployment ut till olika bolag. Det här skiftar just nu därför att 69 

ett normalt företag inom industri pga. ett företag hinner ändras så mycket inom processen så att 70 

den designen vi gör från dag ett kommer ändå inte att funka efter fyra år när vi är klara med 71 

systemet. Man tvingas ned i ett agilt tänkande. Men dem här tunga långa projekten lever 72 

fortfarande kvar och man jobbar agilt i vissa delar inom dem här projekten. Men ett helt agilt 73 

projekt som du kör när du ska förändra ett helt företag. Det går inte. Utan du får välja 74 

komponenter från det agila och implementera i waterfall. Exempelvis i designfasen får du jobba i 75 

iteration, men jag skulle vilja säga att det är jättesvårt att göra ett helt agilt ERP-projekt om du 76 

ska ha kontroll. Det är “green-field”. I dag så jobbar man även i mindre projekt där man redan har 77 

en ERP-bas. Du kanske har ett finansstöd eller logistik stöd, men vi ska bygga ett mer avancerat 78 

lagersystem. Då driver du projekt hur du byter ut gamla ERP-komponenter mot en nyare 79 

modernare komponenter. Uppgradering är också något annat som vi jobbar väldigt mycket med. 80 

Så i samma veva som man uppdaterar från en gammal version till en ny version så får du ny 81 

funktionalitet och då ska man jobba både med systemet och organisationen så att det passar när 82 

den kommer på plats. Säg att du har uppgraderingar, extensions och add-ons och sen så har du 83 

“green-field” projekten som jag har jobbat med. Alla är olika och det går inte att applicera samma 84 

logik på samma ställe. Alla kunder är olika, du kan läsa hur många böcker som helst. Man måste 85 

använda mycket “common sense” och magkänsla även om du i grund och botten har en process 86 

eller teori om hur du ska göra dem här grejerna. Vi har en egen metod som heter ascendent som 87 
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är i princip hur du rullar ut olika lösningar. Där står det i princip hur du gör det i “bits and bytes”. 88 

Men det funkar inte så. När du ska göra en grov planering där du väljer vilka bitar du ska välja 89 

genom att se om kunden är mogen på olika bitar av verksamheten. Då plockar vi in ett gäng 90 

aktiviteter som fyller ett syfte och kör lite mer djupgående inom detta. Det är det här som jag tror 91 

att jämföra oss med en indisk “pure-player”, dem är billigare än vad vi är. Det är inget snack om 92 

saken. Men dem har inte den erfarenheten eller dem här människorna som har gjort det här tio 93 

gånger. Så dem kör enligt metodiken vilket gör att totalt sätt blir det inte billigare eftersom dem 94 

bränner mycket mer timmar. Jag är en sådan människa så att jag har vår metodik med mig men 95 

jag jobbar väldigt mycket med magkänsla och jobbar väldigt mycket med att konstant förändra 96 

planer baserat på att jag inte vill göra något som inte ger värde. Varför ska vi ha en workshop i ett 97 

område där kunden redan har något som “jackar in” i systemet från början, då behöver vi inte 98 

göra om den processen. Utan in med grejerna bara. Det är väl en av dem grejerna som jag tror 99 

folk gör fel väldigt många gånger i en ERP-implementation. Det är att man försöker följa alla 100 

dem här till punkt och pricka utan att tänka varför man gör det. Det blir “waste of time” och 101 

“waste of money”. Det här var väldigt hett att göra en metodik runt det här, man kallar det för 102 

value managment. Där man tittar på vilket affärsvärde som de här grejerna hade, men det där gick 103 

inte helt om jag ska vara helt ärlig när man ska göra metod på det hela. Mitt mantra som jag 104 

jobbar efter är om jag ska göra en aktivitet då vill jag se vilket värde det ger. Och då menar jag 105 

dollar, euro eller kronor. Finns det något att hämta här? Det är det enda jag tänker på hela tiden 106 

om jag funderar på att göra någonting. Om vi säger att vi ska titta på kontrakt managment. Hur 107 

hanterar ni era inköpskontrakt till kunderna? En del har dem i en pärm och en del har dem Excel 108 

ark och några har dem i ett riktigt system eller liknande. Men innan man börjar titta på hur dem 109 

gör. Hur mycket effektivare kan det bli om får in detta i er helhetslösning, hur mycket pengar 110 

finns det att tjäna här? Då kan man benchmarka. Det finns enorma databaser som man kan jobba 111 

med. Inom er industri, vad har man för snittpriser när man köper denna typ av kategori då går 112 

man in och kollar på deras analyser eller historiker eller liknande. Då ser man att ni köper stål för 113 

30 % av marknadspriset vilket SKF gjorde. Det är för att ni inte har några globala kontrakt. Sen 114 

tittar man hur effektiva ni är på att transportera det här stålet från fabrikerna till era egna fabrik. 115 

Det är ni jätteduktiga på, det går inte att göra det på något effektivare sätt. Ni har korta ledtider, 116 

ni har väldigt lite i lager och ni har full kontroll över hela logistikkedjan. Det pillar vi inte i. Det 117 

man gör då är att om du har bestämt dig för att köpa ett ERP-system då har du bestämt dig för att 118 

köpa ett standardsystem för du inte vill skriva i det själv. Tar vi SKF som exempel. Vad är unikt 119 

med SKF? Det är prylar som kommer in och monteras och levereras någon annanstans. Det är 120 

inte mer unikt att göra kullager än vad det är att göra en Billy hylla. Vad är det som är unikt med 121 

SKF? Det är produkten. Det är kullagret som är det unika. Och då kommer man att sätta sig i en 122 

diskussion med kunden. Om vi tar det här med contract management då har vi alltid gjort på ett 123 

sätt och vill inte ändra på något sätt. Då får man förklara att här är ju pengarna så visar man ett 124 

case vart vi ska göra denna del. Dem är så fokuserade på det dem är duktiga på. Det har med 125 

logistiken att göra, här kan man ändra på någonting. Då gör man en beräkning och visar var 126 

pengar finns att tjäna och sedan var man behöver jobba någonstans. Vi måste ju in i 127 

logistikkedjan också men vi försöker att förändra så lite som möjligt. Framförallt när någon 128 

kommer och säger: SAP funkar såhär men vi gör såhär. Vi vill ändra SAP och då måste man 129 

utveckla och förändra dem här grejerna och det kostar att göra och det kostar att äga ett ERP-130 

system som man själv har skruvat i. Gamla SAP standard är mycket billigare. Då är det oftast att 131 
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IBM har ett kontrakt att vi ska göra så att den knappen inte ska vara gul utan blå. Man ska göra 132 

sådana fåniga förändringar som inte fyller något syfte. Eller att processerna inte jackar helt in i 133 

hur systemet är byggt. Där tror jag också är väldigt viktigt att man förklarar för dem att inköp inte 134 

är unikt hos er. Även fast vi måste ändra lite hur ni jobbar för att det här ska passa SAP. Så har ni 135 

valt att göra en ERP-implementation. Eran CEO ska ha in SAP och ni ska göra det på det 136 

enklaste, billigaste och bästa sättet. Om vi då ändrar dem här knapparna som ni vill så får ni det 137 

att funka precis som det gör idag men det är inget värde i det. Därför är inköp det som är unikt 138 

och då ska ni ändra era knappar som det är från början i SAP. Då når ni värdet, då har ni ett 139 

system som kommer kosta väldigt lite i framtiden och inte lagt massa prylar och pengar på att 140 

bestämma hur eran egen design av denna delen ska funka. Det här är svårt, för om du pratar med 141 

inköp av IT och dem vill alltid att det ska vara precis som innan. Dem vill inte förändra någonting 142 

för än dem vet att dem är dåliga och då exponerar man att dem inte har skött sitt jobb. Det här är 143 

en kul balansgång att göra. I dem flesta fallen gäller det att vara väldigt rak, att kunna säga: Det 144 

ni vill göra, är inte bra. Då gör man en change request för dem att inse att vi inte pillar mer utan 145 

vi får förändra hur vi jobbar så det är change managment delen och organisationsdelen som får ta 146 

över så att organisationen förändrar sig till systemet. Detta är svårt därför att i många fall när jag 147 

sitter och gör dem här grejerna så har vi bestämt att vi ska skruva i den delen som inte kommer 148 

att ge några pengar till kunden och då kommer jag in som konsult och säger att vi inte ska göra 149 

så. Jag drivs ju internt att jag ska få in så mycket jobb som möjligt och då är det alltid en balans 150 

mellan din heder och hur du mäts inne på bolaget. När man gör dem här grejerna så ser man alltid 151 

till att hitta något annat vi ska göra istället. Det finns alltid saker att göra. Just att man fokuserar 152 

value management, vad är det vi tjänar pengar på? Inte att vi sitter och pillar på ett krav som står i 153 

vårt kontrakt som säger att knapparna ska vara röda. Ändra kravet, gör en change request och 154 

fokusera på det som är pengar istället. Det är detta som jag har lagt mest energi på inom 155 

projektplanering genom att driva dem här frågorna. Det gäller att övertyga kunden tills dem 156 

själva inser vad som är rätt för dem. Det gäller att göra en stabil kärna för dem viktigaste 157 

funktionerna i den här utrullningen. Det här är inte ovanligt, det här kommer ni att se att det har 158 

hänt överallt. 159 

 160 

J & J: Känner du att dem här implementationerna kan vara “lyckade” även fast dem inte följer 161 

tidsram och budget? 162 

 163 

M: Absolut! Majoriteten ändrar budget och tidsram. Det är mer regel än undantag. När du börjar 164 

med ett sådant här stort projekt så vet du knappt vad du ska göra. Du vet i princip vad du ska göra 165 

i små delar. När du börjar rota i hur olika system och hur organisationen fungerar så upptäcker du 166 

alltid andra saker som måste göras, du finner beroenden som du inte har sett. Det är mer en regel 167 

än undantag att både budget och tidsram sprängs. 168 

 169 

J & J: Hur ofta uppfylls alla fördelar som förväntas av systemet? 170 

 171 

M: I dem flesta fallen skulle jag vilja säga. Men, inte så snabbt som man tror. Man realiserar inte 172 

fördelarna som man många gånger tror. Det är en väldigt intressant grej. Om man ska titta 173 

värdemässigt så ska man inte bara titta på pengarna utan när realiserar ni pengarna. Då är 174 

tillexempel inköp något som du väldigt snabbt får “return of investment”, så där kan du börja. Du 175 
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kan oftast gå före med inköp innan du går in på dem mer komplexa delarna av företaget. Det är 176 

oftast där du kan hitta väldigt mycket pengar. Om du effektiviserar tillverkningen så kommer den 177 

i värdekedjan att förändras. En krona i minskad inköpskostnad det påverkar PTI. Så just det här 178 

med att man inte bara räknar värde utan hur även räknar realiseringsvärdet. 179 

 180 

J & J: Arbetar ni med Critical success factors? Alltså saker som måste uppnås för att 181 

implementation ska kunna lyckas. 182 

 183 

M: Oh ja. Vi kör detta som våra leveranskriterier, vi har signoff-kriterier för varje fas. Vad vi ska 184 

ha nått och liknande. Det följar man ju rigoröst, då har man KPIer som man mäter genom hela 185 

projektets gång. Hur effektiv man är, allt ifrån vilka resurser som används till vad i själva 186 

realiseringen man är. Det är väldigt viktigt att man följer det och att man följer upp detta 187 

veckovis, minst en gång i veckan om inte två gånger i veckan. Man tittar på vart man är, om man 188 

följer tidsram, kostnader, mängden objekt man går in och pillar i och liknande. 189 

 190 

J & J: När ni bestämmer dessa mål, vad tar ni i beaktning då? 191 

 192 

M: Egentligen så är det tid och resurser. Det är många parametrar, sådana saker som 193 

licenskostnader. Ju mer vi slår på i SAP, ju mer kostar det för kunden. Så om väljer vi att utöka 194 

funktionaliteten från de specifikationerna vi har, desto mer licenskostnader kommer det innebära. 195 

Men i princip är det tidsåtgång och tid som är de viktigaste. 196 

 197 

J & J: Ni har med mer mjuka värden, som ”acceptans” från användarna eller ledning? 198 

 199 

M: Det är ju milestones som ligger där. För att du kunna göra en sign-off måste man möta dessa 200 

kriterier, jag måste ha lösning och design godkända av kunden, under tiden har vi gjort ett estimat 201 

för att göra design på den komponenten. Då följer vi upp hur klara vi är i procent och hur mycket 202 

resurser som har använts under tiden. Sen när vi kommer fram dit då gör vi en sign-off på varje 203 

dokument, så vi har ju våra tydliga milestones. Vi har ju något vi kallar blueprint-prep, där vi 204 

bygger vårt projekt och ser till att det finns fungerande project office med uppföljning och 205 

liknande. Sen går man in i blueprint och gör en övergripande design och sedan går man in i 206 

detailed design där man går ner och beskriver exakt hur allt ska funka. När man är klar med det, 207 

då har man specifikationer för att börja utveckla och konfigurera. Då går man in i något som 208 

heter pre-configuration, där man kan göra grunduppsättningar sen har du färdig build sen efter det 209 

har man ett antal testfaser sen roll-outs. Så varje gång vi passerar en sådan, så ska vi ha en sign-210 

off på alla kriterier. När man går från design till build har man ofta något som släpar, då kan man 211 

säga att 80 % design ska vara klar när vi börjar med build. Tittar du på all teori så säger den att 212 

man aldrig kan gå in i build innan design är klar, bullshit. Du kan överlappa, så länge du har 213 

kontroll på det. Det är samma sak med build till test, du kan börja testar saker så länge du vet att 214 

det inte är färdigbyggt och de inte påverkar testerna. Så man kan flyta med dessa grejor, då följer 215 

man upp dem också. 216 

 217 

J & J: När ni bestämmer dessa kriterier, gör ni någon form av analys på den specifika 218 

verksamheten eller använder ni universella kriterier? 219 
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 220 

M: I detta fall, så har vi färdiga verktyg och mallar för allt. Så när vi drar igång ett sådant projekt 221 

en “hur man implementerar ett ERP”-projektplan med råa exporterade 6800 aktiviteter och sedan 222 

börjar vi strippa den istället på det vi inte ska göra. Allt sådant har vi pre-packed, det är liksom 223 

färdigbeskrivet och dem pillar vi inte med eftersom det är en bra bas att stå på och det har vi helt 224 

och hållet styrt i metodiken. 225 

 226 

J & J: Är det så att ni utgår från dem då och sen kan det ändras efter hand? 227 

 228 

M: Ja. Dessa tidsramar flyter ju, sen fyller du ju på i den planen med andra leverablar. 229 

Leverablerna är ju specifikationer, kodsnuttar eller något annat, alla de trackas i det här. Det 230 

kräver någon som har jobbat i MSproject mycket, om man nu väljer det som tracking-verktyg, för 231 

detta är komplext. Flyttar du en grej så ser du att hela projektet förändras med de beroenden som 232 

byggs in i detta. 233 

 234 

J & J: Företagskultur och såndant, är det något som spelar på dessa kriterier? 235 

 236 

M: Oh ja. Det är också erfarenhet detta handlar om, och det finns väldigt kulturella skillnader där 237 

du driver sådana projekt, jämför en ERP-implementation i Europa med USA så är det stor 238 

skillnad. Kulturen i Europa handlar om att förändra ERP för att passa organisationen, i USA 239 

köper man ett ERP-system och sen ändrar de organisationen utefter ERP. Så du har två helt olika 240 

ingångsvinklar beroende på vilket land man befinner sig i. Just Europa och USA skiljer sig 241 

väldigt, väldigt mycket. Jag har jobbat mycket med Tetra Pak tillexempel. Om jag sitter med 242 

Tetra Pak i Lund så är det ett sätt hur man driver det framåt, men jobbar med italienare så får du 243 

ändra hela din personlighet, din approach, hur man startar en presentation och liknande. Hur ditt 244 

projekt-team är byggt måste man dynamiskt anpassa. Sitter jag och har fyra konsulter från UK 245 

och fyra konsulter från Italien och sedan har jag ett delivery center i Bangalore som ska göra 246 

dessa grejor, då vet jag precis var det kommer skära sig mellan italienare och britterna. Det skär 247 

sig alltid med italienare. Italienare kommer inte leverera något i utlovad tid, och de kommer 248 

berätta detta dagen då de skulle leverera. Så där måste man följa upp status på något sätt annat 249 

sätt än att fråga dem. Försöka se vad de håller på med. Britterna kommer leverera i tid, men 250 

däremot måste man kolla att de faktiskt levererar något av värde. Det är lite det man köper med 251 

IBM, många av oss som har jobbat här har gjort det väldigt länge och detta sitter i ryggmärgen, 252 

inte i en teoribok. 253 

 254 

J & J: Men om man skulle kolla på dessa kriterier, skiljer sig dem? 255 

 256 

M: Nej. Normalt sätt gör man ju en global ERP-implementation. Det är en global process, och 257 

den ska designas så den funkar i alla länder. Sen är det en utopi också, för du kommer alltid ha 258 

legala krav som skiljer sig mellan olika länder. Vissa länder är väldigt jobbiga att arbeta med och 259 

då får man ju anpassa sig efter det. Men kraven är samma, men sen kan du ju ha lokala krav som 260 

spelar in på den globala mallen. Säg Brasilien till exempel är ett mardömsland, finansmässigt. De 261 

har massa lokala skatter, som är speciella dokument som ska genereras och liknande. Ska man in 262 
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där så tar man den lokala mallen och gör en lokal anpassning. Då kan vissa lokala grejer komma 263 

in, men det är då av legala skäl i princip. 264 

 265 

J & J: Användarmotstånd och sådant, omprioriteras det i denna kravlista beroende på kultur? 266 

 267 

M: Nej. När jag designar en global inköpsprocess är ett av de kriterier som jag lämnar över kallas 268 

för change impact. Om jag förstår att det kommer bli jobbigt i Polen, till exempel. Då skriver jag 269 

i mitt dokument som kända change impacts, och när jag väl skickar detta till de teamet som ska 270 

deploya, för det är ett annat team som ska rulla ut lösningen, så samlar de på sig all change 271 

impact och använder detta som basmaterial vid utrullningen. När de kommer till Polen så ser dem 272 

då att dem har fyllt i de grejerna och då är det deras jobb att adressera detta om vi har sett detta 273 

som ett problem. Detta är något som ofta glöms därför att när man är så fokuserad på att bygga en 274 

global mall så tänker man inte på det. Det händer ofta att change impact är i princip tomt. Men ju 275 

tidigare du ser dessa grejerna och kan dokumentera dem, desto bättre är det. Alla är så fokuserade 276 

på sina leverablar och deadlines och detta är då en frivillig del av. Det är inget som man måste 277 

skriva, det är ingen som kan säga “vad fan, visste du inte detta?”. 278 

 279 

J & J: Hur många Critical success factors använder ni? Eller hur många “mål” har ni per 280 

implementationsprojekt? 281 

 282 

M: Det är svårt att svara på eftersom vi inte använder det uttrycket. Vi har ju alltid en 283 

projektdefinition där det är nedskrivet vad vi ska göra utan att gå ner på djupet. Normalt sett så 284 

har du ett antal High Level Directives, och det ska inte vara mer än fem eller åtta, mellan fem och 285 

åtta. Det ska inte gå ner på att vi ska vara effektiva i hantering av order eller något. Det ska vara 286 

typ “korta leveranstider” eller “minska inköpskostnaden med ett visst antal procent”, alltså 287 

väldigt hög nivå och de ska inte vara för många. Sätter du för många så börjar de till sist motsäga 288 

varandra, och då är det upp till folk att tolka själv. Så inte för många fem till åtta, max. 289 

 290 

J & J: Det är intressant om man jämför med litteraturen står det att det är vanligt. 291 

 292 

M: Vi göra ju HLD-workshops i början, High Level Definition workshops. Utifrån det så 293 

definierar vi våra HLD-kriterier. Detta gör du ju ofta innan du en har projekt med kunden, i 294 

insäljningsfasen gör man detta. Så detta handlar mer om sälj än en ERP-implementation. Så är det 295 

detta du lämnar över när du startar din blueprint-prep, detta är High Level Directivies. 296 

 297 

J & J: Dessa fem till åtta målen, hur prioriterar ni dessa? 298 

 299 

M: Det är ju mål som måste uppfyllas. Jag skulle väl säga att på den nivån har de ingen 300 

prioritering. Löser vi inte dem så har vi inte gjort vårt jobb. Det är inget alternativ att inte göra 301 

alla. 302 

 303 

J & J: Det som vi kallar Crtical Success factors är faktorer som måste uppnås för att kunna nå 304 

dessa High Level Directives. Har ni någon lista med typ “mål” för att nå de slutgiltiga målen? 305 

Om du förstår vad jag menar. 306 
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 307 

M: Ja. Det är det du bryter ner sen i aktivitet och i KPIer som du mäter genom. Ett direktiv kan ha 308 

tio KIPer som man mäter på. Har vi inte dem lösta till en godtagbar nivå, då har vi inte nått våra 309 

high lever directives heller. Så du bryter ner de i KIPer som du mäter sen i hela projektet. Men 310 

det är rätt intressant, ibland så när man gör en ERP-implementation så gör man det som en IT-311 

replacement, alltså du ska byta ut ett döende legacy-system som inte går att underhålla längre. 312 

Och man ska egentligen inte ändra processerna heller. För gör man det, då gör man fel eftersom 313 

många gånger så är det lika mycket processer- och organisationsförändringar som kräver dessa 314 

grejor. Många gånger så börjar du kan med ett IT-replacementprojekt, sen inser man ju att det 315 

inte var så smart och då gör man om det till ett helt traditionellt ERP-projekt, där du går in och 316 

förändrar organisationen. Så detta kan svänga under projektets gång också, det har jag varit med 317 

om flera gånger. Till exempel: Jag har varit med i ett ERP-projekt där man började mer eller 318 

mindre som ett konsolideringsprojekt, det var ett företag som köper och säljer mycket 319 

produktionsenheter. Så de satt med masterdata, så att en vanlig bläckpenna kunde ha 40 olika 320 

namn. Så man hade ingen koll på grejerna, även sina egna produkter som man genererade så 321 

kunde de ha samma produkt ut med det fanns åtta olika materialnummer på dem. Då började vi 322 

som ett konsolideringsprojekt istället, där vi skulle konsolidera masterdata, styrplan och så vidare 323 

men som sedan blev ett helt organstionsförändrande ERP-projekt. Så detta kan svänga väldigt 324 

mycket och det är väldigt ofta som det gör det. 325 

 326 

J & J: Dessa KPIer, känner ni ofta att de är korrekta i projekten? Är de alltid korrekta från 327 

början? 328 

 329 

M: Nej, nej det är de inte. Framförallt så saknar man ibland de KPIer som man borde ha och man 330 

har KPIer som inte säger ett skit. Så att ofta är de kontraktuella och man går ofta inte in och pillar 331 

i dem, men man hanterar dem istället. Så att KPIerna egentligen ska säga hur långt vi är i 332 

projektet men det är inte det är den sanna bilden. Den sanna bilden är din projektplan, det är där 333 

du har den mesta informationen. 334 

 335 

J & J: Ni som är i ledande roller, är ni i början överens om KPIerna eller är det delade åsikter? 336 

 337 

M: Nej det måste man vara överens om. Sen är det skillnad var du är. Normalt sett bygger vi 338 

något som heter PMO, ett projekt management office, där folk bara sysslar med planering. Som 339 

sköter hela den här mekanismen, ofta är de personerna som jobbar väldigt teoretiskt. Det är inte 340 

folk som sitter och jobbar med ERP, utan det är en school-book projektledare som tycker om att 341 

flytta aktiviteter och beroende i den här. Inte som ser om man skruvar på en viss del så får det ett 342 

impact här borta på sales, tillverkning och liknande, det ser inte dem. Men däremot så kan du ju 343 

mäta alla dessa grejor i dessa verktyg. Och det är ofta dem som jobbar mer med KPIerna och 344 

försöker generera KPIer baserat på hur vi föder projektplaner med. Det gör då att ibland så hittar 345 

de något som de gillar och så kommer de överens med kunden PMO att det här mäter vi på, men 346 

det kan vara helt irrelevanta grejer. Då är det så att det ofta inte finns så mycket energi, att man 347 

har inte energi att ta den diskussionen och så låter man dem ha den KPIn. Vi kommer möta den, 348 

så är det. Det är ju som ett mindre företag när man är 500 personer och du får den kulturen så. 349 

Säg att jag är solution leader, många gånger kan jag vara tightare med lead på kundsidan som är 350 
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min counter part, han och jag ska se till att vi når målet tillsammans. Ofta är jag tightare med 351 

honom än vad jag är med vissa kollegor, och då tycker jag att man har lyckats. När han och jag 352 

lirar som ett team och inte som motparter som slåss. När han och jag driver oss framåt och kan se 353 

till att alla dem vi har under oss får lugn och ro och göra sina grejer, då har man lyckats. Kan man 354 

tillsammans med kunden bilda dessa funktionella grupper så man kan ha diskussioner. Att en som 355 

jobbar med inköp kan prata med en som jobbar på sales, och förändrar man något för den ena så 356 

förändras det för den andra också. Så man kan få alla grupper att lira, det är det är mycket av 357 

“shitet” i hela projektet. När ett projekt går fel är det oftast när “the shit” inte fungerar mellan 358 

dessa grupperingar. Sen måste man ha en roll i projektet som är då integration manager, som bara 359 

jobbar med att se till alla dessa komponenter. För i pusselbiten inköp kanske det är 30 personer 360 

som jobbar. Och de har inte koll på vad som händer här borta, att får detta att funka, att man har 361 

regelbundna möten, uppföljningar och berättar ifall man har ändrat i någon process. Och berätta 362 

för dem ifall det ska sälja grejer så har de också ändrats och det måste de ta hänsyn till. Men de 363 

hade inte de räknat med och det kommer kosta mer för dem. Att man bygger upp det här och att 364 

det funkar. Också, en av de vanligaste fallgroparna är att man inte får integrationen att funka 365 

mellan team. 366 

 367 

J & J: Bara för dubbelkolla. Ni har fem till åtta huvudmål och sedan undermål och KPIer för att 368 

mäta undermålen? 369 

 370 

M: Yes. 371 

 372 

J & J: Dessa undermål, hur dynamiska är dem? Ifall det händer något oväntat, en strejk 373 

exempelvis, skulle uppstå. 374 

 375 

M: Det förändrar ju inte målen i sig. Men däremot förändrar det tidsplanen om det händer sådana 376 

grejer, och det gör de ju. Så då får man ta upp en change request och förändra kontraktet man har 377 

mellan varandra. Oftast vid ett sådant stort projekt så har du ett team PMO på två-tre personer 378 

som bara jobbar med att hantera change requests som konstant förändrar förhållanden mellan mig 379 

och kunden, vad man ska och inte ska göra. Det sker hela tiden, det är en dynamisk del av 380 

projektet, det här med att man konstant förändrar förutsättning och vad vi ska göra. 381 

 382 

J & J: Dessa mål, skiljer sig dem mellan länder? 383 

 384 

M: Målen skiljer sig väldigt sällan mellan länder, ska du göra en global implementation på ett 385 

globalt företag. Sen har du de legala kraven, men det är en sidogrej. Du gör en global mall, det 386 

teamet som jobbar med Brasilien och den utrullningen tar de lokala anpassningarna. När de gör 387 

själva utrullningen i Brasilien, så du har flera projekt som rullar i samma lösning. För att göra 388 

livet ännu mer komplext. 389 

 390 

J & J: När ni uppnått dessa mål, känner ni att de bidrar till bättre slutresultat? Och har ni någon 391 

uppföljning på detta? 392 

 393 
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M: Oh ja, det följs ju upp. Sen om det bidrar till något bättre, nej. Det håller styr på lösningen. 394 

Jag skulle ju inte säga att det påverkar performance på lösningen. Det här är mer ett verktyg för 395 

att vara kontraktuellt överens med kunden om vad vi ska göra. Så att vi inte divergerar, att de 396 

tycker vi skulle gjort A och sen gjorde vi B istället. Sen blir en twist som ska lösas och det är 397 

ersättningskrav och grejer. Har du koll på de här grejerna och ser till att vara beredd så har du 398 

dokumenterat, så självklart når vi målet. Det är ett indirekt beroende i så fall, inte ett direkt. 399 

 400 

J & J: Gör ni någon slags uppföljning? 401 

 402 

M: Man borde göra det, men man gör det inte. Sen är det intressant att man kan ha massa groll 403 

under resas väg, sen när man kommer till den stora dagen efter tre år när man går live, på något 404 

sätt när man passerar det är alla bara glada. Om något KPI är lite halvdött, så är man ändå 405 

hemma. Då är man så fokuserad på nästa release och nästa deployment. Sen beror det på vilken 406 

kund det är också, vissa kunder vill inte ha så mycket sådant, de jobbar mer på förtroende, att 407 

man gör en grunduppföljning på allt. Andra kunder är extremt fokuserade på alla mättal och hur 408 

man följer dem under resans väg.  409 
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Bilaga 4 – Transkribering, Skanska. 

Företag: Skanska. 

Titel: Chefsarkitekt för IT-system. 

Plats och datum: Hyllie, 2016-05-11, 15:30. 

Längd: 29:30 min. 

M: Mikael Stohm 

J & J: Jonas Mellström och Johannes Esbjörnsson. 
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J & J: Micke, kan du börja med att berätta lite om företaget? 1 

 2 

M: Absolut, mitt namn är Mikael Stohm och min roll är Enterprise chief IT-architect för Skanska 3 

och ansvarar för att hålla Europa arkitekturen samt för alla våra nordiska länder. Företaget i 4 

frågan är Skanska som är ett bygg och fastighetsutvecklingsföretag. Vi som jobbar i norden är 5 

Sverige, Norge och Finland. Vi bedriver klassiska byggprojekt men vi håller även väldigt mycket 6 

på med utveckling där vi köper mark och planerar långsiktigt för att kunna förädla den marken 7 

genom att bygga bostäder, källarlokaler eller motsvarande. Vi gör allt ifrån att byta trösklar till att 8 

bygga sjukhus, så det är väldigt stor bredd på vår verksamhet, vilket också ställer lite olika krav 9 

på våra IT-system. Vissa delar måste vara väldigt snabba, enkla och mobila. Eftersom vi är ett 10 

väldigt stort företag som har en omsättning bara i Sverige på 30 miljarder så blir skalan på allt 11 

väldigt stort. Dem här tre organisationerna anställer totalt 14 000 anställda var av 8000 är 12 

datoranvändare. Och en stor anledning till att det bara är 8 000 anställda som är datoranvändare 13 

är för att en stor del är yrkesarbetare, dem som faktiskt snickrar och använder sig av betong och 14 

inte är datoranvändare just nu. Men det kommer vi att förändra. 15 

 16 

J & J: Goran berättade om att ni håller på med en stor implementation just nu. 17 

 18 

M: Absolut! Och då är det inte Skanska i Norden utan i Sverige och Finland som bedriver olika 19 

projekt men med samma lösning. Vi bedriver något som vi kallar för VIS (Verksamhetsstyrning i 20 

Skanska). Där vi förändrar sättet att hantera ekonomisystem och sådana saker och då blir det en 21 

ny uppsättning av vårt ERP-system.  Programmet som är väldigt brett täcker alla våra processer 22 

förutom möjligen marknad och sälj och har pågått sen 2012. Med en lång förstudie där man 23 

samlar krav och förändringsbehov, var det finns pain points och dylikt, en 24 

leverantörsutvärderingsfas, upphandlingsfas och sen en implementationsfas. Vi gick live första 25 

gången oktober 2014. Sen satte vi en pilot för vår kärnverksamhet i januari i år. Och gick live 26 

egentligen med hela vår byggande verksamhet nu i april. Så nu är vi live för alla olika regioner 27 

och alla olika verksamhetsgrenar förutom vår tillverkande verksamhet i Sverige för ungefär 5 000 28 

anställda. Sen använder inte alla 5 000 alla funktioner ska ni veta, men det finns potential. 29 

Mätningarna visar att idag så snittar vi ungefär 2 000 unika log-ins. 30 

 31 

J & J: Jag vet att du sa det lite kort, men vad har du för roll i den här implementationen och på 32 

företaget? 33 

 34 

M: Som chefsarkitekt för IT-system. 35 

 36 

J & J: Som innefattar? 37 

 38 

M: Egentligen alla IT-system som finns. Så i programmet så är jag ansvarig för själva 39 

arkitekturen i vår programledning. 40 

 41 

J & J: I den här implementationen, om du skulle säga hittills, har den följt tidsram och budget? 42 

 43 
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M: Stäng av bandspelaren! Hahaha! Nej, det beror på vad man jämför med. Vi har hållit 44 

tidsplanen sista två åren, men om du går tillbaka till den tidsplanen som sattes när vi började, har 45 

vi inte hållit den alls. Det finns flera faktorer till det, en av faktorerna är att i sådana här långa 46 

program så förändras omvärlden, vilket gör att nya krav tillkommer och saker förändras. 47 

Tillexempel så kan jag nämna att när vi påbörjade det här så hade vi inga planer på att byta 48 

lönesystem vilket vi har fått med oss eftersom det har blivit för gammalt. Dem sista två åren har 49 

vi kunnat exekvera vår plan och gick faktiskt live det datumet som sades för två år sedan. Pratar 50 

vi budget så är detta också en väldigt svår fråga. 51 

 52 

J & J: Detta är något som vi har varit med om vid våra andra intervjuer. Trots detta med 53 

tidsramen och budgeten, vad är din uppfattning hur det har gått hittills enligt din personliga 54 

uppfattning? 55 

 56 

M: När vi väl gick live så satte alla sig ned och frågade: är det här kaoset som alla förväntade sig? 57 

Och det har aldrig infunnit sig vilket bara kan betyda att detta är en success. Men det här är också 58 

väldigt svårt eftersom jag sa att det kan använda sig av 5 000 personer men vi ska vara nöjda med 59 

att vi har 2 000 personer inne i system, och kanske är det vi ska ha. Men alla gör ju inte allt. Så 60 

när jag säger att det är en success så kan det finnas delar i lösningen, jag menar om vi byter ut ett 61 

system som har funnits i 15 år så är det klart att vi inte kommer att ha samma standard. Det tar ett 62 

tag innan olika saker sätter sig. Och framför allt så kommer det att finnas ett antal grejer som är 63 

förbättringar på lösningen. Där man tycker att vi borde ha gjort såhär istället nu när vi ser 64 

helheten, och varför tog vi inte med den här grejen. Och allt kan man inte få med för då spräcker 65 

man alla budgetramar som finns. Det är svårt att jämföra med ett system som har suttit länge och 66 

alla är intrimmade i det och ta ett nytt system i bruk. Men jag känner så här nu en månad efter vi 67 

har gått live och det kunde ha varit totalt kaos, men det har inte riktigt inträffat, vilket är skönt. 68 

 69 

J & J: Då kanske du inte haft tid att sitta här med oss heller. 70 

 71 

M: Det var värre i mars. Då var det full sprätt. 72 

 73 

J & J: Vad fastställer ni vad som är viktigt för att implementationen skulle bli lyckad? Har ni 74 

någon form av lista med saker som måste gå bra för att implementationen i sig ska bli lyckad? 75 

 76 

M: Absolut! Ju närmare man kommer go live så måste man sätta sig ned och säga: är vi redo att 77 

go live eller inte? Man kanske måste jobba lite tidigare med Critical success factors. Det kanske 78 

vi har gjort i någon form men på slutet har vi sagt såhär: Det här måste funka och det här, ja det 79 

kan vi få. Givetvis är en success factor att du har en lösning som håller. Och att man vet att 80 

verksamheten är redo att ta det här i bruk. Det är inte bara att lösningen ska vara okej utan även 81 

att folk ska vara utbildade, det ska finnas supportkanaler, det ska finnas nyckelanvändare som tar 82 

dem första frågorna. Det finns jättemånga saker som är jätteviktiga för att det ska kunna hanteras. 83 

Jag som arkitekt tycker att lösningen ska vara rätt. Sen tycker change att alla ska vara utbildade, 84 

så det är klart att allt det här ihop ska spela roll. Dels så satte vi upp mellan sju och tio viktiga 85 

kärnprocesser som måste funka, utan dem så går vi inte live. Vi måste kunna betala våra skulder, 86 

alltså våra leverantörsfakturor. Vi måste kunna få in pengarna så att vi kan fakturera våra kunder, 87 
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vi måste kunna göra våra legala bokföringsgrejer, så att vi kan betala våra skatter med mera. Vi 88 

måste kunna betala våra löner. Vi måste kunna göra vår prognos process. Vi jobbar i en ganska 89 

lågmarginalbransch vilket gör att kostnadssidan har större fokus än intäktssidan. Jag tror att 90 

förlustprojekt kan kasta tio vinstprojekt, så när det kommer till prognosarbetet så är det väldigt 91 

viktigt så att vi tror att vi vet vad slutkostnaden kommer att bli. Dem här kärnprocesserna 92 

hanterar vi ganska starkt. Om någon av dem inte haft en grön gubbe så hade vi inte tagit det i 93 

bruk. 94 

 95 

J & J: Dem här sju till tio success factorsen, behöver alla dem dessa fem kärnprocesserna? 96 

 97 

M: Nä en av de success factorsen var att dem här sju skulle funka. En annan success factor är att 98 

ha bra koll på sina krav. Så att man har utpekade requirment owners och vem tar beslut om det 99 

här i olika företag och hur lätt det är. När vi gör internationella projekt där det kommer folk från 100 

Indien och Amerika och allas analys som vi gör i Sverige d.v.s. alla ska vara konsensus d.v.s. 101 

överens, det är 100 folk i möten som ska komma överens hur man bedriver saker. Skanska 102 

kanske är exceptionellt decentraliserat. Men det är också väldigt viktigt vem som står för kravet. 103 

När man börjar en implementation så börjar man ofta med att samla in krav, och det kan komma 104 

krav från de personen och det här hållet. Dem behöver inte vara samordnade ens, vilket gör att 105 

det måste finnas någon på toppen som står för dem här kraven. 106 

 107 

J & J: Skulle du kunna berätta om alla success factors lite snabbt? 108 

 109 

M: Den tredje som vi har tittat på väldigt mycket är att man har en beslutsmatris som gör så att 110 

man vet var man ska eskalera frågor. I ett sådant här stort program så blir det ofta: är det här 111 

beslutet taget eller inte? Var tar man den här frågan om man inte riktigt känner sig säker på den. 112 

Det måste finnas en struktur för hur beslutsvägarna går, det är en critical success factor. En annan 113 

critical success factor är givetvis att man har så mycket standard som det går. Framför allt för att 114 

kunna få en förvaltningsbar lösning. Sen är en critical success factor också att inte bara titta 115 

kortsiktigt. Projektet implementerar det här på bästa sätt och nu kan vi en lösning som är 116 

förvaltningsbar över tid också. Och dem kan stå lite emot varandra. Projektet kan hitta lösning 117 

och den är billigast, men om fem år så blir den mycket dyrare. Det här är ofta olika plånböcker 118 

till det här då och det är där det blir lite konflikt i mellan då. Projektet har sin budget, och sen har 119 

förvaltning sin budget. Men förvaltningskostnaden är mycket större än vad 120 

implementationskonstnaderna är egentligen då. Att ha en bra dialog där i mellan är en kritisk 121 

faktor. En annan faktor är det som vi kallar för användarvänlighet och det som man kallar i 122 

skolböckerna för non-functional requirments. Dem är jättesvåra för verksamheten att förstå. Där 123 

har vi ofta försökt att hjälpa dem och det är också ganska svårt att mäta när ett system är 124 

användarvänligt eller inte. Mycket som man får höra efteråt är att det går för långsamt. Det är 125 

också svårt att sätta en baseline vad som är acceptabelt. Så en kritisk faktor är att tidigt jobba med 126 

dem här non-functional requirments, vad är acceptabelt, så att det inte kommer som en 127 

överraskning. Då är det väldigt kostsamt att ändra saker. Återigen, en faktor är 128 

användarvänlighet, förvaltningsbarhet och kanske performance framförallt. 129 

 130 
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Vi har omsatt ungefär 100-120 medarbetare, vilket är ganska mycket folk. Det är som att driva ett 131 

företag, vilket gör att en projektorganisation där alla vet vem som man ansvarar inför är väldigt 132 

viktigt. Så att det inte blir så att jag ska statusrapportera till person A, B och C utan att man vet 133 

vem man leder eller vem man leds av. Att man inte försöker leda varandra, så att 134 

projektorganisation just vid implementationer är viktigt. För att programmet ska fungera som 135 

program. Speciellt när man gör detta över flera år, så är det väldigt viktigt. Nu har vi skrapat på 136 

de flesta på hög nivå, tror jag. Vi nämnde ju vikten av utbildning och vikten att ge information till 137 

mottagarna. Det är ju en lesson-learned, att hur man än informerar och utbildar och gör detta i 138 

tidiga skeden så kommer folk att glömma det. Det är verkligen när folk är mottagliga först när 139 

man måste vara mottaglig. Därför försöker vi utbilda så nära go-live som möjligt men även efter 140 

go-live också. 141 

 142 

J & J: Du nämnde att ni började använda CSFs lite sent. 143 

 144 

M: Ja och nej. Vi har nog levt med dem, men vissa har vi inte kunnat mäta förens ganska sent. 145 

 146 

J & J: Så ni börjar med dem i början av projektet? 147 

 148 

M: Absolut! Dem har varit med hela resan men de blir mer aktuella ju närmre go-live man 149 

kommer då. 150 

 151 

J & J: Blir det som en uppföljning när ni går live? 152 

 153 

M: Exakt. 154 

 155 

J & J: När ni bestämmer era CSFs, vad tar ni i beaktning då? 156 

 157 

M: Dels får man ju tänka ur ett rent program- eller projektperspektiv. Vad behöver projektet? Sen 158 

får man ju också tänka ur ett Skanskaperspektiv, vad är mottagarnas success factors? När känner 159 

dem sig okej? Det är en sak att programmet ska kunna leverera på budget och tid, men det är 160 

också att mottagarna ska få något som faktiskt fungerar. Som de är redo att ta i bruk. Så jag tror 161 

att dessa två delar ihop är viktiga då. 162 

 163 

J & J: Använder ni någon form av lista, framtagen av forskare eller liknande? 164 

 165 

M: Nej, jag tror inte det. Man tittar på erfarenheter från andra sådana här implementationer, till 166 

stor del och den kunskapen som finns i branschen generellt. Den kan ju faktiskt ha kommit från 167 

någon forskare eller liknande. Eftersom vi då har ett ganska långt program, har vi även haft flera 168 

releaser så har vi också kunnat göra lessons-learned efter dem. Efter release ett så gjorde vi ju 169 

lessons-learned för att se vad vi kan förbättra, vad blir våra nya kritiska faktorer för ännu bättre 170 

resultat. Så det har vi ju jobbat med. 171 

 172 

J & J: Det du sa innan med att analysera företaget, var det i kombination med att titta på andra 173 

implementationer också? 174 

 175 
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M: Ja, vi har ju också haft en partner med oss i implementationen, en tredjeparts-partner. Som ska 176 

ha gjort detta flera gånger än vad vi har gjort. 177 

 178 

J & J: När ni analyserar verksamheten, har ni något speciellt tillvägagångsätt för det? 179 

 180 

M: När vi samlar in krav menar du? 181 

 182 

J & J: Precis. 183 

 184 

M: Vi har haft en metod som vill kallar för conference-room-piloting. Alltså där man har satt 185 

verksamheten. Detta var ju svårast i release ett. Nu är har vi ju en bas, och då är det mycket 186 

lättare att faktiskt visa systemet. Få alla att förstå hur det kommer bli för dem. Sen handlar det ju 187 

att ha väldigt god kunskap om verksamheten och att verksamheten också har resurser att tillsätta, 188 

att ha med rätt personer som organisationen litar på. Mycket av deras röst kommer ju synas i 189 

systemet sen. Detta kanske också är en kritisk faktor som vi inte nämnde då. 190 

 191 

J & J: Hade ni någon prioriteringsordning på era CSFs? 192 

 193 

M: Nej, vi hade ju dessa block då. Sen inom dem hade vi ju prioriteringsordning i dem. 194 

Exempelvis, vilka kärnflöden är viktigast och vilka kan vi vara utan. Men det är klart, i ett sådant 195 

här stort program om en del faller så faller det mesta. 196 

 197 

J & J: Känner du personligen att de CSFs som ni jobbade med var korrekta? 198 

 199 

M: Jag tycker nog att vi har träffat dem. Men som sagt, vi har gjort jättemycket lessons-learned. 200 

Framförallt inom det interna programmet och projektarbetet med så många människor kunde 201 

trimmade det och gjort det bättre eftersom vi hållit på så länge. Vi är ju inte klara än, vi har ju två 202 

releaser kvar. Så vi förbättrar oss kontinuerligt. Sen ser ju varje release lite annorlunda ut, så 203 

vissa kritiska faktorer kommer ju förändras beroende på vad man implementerar. 204 

 205 

J & J: Du nämnde att beroende på vem i ledningen man frågar så har man lite olika uppfattningar 206 

och vad som gäller. Men i början av projektet, var ni i ledningen överens om CSFs? 207 

 208 

M: Nej, det är klart att man har sitt eget område närmst. Vilket betyder att för mig var lösnings 209 

kvalitet det absolut viktigaste. För andra kanske det var viktigast vi samlade in alla krav och för 210 

vissa kanske informationsspridning var viktigast. Det är svårt att säga vad som är viktigast, det är 211 

kanske därför vi inte prioriterar dem. Jag tror att alla tillförde med sitt perspektiv, på ett bra sätt. 212 

När man pratar success factors och börjar på ett blankt papper är det klart att det blir mycket 213 

detaljer som man måste sortera för att få någon gruppering. På detaljerna så kanske alla inte var 214 

lika viktiga. 215 

 216 

J & J: Hur dynamiska är era CSFs? 217 

 218 

M: Dessa huvudgrupperingar har vi inte ändrat. 219 

 220 
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J & J: Så inget har ändrats efter olika releaser? 221 

 222 

M: Inte på huvudnivå, men innehåller i varje är lite unikt beroende på vilka processer releasen 223 

ska sätta på plats. 224 

 225 

J & J: Ifall det förekommer en strejk eller något oväntat, hur hanteras det i projektet? 226 

 227 

M: I sådana långa projekt när man pratar om att hålla tidsplanen så är det svåraste att hantera det 228 

som sker utanför som påverkar. Vi pratar success factors, men vi pratar också mycket risk som 229 

kanske är den andra sidan av detta. Att hitta risker så tidigt som möjligt. Vi hade ju ingen risk 230 

som hanterade strejk då, det kände vi inte. Men det är alltid svårt att hantera försening du inte kan 231 

påverka. 232 

 233 

J & J: Skiljer sig dessa CSFs beroende på land? 234 

 235 

M: Det gör det nog. Eftersom den svenska implementationer är ungefär 400 gånger större än den 236 

Finska så tror jag inte de jobbar lika uttalat med detta. Sen har de ju förstås en förståelse för vad 237 

som måste funka för att det ska kunna göra en success, men jag tror inte de har jobbat lika 238 

mycket med dem. 239 

 240 

J & J: Skiljer det något i företagskultur? 241 

 242 

M: Det är ju jättestor skillnad. I Finland är det mycket mer pekande med hela handen mycket mer 243 

än vad vi gör i Sverige. 244 

 245 

J & J: Mer hierarkisk då eller? 246 

 247 

M: Ja, mycket mer hierarkisk. De är inte bara i den här implementationen, i min grupp som jag 248 

leder folk från både Finland, Norge och Sverige. Jag måste ju ta olika ledarstil i de olika 249 

länderna. Finnarna gillar att jag inte går och pekar men i Sverige ska det vara konsensus, 250 

workshops och grejer medan i Norge gör de vad de vill ändå. 251 

 252 

J & J: Men påverkar det CSFs i sig? 253 

 254 

M: Nej, det vill jag inte påstå. 255 

 256 

J & J: Känner du att det hittills har haft en stor påverkar på projektet att arbeta med CSFs? 257 

 258 

M: Det är ju ett sätt för oss följa upp mot vår styrgrupp om hur vi ligger till. Har vi nu sagt att 259 

vissa faktorer är viktiga måste vi ju också se hur vi ligger till mot dem då. Mäter vi dessa? Är det 260 

grönt eller rött? Vi har också använt dem som ett styrmedel kan man säga. 261 

 262 

J & J: Hur mäter ni hur det går för en faktor? 263 

 264 
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M: Det är ju olika beroende på faktor. Men exempelvis lösningskomponenterna då, där vi hade 265 

sju kärnflöden som måste funka Då kan man ju mäta defektläget, hur redo vi är mot varje, hur har 266 

vi utbildat, hur många har vi utbildat, vad för typ av utbildning och det finns många sätt att göra 267 

detta på. Sen finns det ju vissa som är lite luddigare och svårare men då har ändå försökt ge en 268 

status vad man har nått upp. 269 

 270 

J & J: Hur man arbetar med CSFs förändras lite beroende på land, men är de desamma? 271 

 272 

M: Ja. Jag tror också de förändras beroende på vilken fas man är i. Men det är lättare att mäta 273 

dem närmare go-live. I början så är det viktigt att alla förstår dem så man har dem med sig. 274 

 275 

J & J: När implementationen är färdig, har planerat in någon uppföljning på hela projektet? 276 

 277 

M: Ja, vi kommer göra mycket analyser av detta program. Dels gör vi ju en efter varje release så 278 

vi kan göra lessons-learned. Något vi inte har nämnt är, som kanske inte är en success factor i sig, 279 

men ofta när man gör så här måste man ha någon sorts nyttor. Vissa saker gör man för man 280 

måste, andra saker gör man för att man har något att tjäna på det. Detta måste man på något sätt 281 

kunna mäta. Men detta är rätt svårt, vem ska mäta och ansvara för att denna vinstantagning 282 

faktiskt sker. Programmet slutar ju någonstans men det är inte säkert att man kan ta hem vinsten 283 

dag ett, det kan ju komma över tid. Detta måste ju ägas på något sätt och följas upp. Exempel det 284 

går ifrån att skriva tid med papper och penna sen har vi en app som gör det istället. Det blir mer 285 

korrekt information och det går fortare, sen har vi ett business-case som säger att vi kan tjäna x 286 

miljoner kronor på det. Det kommer finnas där från dag ett men det kanske inte kommer 287 

användas från dag ett. Då måste den beräkning hållas i över tid. Så alla success factors går kanske 288 

inte att stämma av på en gång, och då är det ju svårt att göra om programmet utan då kommer 289 

någon annan att göra det.290 
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