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Förord		
Inledningsvis	vill	jag	tacka	de	företag	som	deltagit	i	denna	studie.	Framförallt	vill	jag	
tacka	alla	respondenter	som	delat	med	sig	av	sina	erfarenheter.	Utan	er	hade	det	
inte	varit	möjligt	att	genomföra	denna	studie.	
Jag	riktar	ett	stort	tack	till	mina	handledare	Ann	Svensson	och	Ewa	Zimmerman	som	
har	varit	ett	bra	stöd	under	denna	process.	Era	kommentarer	och	vägledning	har	varit	
betydelsefullt	under	uppsatsarbetet.	

Jag	 vill	 även	 passa	 på	 att	 tacka	 andra	 handledare	 och	 opponenter	 som	 under	
seminarierna	 bidragit	 med	 värdefulla	 synpunkter	 och	 förbättringsförslag	 på	 mitt	
arbete.	

Tack.	

Halmstad,	februari	2019	
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Abstrakt		
Företag	 runt	 om	 i	 världen	 implementerar	 affärssystem	 för	 att	 affärssystem	 kan	
underlätta	 integrering	av	affärsprocesser	och	hanteringen	av	 information	 inom	en	
organisation.	 För	 att	 lyckas	 med	 en	 affärssystemimplementation	 finns	 ett	 antal	
framgångsfaktorer	som	företag	måste	beakta.	Framgångsfaktorer	är	egenskaper	och	
aktiviteter	 som	 påverkar	 en	 affärssystemimplementation.	 Framgångsfaktorer	 har	
tidigare	 studerats	 på	 stora	 företag	 samt	 små	 och	 medelstora	 företag	 (SME).	
Framgångsfaktorer	har	inte	studerats	på	småföretag.	Därför	fokuserar	denna	studie	
på	att	identifiera	framgångsfaktorer	vid	en	affärssystemimplementation	i	småföretag.	
Med	 hjälp	 av	 en	 kvalitativ	 forskningsansats	 har	 tre	 småföretag	 studerats	 för	 att	
identifiera	 framgångsfaktorer	 vid	 en	 affärsystemimplementation.	 Studien	 visar	 att	
ledningen	 har	 en	 stor	 roll	 under	 affärssystemimplementationer.	 De	
framgångsfaktorer	som	identifierats	för	småföretag	i	studien	är:	Ledningens	ger	sitt	
stöd	och	 inkluderar	de	anställda,	 ledningen	som	projektledare,	 ledningen	ansvarar	
för	 sammansättningen	 av	 en	 projektgrupp,	 ledningen	 ansvarar	 för	 att	 tillsätta	
resurser,	 informell	 kommunikation,	 avsätta	 tid	 till	 utbildning,	 konsultens	 stöd	och	
deltagande	i	projektgruppen.	
	
Nyckelord:	Affärssystemimplementation,	småföretag,	framgångsfaktorer	
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Abstract	
Companies	around	 the	world	 implement	Enterprise	Resource	Planning	Systems	 to	
facilitate	integration	of	business	processes	and	management	of	information	within	an	
organization.	To	succeed	in	an	ERP-implementation,	there	are	a	number	of	success	
factors	 that	 companies	 must	 consider.	 Success	 factors	 are	 characteristics	 and	
activities	 that	affect	an	ERP-implementation.	 Success	 factors	have	previously	been	
studied	in	large	companies	and	SMEs.	The	importance	of	success	factors	has	not	been	
studied	 in	 small	businesses.	Therefore,	 this	 study	 focuses	on	 investigating	 success	
factors	 during	 an	 ERP-implementation	 in	 small	 businesses.	 With	 the	 aid	 of	 a	
qualitative	 research	 effort,	 three	 small	 companies	 have	 been	 studied	 to	 identify	
success	factors	in	small	business	during	an	ERP-implementation.		

The	 study	 shows	 that	 management	 has	 a	 major	 role	 in	 business	 system	
implementations.	The	success	factors	identified	for	small	businesses	in	the	study	are:	
The	management	gives	its	support	and	includes	the	employees,	the	management	as	
project	manager,	 the	management	 is	 responsible	 for	 the	 composition	 of	 a	 project	
group,	 the	 management	 is	 responsible	 for	 appointing	 resources,	 informal	
communication,	allocate	time	for	training,	the	consultant's	support	and	participation	
in	the	project	group.	

Keywords:	ERP-implementation,	small	businesses,	success	factors	
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1.	Introduktion	

Introduktionen	ger	 en	bakgrund	 till	 valt	 ämnesområde	och	 en	motivering	 till	 val	 av	
frågeställning	samt	presenterar	syftet	med	studien.				

Företag	 runt	 om	 i	 världen	 implementerar	 affärssystem	 för	 att	 affärssystem	 kan	
underlätta	 integrering	av	affärsprocesser	och	hanteringen	av	 information	 inom	en	
organisation	 (Esteves,	 2009).	 Andra	 fördelar	 som	 kan	 medfölja	 användningen	 av	
affärssystem	är	bättre	beslutstöd,	möjligheter	till	bättre	kundservice	samt	även	leda	
till	minskade	produktionskostnader	(Esteves,	2009).	Affärssystem	används	även	för	
att	planera	och	effektivisera	hanteringen	av	en	verksamhets	 resurser	 (Laukkanen,	
Sarpola	&	Hallikainen,	2007).	En	affärssystemimplementation	är	ett	komplext	projekt	
som	inkluderar	flera	kritiska	faser	innan	ett	nytt	system	kan	användas	framgångsrikt	
(Ojala,	Vilpola	&	Kouri,	2006).	På	grund	av	komplexiteten	och	kostnader	för	IT	och	
konsulter	som	medföljer	att	implementera	ett	nytt	affärssystem	har	det	alltid	ansetts	
som	en	risk	(Chuen,	2010).	Affärssystem	har	blivit	en	vanlig	och	nödvändig	plattform	
bland	små	och	medelstora	 företag,	 inte	bara	 för	att	 förbli	konkurrenskraftiga	utan	
även	för	att	effektivisera	företagens	interna	processer	(Basu,	Upadhyay,	Das	&	Dan,	
2012).		

Trots	att	affärssystem	stödjer	små	och	medelstora	företag	(SME)	i	att	förbättra	sina	
strategiska	 och	 konkurrensmässiga	möjligheter	 finns	 det	 även	 en	 del	 utmaningar	
med	att	implementera	ett	affärssystem	(Muscatello,	Small	&	Chen,	2003).	Till	skillnad	
från	stora	företag	står	SME	inför	utmaningar	kopplade	till	begränsade	mänskliga	och	
finansiella	 resurser	vid	bland	annat	 implementation	av	affärssystem	(Snider	et	al.,	
2009;	Muscatello	et	al.,	2003).	Enligt	Laukkanen	et	al.,	(2007)	finns	det	utmaningar	
med	 tillgängliga	 resurser	under	en	affärssystemimplementation.	Resurser	 som	 tid,	
budget,	antal	anställda	och	de	anställdas	kunskap	om	affärssystemimplementationer.	

För	att	bemöta	dessa	utmaningar	finns	det	ett	antal	framgångsfaktorer	för	att	lyckas	
med	 en	 affärssystemimplementation	 (Loh	 &	 Koh	 2004;	 Ahmad	 &	 Cuenca,	 2012;	
Snider	et	al.,	2009).	Framgångsfaktorer	har	studerats	under	en	lång	tid	och	det	var	
Rockhart	(1979)	som	först	utvecklade	en	metod	för	att	undersöka	framgångsfaktorer.	
Enligt	Rockhart	(1979)	kan	processen	att	identifiera	framgångsfaktorer	hjälpa	till	att	
säkerställa	 att	 dessa	 faktorer	 får	 nödvändig	 uppmärksamhet	 under	 en	
affärssystemimplementation.	Det	är	viktigt	att	 ledningen	 lägger	tillräcklig	 fokus	på	
framgångsfaktorer	 för	att	öka	möjligheten	att	affärssystemet	 implementeras	på	ett	
framgångsrikt	sätt	(Knol,	Slomp,	Schouteten	&	Lauche,	2018).	Genom	att	identifiera	
och	 förstå	 existerande	 framgångsfaktorer	 och	 hur	 de	 påverkar	 resultatet	 av	 en	
affärssystemimplementation	 kan	 organisationer	 bemöta	 de	 utmaningar	 som	 finns	
kopplat	 till	 affärssystemimplementationer	 (Huang,	 Chang,	 Li	 &	 Lin,	 2004).	 Några	
exempel	 på	 framgångsfaktorer	 under	 en	 affärssystemimplementation	 kan	 vara	 att	
ledningen	 ger	 sitt	 stöd	 för	 projektet,	 att	 det	 finns	 en	 god	 projektledning	 och	 att	
tilltänkta	systemanvändare	erhåller	tillräcklig	utbildning	(Loh	&	Koh	2004;	Ahmad	&	
Cuenca,	2012;	Snider	et	al.,	2009).	



 

	

Framgångsfaktorer	har	studerats	i	tidigare	forskning	men	denna	har	inte	fokuserat	
på	enbart	småföretag	(Doom,	Milis,	Poelmans	&	Bloemen,	2009;	Loh	och	Koh,	2004;	
Snider	 et	 al.,	 2009).	 Trots	 de	 fördelar	 som	kan	uppstå	med	 affärssystem	 i	mindre	
företag	 finns	 det	 få	 studier	 som	 fokuserar	 på	 endast	 småföretag(Franco	&	Garcia,	
2018).	Småföretag	definieras	som	att	ha	10–49	anställda	medan	medelstora	företag	
kan	 ha	 50	 till	 250	 anställda	 [1].	 Laukkanen,	 Sarpola	 och	 Hallikainen	 (2005)	
argumenterar	för	att	små	och	medelstora	företag	inte	bör	undersökas	tillsammans.	
Laukkanen	 et	 al.	 (2005)	 hävdar	 att	 små	 och	 medelstora	 företag	 står	 inför	 olika	
utmaningar	 och	 att	 medelstora	 företag	 har	 fler	 karaktärsdrag	 gemensamma	med	
stora	företag	än	vad	de	har	med	små.	Detta	intygas	av	Hasheela	och	Smolander	(2014)	
som	argumenterar	för	att	små	och	medelstora	företag	varierar	mycket	i	storlek	och	
bör	därför	undersökas	separat.	Laukkanen	et	al.	(2005)	och	Hasheela	och	Smolander	
(2014)	 argumenterar	 därför	 att	 ny	 forskning	 bör	 genomföras	 på	 dessa	 företag	
separat.	Det	finns	även	studier	som	pekar	på	att	småföretag	skiljer	sig	i	struktur	och	
antal	 anställda	 i	 förhållande	 till	 medelstora	 företag	 (Matlay,	 1999).	 	 Då	 tidigare	
forskning	 inte	 har	 fokuserat	 på	 framgångsfaktorer	 i	 enbart	 småföretag	 har	 ett	
kunskapsgap	identifierats	i	befintlig	litteratur.	Denna	studie	kommer	att	fokusera	på	
framgångsfaktorer	 vid	 affärssystemimplementationer	 i	 småföretag.	 Denna	 studie	
ämnar	därför	besvara	frågeställningen:		

Vilka	 framgångsfaktorer	 kan	 identifieras	 vid	 en	 affärssystemimplementation	 i	
småföretag?	

Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 framgångsfaktorer	 för	
affärssystemimplementationer	i	småföretag.	På	så	sätt	görs	ett	försök	i	att	minska	det	
kunskapsgap	 som	 identifierats	 i	 tidigare	 litteratur.	 Resultatet	 kommer	 att	 ge	 ett	
teoretiskt	bidrag	till	kunskapen	om	framgångsfaktorer	i	småföretag.	Resultatet	kan	
också	vara	 till	nytta	 för	 småföretag	som	strävar	efter	att	på	ett	 framgångsrikt	 sätt	
genomföra	 en	 affärssystemimplementation.	 Resultatet	 kan	 hjälpa	 småföretag	 att	
förstå	 vilka	 framgångsfaktorer	 som	 är	 viktiga	 att	 beakta	 under	 en	
affärssystemimplementation.	

	
	

	

	

	

	

	



 

	

2.	Litteratur	

I	 detta	 kapitel	 kommer	 den	 litteratur	 som	 har	 använts	 i	 studien	 att	 presenteras.	
Litteraturkapitlet	 inleds	med	ett	stycke	om	att	 implementera	affärssystem	följt	av	en	
beskrivning	 av	 småföretags	 karaktärsdrag.	 Därefter	 presenteras	 framgångsfaktorer	
som	 identifierats	 i	 SME	 i	 samband	 med	 en	 affärssystemimplementation.	 	 Kapitlet	
avslutas	med	en	tabell	(tabell	1)	som	sammanfattar	framgångsfaktorer	för	SME.	

2.1	Implementering	av	affärssystem	

Det	 finns	 fyra	 identifierade	 orsaker	 till	 att	 företag	 väljer	 att	 implementera	 ett	
affärssystem.	 Dessa	 är	 att	 förbättra	 företagets	 tillväxt,	 förbättrad	 kundservice,	
effektiva	distributionssystem	och	minskade	kostnader	(Esteves,	2009).	Affärssystem	
är	 utformade	 för	 att	 tillhandahålla	 ett	 verktyg	 för	 att	 underlätta	 integrering	 av	
processer.	 De	 är	 även	 framtagna	 för	 att	 bidra	 till	 förbättrade	 arbetsflöden	 och	
anställdas	 tillgång	 till	 information	 i	 realtid	 samt	 standardisering	 av	 företagets	
processer.	Affärssystem	är	komplexa	och	det	kan	vara	utmanande,	tidskrävande	och	
det	kan	bli	dyrt	 för	 företag	att	 implementera	dessa	system	(Davenport,	1998).	Att	
implementera	 ett	 nytt	 affärssystem	 kan	 ofta	 medföra	 stora	 organisatoriska	
förändringar	vilket	kan	vara	utmanande	(Laukkanen	et	al.,	2007).	Det	är	viktigt	att	
företag	 är	 medvetna	 om	 att	 det	 finns	 faktorer	 som	 kan	 vara	 avgörande	 för	 en	
affärssystemimplementation.	Det	är	viktigt	att	företag	värderar	dessa	faktorer	för	att	
förstå	hur	de	kan	påverka	en	implementations	utgång	(Bingi	et	al.,	1999).	

2.2	Småföretagens	karaktärsdrag	

Det	 finns	 flera	 olika	 sätt	 att	 definiera	 ett	 litet	 företag.	 Några	 av	 kriterierna	 som	
används	mest	är	antalet	anställda,	försäljningsvolym	och	krav	på	kapital	(Ibrahim	&	
Goodwin,	1986).	Den	definition	som	har	valts	för	denna	studie	är	att	småföretag	har	
mellan	10	och	49	anställda	[1].	Småföretag	har	ofta	en	platt	organisationsstruktur	och	
ledningen	arbetar	nära	sina	anställda	(Malhotra	&	Temponi,	2010).	Relationer	mellan	
ägare	och	anställda	i	småföretag	beskrivs	ofta	som	familjär	och	anställda	har	ofta	ett	
högt	 förtroende	 för	 ledningen	 (Wilkinson,	 1999).	 Relationen	mellan	 anställda	 och	
ägare	 i	 småföretag	 kan	 leda	 till	 engagerade	 anställda,	 men	 även	 en	 press	 då	 den	
personliga	och	arbetsrelaterade	relationen	överlappar	varandra	(Wilkinson,	1999).	 	

Som	 en	 följd	 av	 den	 platta	 organisationsstrukturen	 har	 småföretag	 enkla	 och	
centraliserade	strukturer	där	VD	eller	ägare	fattar	alla	beslut	(Thong,	Yap	&	Raman,	
1996).	 I	 småföretag	 är	 det	 ofta	 ägaren	 eller	 chefen	 den	 som	 kan	 och	 förstår	
verksamheten	bäst	(Thong	et	al.,	1996).	Beslutsprocessen	för	ledare	i	småföretag	är	
intuitiv	och	grundar	sig	sällan	på	formella	beslutsmodeller	(Thong,	2001).	En	styrka	
i	småföretag	är	att	de	har	en	nära	och	informell	kommunikation	(Nooteboom,	1994).	
Nära	och	informell	kommunikation	skapar	ett	klimat	som	gör	det	möjligt	för	företaget	
att	 snabbt	 och	 effektivt	 anpassa	 sig	 till	 förändringar,	 både	 internt	 och	 externt	
(Nooteboom,	 1994).	 Att	 på	 ett	 effektivt	 och	 snabbt	 sätt	 kunna	 anpassa	 sig	 till	



 

	

förändringar	 kan	 vara	 positivt	 under	 en	 affärssystemimplementation	 (Malhotra	&	
Temponi,	2010).	

En	av	småföretagens	mest	framstående	karaktärsdrag	är	att	de	ofta	lider	av	”resource	
poverty”,	 alltså	 en	 brist	 på	 resurser	 (Thong	 et	 al.,	 1996;	 Thong,	 2001;	 Yusof	 &	
Aspinwall,	2009).	Även	stora	företag	kan	uppleva	en	brist	på	resurser	men	effekten	
av	resursbrist	i	småföretag	kan	bli	större	(Thong	et	al.,	1996).	I	småföretag	innebär	
detta	att	de	arbetar	med	begränsningar	när	det	kommer	till	tid,	finansiella	medel	och	
kompetens.	Tidsbegränsningar	innebär	den	begränsade	tid	som	finns	till	att	utföra	
aktiviteter	som	inte	tillhör	de	normala	arbetsuppgifterna	(Thong,	2001).	De	anställda	
har	 ingen	 som	 kan	 ta	 deras	 plats	 i	 de	 vanliga	 arbetsuppgifterna	 när	 personalen	
behöver	 arbeta	med	 till	 exempel	 en	 affärssystemimplementation	 (Thong,	 2001).	 I	
småföretag	 är	 det	 viktigt	 att	 beakta	 resursbrist	 då	 resursbrist	 är	 en	 av	 de	 största	
orsakerna	till	stress	i	arbetet	(Bakker,	Demerouti	&	Verbeke,	2004).	Enligt	Bakker	et	
al.	(2004)	kan	en	brist	på	resurser	även	leda	till	minskad	motivation	hos	de	anställda.	

Begränsade	finansiella	medel	innebär	att	småföretag	sällan	har	en	budget	att	använda	
till	 aktiviteter	 utanför	 den	 normala	 verksamheten	 och	 produktionen	 (Ahmad	 &	
Cuenca,	2012).	På	grund	av	dessa	finansiella	begränsningar	måste	småföretag	hålla	
en	god	uppsikt	över	sina	finansiella	tillgångar.	De	behöver	vara	medvetna	om	att	de	
har	 begränsade	 finansiella	 medel	 att	 förhålla	 sig	 till	 när	 de	 genomför	 nya	
investeringar.	Denna	uppsikt	är	extra	viktig	i	samband	med	att	ett	nytt	affärssystem	
ska	implementeras	då	dessa	projekt	ofta	drar	över	både	tidsplan	och	budget	(Thong,	
2001).	 Kompetensbegränsningar	 brukar	 i	 småföretag	 innebära	 den	 begränsade	
uppsättning	expertis	som	finns	till	att	utföra	aktiviteter	och	arbetsuppgifter	utanför	
de	normala	arbetsuppgifterna	(Thong,	2001).	Ett	exempel	på	detta	är	att	småföretag	
ofta	saknar	en	egen	 IT-avdelning	och	de	anställda	saknar	den	 tekniska	kompetens	
som	ofta	krävs	i	samband	med	en	affärssystemimplementation	(Thong,	2001).		

2.3	Framgångsfaktorer	för	en	affärssystemimplementation	

2.3.1	Projektledning		

Projektledning	 är	 känt	 som	 en	 kritisk	 framgångsfaktor	 för	 att	 lyckas	 med	 en	
affärssystemimplementation	 (Doom	 et	 al.,	 2009).	 I	 projektledning	 ingår	
projektplanering,	 sammansättning	 av	 en	 projektgrupp	 och	 en	 projektledare	 som	
leder	och	administrerar	projektet	(Doom	et	al.,	2009).	Vid	god	projektplanering	ska	
det	 finnas	 en	 beskrivning	 av	 projektets	 mål,	 där	 målet	 ska	 vara	 realistiskt	 i	
förhållande	 till	 kvalitetskrav,	 tidsplan	 och	 budget	 (Doom	 et	 al.,	 2009).	
Affärssystemsprojektets	 omfattning	 bör	 också	 på	 ett	 tydligt	 sätt	 definieras	 och	
formuleras	(Loh	&	Koh,	2004;	Doom	et	al.,	2009).	Projektets	omfattning	inkluderar	
de	 processer	 som	 påverkas	 av	 implementationen,	 valet	 av	 affärssystemet	 och	
identifierade	ändringar	som	behövs	göras	i	standardlösningen	(Doom	et	al.,	2009).	
Projektplanering	bör	 innehålla	 en	projektplan,	milstolpar,	deadlines	och	planering	
över	resurser	(Doom	et	al.,	2009;	Snider	et	al.,	2009).	Enligt	Snider	et	al.	(2009)	så	



 

	

skapar	 formell	 dokumentation	möjligheten	 att	 försäkra	 sig	 om	 att	 aktiviteter	 och	
deadlines	inte	missas.	

I	ett	implementationsprojekt	bör	en	projektgrupp	eller	ett	projektteam	skapas	(Shaul	
&	 Tauber,	 2011;	 Loh	&	Koh,	 2004;	Doom	 et	 al.,	 2009).	 En	 projektgrupp	 under	 en	
affärssystemimplementation	 bör	 vara	 en	 blandning	 av	 anställda	 på	 företaget	 och	
konsulter	 (Loh	 &	 Koh,	 2004).	 Projektgruppen	 bör	 ha	 befogenhet	 att	 definiera	 en	
tydlig	plan,	nödvändiga	resurser	och	realistiska	milstolpar	(Shaul	&	Tabuer,	2011).	
Projektgruppens	 engagemang	 är	 viktigt	 vid	 en	 implementation	och	medlemmarna	
bör	ges	ansvar	att	fatta	beslut	för	att	förbättra	projektets	genomförande	(Doom	et	al.,	
2009).	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 argumenterar	 för	 vikten	 av	 gott	 samarbete	 mellan	
projektgruppens	medlemmar	och	betonar	även	behovet	av	samarbete	mellan	olika	
avdelningar	och	berörda	parter.	

Det	är	viktigt	att	det	finns	en	projektledare	som	kan	driva	och	leda	projektgruppen	
och	vara	ansvarig	för	projektets	resultat	(Loh	&	Koh,	2004;	Doom	et	al.,	2009;	Snider	
et	 al.,	 2009).	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 beskriver	 den	 kritiska	 betydelsen	 av	 en	 bra	
projektledare	 och	 att	 erfarenhet	 av	 att	 leda	 projekt	 är	 den	 viktigaste	 egenskapen.	
Enligt	Snider	et	al.	(2009)	verkar	framgång	i	implementationer	vara	direkt	kopplat	
till	 projektledaren.	 Affärssystemkonsulter	 har	 ofta	mer	 relevant	 erfarenhet	 av	 att	
arbeta	i	implementationsprojekt	än	interna	projektledare	(Snider	et	al.,	2009).	

2.3.2	Ledningens	stöd	och	engagemang		

En	av	de	viktigaste	faktorerna	under	en	affärssystemimplementation	är	att	det	finns	
stöd	och	engagemang	från	ledningen	eller	chefen	(Ahmad	&	Cuenca,	2012;	Doom	et	
al.,	2009,	Koh	&	Loh	2004;	Thong	et	al.,	1996).	Det	är	viktigt	att	det	finns	en	person	
som	 tar	 ansvar	 för	 implementationen	 och	 är	 en	 drivande	 part	 som	 för	
implementationsprojektet	framåt	(Esteves	&	Pastor-Collado,	2002).	Den	primära	och	
kanske	 den	 mest	 viktiga	 uppgiften	 ledningen	 har	 under	 en	
affärssystemimplementation	 är	 att	 allokera	 resurser	 till	 implementationen	
(Madanayake	 et	 al.,	 2009).	 Det	 är	 ledningens	 ansvar	 att	 tillhandahålla	 finansiella,	
tekniska	och	mänskliga	resurser	 i	 tillräcklig	omfattning	(Dong,	Neufield	&	Higgins,	
2009).	 Detta	 innebär	 att	 de	 ser	 till	 att	 implementationsprojektet	 har	 en	 adekvat	
budget,	 tillräcklig	 tid	 för	 att	 genomföra	 aktiviteter	 samt	 den	 nödvändiga	 tekniska	
kompetensen	 för	 affärssystemsimplementationen	 ska	 genomföras	med	ett	positivt	
resultat	(Dong	et	al.,	2009).		

2.3.3	Vision	med	förändringen	

Det	 är	 ledningens	 uppdrag	 att	 formulera	 en	 tydlig	 vision	 med	
affärssystemimplementationen.	Ledningen	bör	även	förmedla	visionen	till	resten	av	
organisationen	 för	 att	 hjälpa	 de	 anställda	 att	 förstå	 varför	 ett	 nytt	 affärssystem	
implementeras	(Weiling	&	Wei,	2008).	Visionen	styr	projektets	riktning	(Loh	&	Koh,	
2004).	Wadell	(1992)	skriver	att	visionsdelning	är	lika	viktigt	i	småföretag	som	i	stora	
företag	och	att	visionen	måste	kommuniceras	till	alla	anställda.	Visionen	kommer	att	
hjälpa	både	projektgruppen	och	organisationens	anställda	att	veta	vad	de	arbetar	mot	



 

	

och	vilka	fördelar	som	kommer	att	kunna	erhållas	med	hjälp	av	det	nya	systemet	(Loh	
&	Koh,	2004).	Det	är	även	viktigt	att	ledningen	försäkrar	sig	om	att	alla	anställda	är	
medvetna	om	och	förstår	visionen	så	att	den	på	så	sätt	kan	bli	lättare	att	uppnå	(Dong	
et	al.,	2009).	Det	är	 ledningens	uppgift	att	använda	sig	av	visionen	 för	att	 förklara	
affärssystemets	roll	i	den	framtida	organisationen.	Ledningen	kan	använda	visionen	
för	att	beskriva	förväntade	fördelar	med	att	använda	affärssystemet	(Weiling	&	Wei,	
2008).		

2.3.4	Välfungerande	kommunikation		 		 		 	

Det	 är	 viktigt	 att	 det	 finns	 fungerande	 kommunikation	 mellan	 alla	 parter	 i	 en	
organisation	under	en	affärssystemimplementation	(Loh	&	Koh,	2004;	Doom	et	al.,	
2009;	Ahmad	&	Cuenca,	2012).	Det	bör	finnas	en	kontinuerlig	dialog	och	de	anställda	
ska	 informeras	 om	 projektets	 utveckling.	 Ledningen	 måste	 informera	 alla	
avdelningar	om	hur	de	kommer	att	påverkas	av	det	nya	affärssystemet,	hur	deras	
arbetssätt	kommer	att	förändras	och	vad	som	förväntas	av	dem	(Doom	et	al.,	2009;	
Loh	 &	 Koh,	 2004).	 På	 så	 vis	 ges	 de	 anställda	 möjlighet	 att	 förbereda	 sig	 på	
förändringen.	Det	kan	även	vara	bra	att	de	anställda	i	företaget	informeras	om	vilka	
det	är	som	arbetar	med	projektet	(Doom	et	al.,	2009).	Då	vet	de	anställda	vilka	som	
är	 ansvariga	 och	 vilka	 de	 kan	 prata	 med	 om	 de	 har	 frågor	 eller	 behöver	 mer	
information.	Någonting	som	är	viktigt	under	en	affärssystemimplementation	är	att	
alla	på	företaget	informeras	om	projektets	mål	och	vilka	aktiviteter	som	kommer	att	
genomföras	under	projektet	(Doom	et	al.,	2009).	Då	vet	alla	vad	man	vill	uppnå	med	
det	nya	affärssystemet	och	de	vet	även	vad	som	kommer	att	hända	i	verksamheten	
under	implementationens	gång.	

2.3.5	Att	leda	och	hantera	en	förändring	

Det	 sägs	 ofta	 att	 organisatoriska	 förändringar	 är	 omöjliga	 att	 genomföra	 om	 inte	
ledningens	eller	chefens	stöd	finns	(Kotter,	1996).	Även	om	detta	är	sant	så	räcker	det	
inte	 enbart	med	 ledningens	 stöd.	Det	 behövs	 också	 stöd	 från	 företagets	 anställda.	
Förändringar	 som	 kommer	 att	 påverka	 ett	 företags	 anställda,	 dess	 kultur	 eller	
organisationen	som	en	helhet	måste	hanteras	(Loh	&	Koh,	2004).	Att	implementera	
ett	nytt	affärssystem	kan	påverka	alla	dessa.	Det	är	därför	viktigt	att	medlemmarna	i	
ledningen	visar	att	affärssystemimplementationen	är	viktig	för	företaget	och	att	de	är	
villiga	att	själva	använda	systemet	för	att	föregå	med	gott	exempel.	Det	är	ledningens	
uppgift	 att	 se	 till	 att	 personalen	 vill	 och	 har	 möjlighet	 att	 anpassa	 sig	 till	 den	
förändring	 som	medföljer	 implementeringen	 av	 ett	 nytt	 affärssystem	 (Loh	&	Koh,	
2004).	Om	företagets	personal	inte	förstår	eller	är	medvetna	om	den	förändring	som	
kommer	att	ske,	 finns	det	stor	risk	att	 företaget	går	miste	om	de	fördelar	som	kan	
erhållas	 från	att	 införa	ett	nytt	affärssystem	(Chuen,	2010).	För	 ledningen	handlar	
detta	alltså	om	att	förbereda	medarbetarnas	attityd	gentemot	det	nya	systemet	för	
att	på	så	sätt	erhålla	en	högre	acceptansgrad	(Martin	&	Huq,	2007).		Ett	synligt	och	
engagerat	 ledarskap	 under	 en	 affärssystemimplementation	 kan	 uppmuntra	 en	
positiv	attityd	hos	de	anställda	i	organisationen,	vilket	kan	leda	till	ett	utbrett	stöd	
även	 hos	 organisationens	 anställda	 (Thong	 et	 al.,	 1996).	 Ett	 sätt	 att	 motverka	
motstånd	för	förändringen	som	systemet	innebär	är	att	inkludera	systemanvändare	i	



 

	

implementationen	 (Chatzoglou,	 Fragidis,	 Chatzoudes	 &	 Symeonidis,	 2016).	
Användarnas	engagemang	kan	öka	genom	deras	deltagande	i	implementationen.		

2.3.6	Stöd	och	vägledning	från	konsulter	

En	 av	 de	 avgörande	 faktorerna	 när	 ett	 affärssystem	 ska	 implementeras	 i	 ett	 litet	
företag	är	att	det	finns	tillräckligt	med	stöd	och	vägledning	från	konsulter	(Thong	et	
al.,	 1996;	 Doom	 et	 al.,	 2009;	 Snider	 et	 al.,	 2009).	 Enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 är	 ett	
projekts	 framgång	 kopplat	 till	 konsultens	 kvalitet.	 Projektgruppen	 förlitar	 sig	 på	
konsulten	 då	 de	 själva	 ofta	 saknar	 den	 systemkompetens	 och	 tid	 som	 krävs.	
Affärssystemkonsulter	kan	ofta	bidra	med	omfattande	erfarenheter	och	kunskap	om	
affärsprocesser,	systemkonfigurationer	och	systemunderhåll	(Doom	et	al.,	2009;	Loh	
&	Koh,	2004).	I	SME	är	det	viktigt	att	konsulten	besitter	teknisk	expertis	såväl	som	
organisatoriska	kunskaper	 (Chen,	Sun,	Helms	&	 Jih,	2008).	 I	SME	är	det	viktigt	att	
konsulten	bidrar	med	kompetens	i	systemuppsättning.	Men	det	är	också	viktigt	att	
konsulten	 arbetar	 nära	 sin	 beställare	 för	 att	 uppnå	 målet	 med	
affärssystemimplementationen	(Loh	&	Koh,	2004).	En	framgångsfaktor	är	också	att	
beställaren	 och	 konsulter	 har	 en	 nära	 relation	 under	 implementationen	 (Koh,	
Simpson,	 Padmore,	 Dimitriadis	 och	 Misopoulos,	 2006).	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	
konsulter	även	måste	utgöra	supporten	 för	SME	efter	det	att	 implementationen	är	
genomförd	eftersom	dessa	företag	ytterst	sällan	har	en	egen	IT-avdelning	(Soh,	Yap	
&	Raman,	1992).		

2.3.7	Utbildning	av	systemanvändare	

En	viktig	del	i	ett	implementationsprojekt	är	att	utbilda	personalen	som	ska	använda	
det	nya	affärssystemet	(Xia,	Lok	&	Yang.,	2009;	Loh	&	Koh,	2004;	Snider	et	al.,	2009;	
Muscatello	 et	 al.,	 2003).	 	Laukkanen	 et	 al.	 (2007)	 skriver	 att	 små	 och	medelstora	
företag	ofta	saknar	kunskap	om	affärssystem	och	att	utbildning	av	användare	därför	
bör	prioriteras.	Choi,	Kim	och	Kim	(2007)	argumenterar	för	att	utbildning	kan	bidra	
till	 en	 positiv	 inställning	 till	 systemet	 och	 att	 det	 kan	 öka	 användarna	 acceptans.	
Utbildning	bör	genomföras	under	hela	projektet	(Loh	&	Koh,	2004;	Ahmad	&	Malik,	
2016).	 Utbildning	 kan	 möjliggöra	 att	 personalen	 på	 ett	 framgångsrikt	 sätt	 kan	
använda	det	nya	systemet.	Utbildning	är	viktigt	för	att	förstå	hur	systemet	kan	komma	
att	 förändra	 tidigare	 arbetsprocesser	 och	 för	 att	 på	 så	 sätt	 erhålla	 goda	 resultat	 i	
implementationen	 (Xia	 et	 al.,	 2009;	 Loh	&	Koh,	 2004).	 Det	 vara	 en	 fördel	 att	 låta	
konsulter	 genomföra	utbildningarna	då	de	ofta	har	 systemkompetens	 samt	 för	 att	
säkerställa	kvalité	(Snider	et	al.,	2009).	Enligt	Chatzoglou	et	al.	(2016)	är	den	mest	
effektiva	utbildningen	att	lära	sig	systemet	medan	man	arbetar	i	det.	

2.4	Sammanfattning	av	litteraturstudie	

Affärssystem	har	blivit	en	vanlig	och	nödvändig	plattform	bland	små	och	medelstora	
företag	(Basu,	Upadhyay,	Das	&	Dan,	2012).	Att	implementera	ett	nytt	affärssystem	
kan	 leda	 till	 att	 företag	 erhåller	 nya	 konkurrensfördelar	 såsom	 ökad	 tillväxt,	
förbättrad	 kundservice,	 effektiva	 distributionssystem	 och	 minskade	 kostnader	



 

	

(Esteves,	 2009).	 Men	 affärssystem	 är	 komplexa	 och	 det	 kan	 vara	 utmanande,	
tidskrävande	 och	 det	 kan	 bli	 dyrt	 för	 företag	 att	 implementera	 dessa	 system	
(Davenport,	 1998).	 Det	 som	 gör	 småföretag	 speciella	 är	 att	 de	 har	 en	 platt	
organisationsstruktur	 med	 ett	 fåtal	 chefer	 som	 arbetar	 nära	 sina	 medarbetare	
(Malhotra	&	Temponi,	2010).	Eftersom	chefer	arbetar	nära	sina	anställda	gör	detta	
att	kommunikationen	i	småföretag	ofta	är	nära	och	informell	(Nooteboom,	1994).	Ett	
karaktärsdrag	för	småföretag	är	att	de	lider	av	”resource	poverty”,	alltså	en	brist	på	
resurser	(Thong	et	al.,	1996).	Exempel	på	det	kan	vara	finansiella	medel	samt	tid	att	
disponera	utöver	vanlig	verksamhet	(Ahmad	&	Cuenca,	2012).	

Enligt	 Muscatello	 et	 al.	 (2003)	 finns	 det	 en	 del	 utmaningar	 kopplat	 till	 att	
implementera	ett	nytt	affärssystem.	För	att	bemöta	dessa	utmaningar	 finns	det	ett	
antal	 framgångsfaktorer	 identifierade	 i	 SME	 för	 att	 lyckas	 med	 en	
affärssystemimplementation	(Loh	&	Koh	2004;	Ahmad	&	Cuenca,	2012;	Snider	et	al.,	
2009).		Identifierade	framgångsfaktorer	för	SME	sammanställs	i	tabell	1.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

Tabell	1	–	Sammanfattning	av	framgångsfaktorer	i	SME	

Framgångsfaktorer	 Beskrivning	 Referenser	

Projektledning	 Det	är	en	framgångsfaktor	att	det	finns	en	
projektledare	som	leder	och	administrerar	
projektet.	

Doom	et	al.,	2009;	Loh	&	
Koh,	2004;	Snider	et	al.,	
2009.	

En	sammansättning	av	en	projektgrupp	är	en	
framgångsfaktor.	

Shaul	&	Tauber,	2011;	Loh	
&	Koh,	2004;	Doom	et	al.,	
2009.	

Den	sista	framgångsfaktorn	som	utgör	
projektledning	är	att	det	finns	en	projektplanering	
innehållande	en	projektplan,	milstolpar,	deadlines	
och	planering	över	resurser.	

Doom	et	al.,	2009;	Snider	
et	al.,	2009	

Ledningens	stöd		
och	engagemang	

En	framstående	framgångsfaktor	är	att	ledningen	
ger	sitt	stöd	för-	och	är	engagerade	i	
implementationen.	

Ahmad	&	Cuenca,	2012;	
Doom	et	al.,	2009,	Koh	&	
Loh	2004;	Thong	et	al.,	
1996.	

Det	är	även	en	framgångsfaktor	att	ledningen	
allokerar	tillräckligt	med	resurser	till	projektet.	

Madanayake	et	al.,	2009;	
Thong	et	al.,	1996;	Dong	et	
al.,	2009.	

Vision	med	
förändringen	

Tidigare	studier	framhäver	en	tydligt	formulerad	
vision	som	en	framgångsfaktor.	

Weiling	&	Wei,	2008;	Loh	
&	Koh,	2004;	Wadell,	1992;	
Dong,	et	al.,	2009.	

Det	är	även	en	framgångsfaktor	att	ledningen	
förmedlar	visionen	till	hela	organisationen.			

	Wadell,	1992;	Dong,	et	al.,	
2009.	

En	väl	fungerande	
kommunikation	

Det	är	en	framgångsfaktor	att	det	finnas	en	
välfungerande	kommunikation.	

Loh	&	Koh,	2004;	Doom	et	
al.,	2009;	Ahmad	&	Cuenca,	
2012.	

Att	leda	och	hantera	
en	förändring	

Ledningen	bör	informera	om	vilka	förändringar	som	
ett	nytt	affärssystem	kan	medföra.	

Loh	&	Koh,	2004;	Chuen,	
2010.	

Stöd	och	vägledning	
från	konsulter	

Det	är	en	framgångsfaktor	att	det	finns	tillräckligt	
stöd	och	vägledning	från	konsulter.	

Thong	et	al.,	1996;	Doom	
et	al.,	2009;	Snider	et	al.,	
2009.	

Utbildning	av	
systemanvändare	

Det	är	en	framgångsfaktor	att	utbilda	personalen	
som	ska	använda	det	nya	systemet.	

Xia	et	al.,.	2009;	Loh	&	Koh,	
2004;	Snider	et	al.,	2009;	
Muscatello,	2003.	

	

	



 

	

3.	Metod	

I	detta	avsnitt	beskrivs	studiens	metodval	och	forskningsansats.	Vidare	beskrivs	även	
hur	 litteraturstudien	 genomförts,	 urval	 för	 den	 empiriska	 datainsamlingen,	
analysmetod,	etiska	överväganden	och	en	metoddiskussion.		

3.1	Forskningsansats		 	

Frågeställningen	 som	ska	besvaras	 i	 denna	 studie	 är:	Vilka	 framgångsfaktorer	 kan	
identifieras	vid	en	affärssystemimplementation	i	småföretag?	

En	kvalitativ	metod	valdes	 för	att	kunna	genomföra	studien	och	svara	på	studiens	
frågeställning.	 Laukkanen	 et	 al.	 (2005)	 belyser	 om	att	 det	 behövs	mer	 forskning	 i	
småföretag	 då	 de	 ofta	 studeras	 tillsammans	 med	 medelstora	 företag.	 Studien	
undersöker	 framgångsfaktorer	 under	 en	 affärssystemimplementation	 i	 kontexten	
småföretag.	Myers	(2013)	hävdar	att	en	av	fördelarna	med	att	använda	en	kvalitativ	
ansats	är	att	forskaren	har	möjlighet	att	ta	hänsyn	till	kontexten	som	studien	utförs	i.	
En	kvalitativ	ansats	har	medverkat	till	att	skapa	förståelse	för	hur	respondenterna	
beskriver	 framgångsfaktorer	 kopplat	 till	 en	 affärssystemimplementation	 i	
småföretag.	Enligt	Myers	(2013)	kan	förståelse	fås	genom	att	undersöka	hur,	varför	
och	när	vissa	händelser	inträffar.		

För	att	samla	in	data	genomfördes	kvalitativa	intervjuer	där	data	sedan	användes	för	
att	 besvara	 frågeställningen.	 Enligt	 Myers	 och	 Newman	 (2007)	 är	 kvalitativa	
intervjuer	 den	 vanligaste	 och	 viktigaste	 datainsamlingsmetoden	 i	 kvalitativ	
forskning.	Genom	intervjuer	kunde	data	från	sex	respondenter	samlas	in,	där	samtliga	
varit	 delaktiga	 i	 en	 affärssystemimplementation	 i	 småföretag.	 Intervjuer	 ger	
möjligheten	 att	 samla	 in	 detaljrik	 data	 (Myers,	 2013).	 För	 att	 förstå	
framgångsfaktorer	 vid	 en	 affärssystemimplementation	 i	 småföretag	 användes	 en	
tolkande	 ansats	 om	 det	 som	 respondenterna	 framförde	 under	 sina	 intervjuer.	 En	
tolkande	ansats	kan	möjliggöra	en	större	förståelse	för	de	data	som	samlats	in	(Myers,	
2013).		

3.2	Litteraturstudie		

Den	 forskning	som	utgjort	grunden	 till	 litteraturstudien	har	genomförts	 i	 små	och	
medelstora	 företag	 (SME).	 Litteraturstudien	 gav	 underlag	 för	 att	 identifiera	
småföretags	karaktärsdrag,	som	kan	ha	betydelse	för	framgångsfaktorer	kopplat	till	
en	affärssystemimplementation	i	småföretag.	Litteraturstudien	gav	även	underlag	för	
att	 identifiera	 vilka	 framgångsfaktorer	 som	 tidigare	 forskning	 har	 identifierat	 för	
SME.	Många	av	dessa	studier	identifierar	samma	eller	liknande	framgångsfaktorer.		

Litteraturstudien	har	baserats	på	artiklar	som	hämtats	från	Googles	artikeldatabas,	
Google	 Scholar.	Artiklar	 och	böcker	har	 även	hämtats	 från	Högskolan	 i	Halmstads	
databas	och	bibliotek.	Artiklar	har	också	hämtats	från	“The	basket	of	Eight”	som	är	en	
sammanställning	av	journaler	och	publikationer	kopplade	till	informatikområdet.	De	



 

	

sökord	 som	 användes	 i	 dessa	 artikeldatabaser	 var	 olika	 kombinationer	 av	 “ERP	
implementation”,	 “Small	 business”,	 “SME”	 och	 “Critical	 Success	 Factors”.	 Som	 ett	
tillskott	till	databaser	och	tidskrifter	analyserades	även	referenslistan	i	valda	artiklar	
för	att	öka	sökområdet	ytterligare	och	på	sätt	hitta	fler	användbara	artiklar	och	skapa	
en	djupare	bild	av	problemområdet.	En	tabell	skapades	med	framgångsfaktorer	från	
artiklar	som	undersökt	framgångsfaktorer.	De	framgångsfaktorer	med	högst	frekvens	
valdes	ut	för	vidare	studier	i	kontexten	småföretag.	De	framgångsfaktorer	som	har	
identifierats	i	litteraturstudien	är	projektledning,	ledningens	stöd	och	engagemang,	
vision	 med	 förändringen,	 välfungerande	 kommunikation,	 att	 leda	 och	 hantera	 en	
förändring,	stöd	och	vägledning	från	konsulter	och	utbildning	av	systemanvändare.	
Enligt	 Rockhart	 (1979)	 är	 det	 rimligt	 att	 i	 en	 studie	 undersöka	 fyra	 till	 åtta	
framgångsfaktorer.	 Dessa	 framgångsfaktorer	 utgjorde	 sedan	 grund	 för	
intervjufrågorna	som	användes	för	datainsamling.		

3.3	Urval	

Denna	 studie	 fokuserar	 på	 att	 undersöka	 framgångsfaktorer	 under	 en	
affärssystemimplementation	i	småföretag.	Kriterierna	för	företagen	som	valdes	ut	var	
att	 företagen	 fick	ha	10–49	anställda,	 som	är	 en	definition	 för	 ett	 litet	 företag	 [1].	
Företagen	som	valdes	ut	för	studien	skulle	även	ha	implementerat	ett	affärssystem	
under	de	senaste	tre	åren.	På	varje	företag	intervjuades	en	person	på	ledningsnivå	
samt	en	anställd,	där	som	båda	aktivt	hade	deltagit	i	affärssystemimplementationen.	
Enligt	Thong	et	al.	(1996)	deltar	ledningen	i	småföretag	ofta	i	implementationer	och	
fattar	 beslut	 gällande	 det	 nya	 systemet.	 Av	 anledningen	 att	 ledning	 ofta	 deltar	 i	
implementationen	 i	 småföretag	 intervjuades	 en	 person	 på	 ledningsnivå	 i	 denna	
studie.	Personen	på	ledningsnivå	valdes	även	då	det	enligt	Thong	et	al.,	(1996)	ofta	är	
en	chef	eller	en	ägare	av	småföretag	som	kan	och	förstår	verksamheten	bäst.	Personer	
på	 ledningsnivå	kunde	beskriva	 implementationerna	utifrån	ett	helhetsperspektiv.	
För	att	få	systemanvändarnas	perspektiv	på	implementationen	valdes	en	anställd	på	
varje	företag	ut	för	intervju.	De	anställda	valdes	av	cheferna	under	kriteriet	att	de	haft	
en	aktiv	och	deltagande	roll	 i	 implementationen.	För	att	säkerställa	företagens	och	
respondenternas	 anonymitet	 tilldelades	 de	 fiktiva	 namn.	 En	 sammanställning	 av	
respondenterna	 och	 intervjutider	 presenteras	 i	 tabell	 2.	
	

	 	 Tabell	2	–	Respondenter		

Företag	 Respondent	 Namn	 Intervjutid	

Plåt	AB	 Chef	1	 Göran	 55	min	

Plåt	AB	 Anställd	1	 Sven	 34	min	

Bil	AB	 Chef	2	 Karl	 49	min	

Bil	AB	 Anställd	2	 Lena		 44	min	

Tak	AB	 Chef	3	 Therese	 60	min	



 

	

Tak	AB	 Anställd	3	 Sofia	 35	min		

Plåt	AB	

Det	 första	 företaget	 arbetar	med	 bearbetning	 och	 försäljning	 av	 tunnplåt	 och	 har	
kunder	 inom	 el-	 tele-	 och	 databranschen.	 Företaget	 hade	 tidigare	 affärssystemet	
Pyramid	men	införde	affärssystemet	Monitor	under	2016.	Företaget	har	ett	kontor	i	
Småland	och	har	 tolv	 anställda.	 Plåt	AB	 använder	Monitor	 för	 att	 stödja	 ekonomi,	
order,	inköp,	produktion	och	lagerföring.	Företaget	hade	en	implementeringsprocess	
som	varade	sex	till	åtta	månader.														

Bil	AB	

Det	andra	företaget	arbetar	med	försäljning	och	service	av	bilar	till	både	privat	och	
företagsmarknad	 i	hela	Sverige.	Bil	AB	har	konsoliderat	 sin	 IT-lösning	och	 införde	
2016	affärssystemet	Cobra,	ett	system	anpassat	för	bilbranschen.	Cobra	är	framtaget	
för	att	kunna	stödja	och	underlätta	hela	processen	i	försäljning	och	service,	både	för	
kund	 och	 företaget.	 Deras	 implementeringsprocess	 varade	 i	 två	 månader.	
Organisationen	har	48	anställda	och	finns	i	dagsläget	på	en	anläggning	i	Halland.	

Tak	AB	

Det	sista	företaget	som	har	undersökts	arbetar	med	att	tillverka	och	sälja	gummiduk	
som	används	för	att	täta	fasader,	tak	och	husgrunder.	Tak	AB	säljer	dessa	dukar	till	
dotterbolag	i	andra	länder	såväl	som	till	slutanvändare	i	Sverige	så	som	bland	annat	
byggmarknaden.	Antalet	anställda	varierar	beroende	på	hur	mycket	inhyrd	personal	
de	 har	 men	 de	 hade	 vid	 intervjutillfället	 och	 vid	 implementationen	 44	 anställda.	
Företaget	implementerade	affärssystemet	Microsoft	Dynamics	AX	och	gick	live	i	maj	
2016,	deras	implementationsprocess	varade	18	månader.		

3.4	Insamling	av	data																																															

För	 att	 samla	 in	 data	 till	 studien	 genomfördes	 semistrukturerade	 intervjuer.	
Intervjuer	 utfördes	 för	 att	 skapa	 förståelse	 för	 affärssystemimplementationer	 och	
vilka	 framgångsfaktorer	 som	 kan	 kopplas	 till	 en	 affärssystemimplementation	 i	
småföretag.	Genom	att	samtala	med	anställda	i	en	organisation	kan	det	enligt	Myers	
(2013)	skapas	en	förståelse	för	den	kontext	som	studien	undersöker.	I	denna	studie	
valdes	intervjuformen	semistrukturerade	intervjuer	för	att	få	möjligheten	att	ha	en	
förberedd	intervjustruktur	och	intervjufrågor.	Intervjuerna	utgick	från	en	förberedd	
intervjuguide	 där	 frågor	 kring	 företagets	 implementation	 fanns	 definierade.	
Semistrukturerade	 intervjuer	 gav	 även	 möjlighet	 att	 ändra	 i	 frågor	 mellan	
intervjuerna	beroende	på	hur	frågorna	uppfattades	och	vilka	svar	som	gavs.	Enligt	
Myers	(2013)	bidrar	denna	typ	av	intervju	till	att	det	finns	en	liknande	struktur	till	
alla	 intervjuer	 samtidigt	 som	 den	 ger	 möjlighet	 till	 att	 improvisera	 och	 ställa	
följdfrågor	 under	 intervjun.	 Möjligheten	 till	 att	 ställa	 följdfrågor	 upplevdes	 som	
positivt	 då	 respondenterna	 i	 denna	 studie	 fick	 möjligheten	 att	 frångå	 de	



 

	

förutbestämda	 intervjufrågorna	 och	 utveckla	 sina	 svar	 ytterligare.	 	Eftersom	 att	
följdfrågor	kunde	ställas	bidrog	detta	till	att	rikare	data	kunde	samlas	in.		

Fyra	av	sex	intervjuer	genomfördes	på	plats	på	respondenternas	företag.	De	två	sista	
intervjuerna	 genomfördes	med	 hjälp	 av	 videosamtal	 på	 Skype	 på	 grund	 av	 långa	
geografiska	 avstånd.	 Samtliga	 intervjuer	 spelades	 in	 för	 att	 inte	missa	 något	 som	
framfördes	av	respondenten	och	för	att	på	ett	enklare	sätt	kunna	analysera	resultatet.	
Bryman	(2012)	skriver	att	kvalitativa	intervjuer	spelas	in	för	att	forskaren	i	efterhand	
har	tillgång	till	hela	intervjun	och	allting	som	sades.	Inspelning	av	intervjuerna	gav	
möjligheten	 att	 använda	 citat,	 vilket	 enligt	 Ahrne	 och	 Svensson	 (2015)	 kan	 öka	
trovärdigheten.	

Respondenterna	intervjuades	enskilt	för	att	de	skulle	kunna	förmedla	sitt	perspektiv	
av	implementationen.	Enligt	Myers	(2013)	är	varje	individs	erfarenheter	och	åsikter	
som	de	 delar	med	 sig	 av	 unika.	 Intervjuerna	 varade	 i	 genomsnitt	 45	minuter.	 Vid	
samtliga	 intervjutillfällen	 intervjuades	 först	 chefen	 och	 sedan	 den	 anställda	 av	
anledningen	att	frågor	till	chefen	innehöll	allmänna	frågor	om	implementationen	som	
endast	behövde	besvaras	en	gång.	Allmänna	 frågor	kunde	vara	vilket	affärssystem	
som	implementerats,	hur	länge	implementationen	pågick	eller	bakgrunden	till	bytet	
av	affärssystemet.	Intervju	med	den	anställde	genomfördes	för	att	få	deras	perspektiv	
på	 implementationen.	 Intervjufrågorna	 sammanställdes	 i	 två	 intervjuguider	 (se	
bilaga	 1	 och	 2).	 Inför	 alla	 intervjuer	 skickades	 ett	 e-postmeddelande	 till	 alla	
respondenter	så	att	de	kunde	förbereda	sig	inom	vilka	områden	frågor	skulle	ställas,	
i	vilket	syfte	studien	genomfördes	och	varför	just	de	blev	tillfrågade.	

3.5	Analysmetod																				

För	 att	 strukturera	 och	 analysera	 det	 empiriska	 materialet	 transkriberades	
ljudfilerna	 från	 intervjuerna	 till	 skriftlig	 form.	 Enligt	 Braun	 och	 Clark	 (2006)	 är	
transkribering	ett	viktigt	steg	i	att	analysera	materialet.	Transkriberingen	utfördes	
ordagrant	och	med	noggrannhet	för	att	undvika	att	gå	miste	om	viktiga	detaljer,	enligt	
Fejes	och	Thornberg	(2015)	gäller	det	att	vara	noggrann	eftersom	detaljer	kan	vara	
meningsfulla.	 Transkriberingen	 gav	 möjligheten	 att	 börja	 bekanta	 sig	 med	 det	
insamlade	materialet.	Materialet	delades	sedan	in	i	meningsbärande	enheter.		

De	meningsbärande	 enheterna	 består	 av	meningar	 eller	 stycken	 som	bland	 annat	
beskriver	 småföretagens	 kommunikation,	 ledningens	 arbete	 eller	 utbildning	 av	
systemanvändare	 vid	 en	 affärssystemimplementation.	 Meningsbärande	 enheter	
betraktas	som	ord,	meningar	eller	stycken	som	relaterar	till	varandra	genom	innehåll	
och	 sammanhang	 (Graneheim	 &	 Lundman,	 2004).	 De	 meningsbärande	 enheterna	
markerades	i	ett	digitalt	dokument	med	en	kommentar,	där	kommentaren	bestod	av	
en	kondensering	av	den	meningsbärande	enheten.	Enligt	Graneheim	och	Lundman	
(2004)	kan	en	meningsbärande	enhet	kondenseras	samtidigt	som	kärnan	bevaras.	
Genom	 att	 kondensera	 de	 meningsbärande	 enheterna	 kunde	 mängden	 text	
reduceras,	vilket	Graneheim	och	Lundman	(2004)	beskriver	som	reduktion	 för	att	
minska	storleken	utan	att	förändra	kvaliteten	på	det	insamlade	materialet.		



 

	

Nästa	 steg	 i	 analysen	 bestod	 av	 att	 märka	 de	 kondenserade	 meningsbärande	
enheterna	med	en	kod,	vilket	enligt	Braun	och	Clarke	(2006)	är	en	del	av	analysen.	
Enligt	Graneheim	och	Lundman	(2004)	är	en	kod	ett	märke	 för	den	kondenserade	
meningsbärande	enheten.	Olika	begrepp	för	vad	som	är	specifikt	för	småföretag	vid	
en	 affärssystemimplementation	 identifierades	 som	 koder,	 till	 exempel	 informell	
kommunikation,	konsulten	stöttade	och	chef	som	projektledare.	Koderna	samlades	i	en	
tabell	 tillsammans	 med	 meningsbärande	 enhet	 och	 den	 kondenserade	
meningsbärande	 enheten	 som	 gjorde	 underlag	 för	 varje	 kod,	 se	 exempel	 tabell	 3.	
Enligt	Braun	och	Clarke	(2009)	kan	det	vara	till	hjälp	att	samla	koderna	i	en	tabell.	
Koderna	grupperades	i	teman,	vilket	Braun	och	Clarke	(2006)	samt	Graneheim	och	
Lundman	(2004)	beskriver	som	ett	steg	i	analysen	av	det	insamlade	materialet.	Enligt	
Graneheim	 och	 Lundman	 (2004)	 består	 teman	 av	 meningsbärande	 enheter	 och	
koder.	 	Det	insamlade	materialet	fick	via	koder	driva	fram	teman,	vilket	Braun	och	
Clarke	(2006)	beskriver	som	en	datadriven	analys.	En	fördel	med	det	är	att	analysen	
inte	blir	styrd	till	att	hitta	teman	som	bestämts	i	litteratur	och	fler	eller	andra	teman	
kan	därför	 identifieras.	Till	exempel	blev	koderna	konsult	på	plats,	konsultens	stöd,	
arbetade	 nära	 konsult	 till	 temat	 konsultens	 stöd	 och	 erfarenhet.	Teman	 och	 koder	
presenteras	i	en	tabell,	se	bilaga	3.	Analysen	resulterade	i	sex	teman,	ledningens	stöd,	
ledningens	deltagande	och	ansvar,	avsättning	av	tid	och	resurser,	nära	och	informell	
kommunikation,	 planering	 och	 genomförande	av	 utbildning	 och	 konsultens	 stöd	 och	
erfarenhet.	

Tabell	3	–	Exempel	på	koder	

Meningsbärande	enhet	 Kondenserad	
meningsbärande	enhet	

Kod	

Åter	igen,	där	hade	jag	förväntat	mig	att	en	
leverantör	styr	mer,	kunden.	Vi	vet	inte	vad	
som	väntar,	de	gör	det	här	varje	dag.	De	får	
berätta	för	oss	hur	det	här	ska	funka.	

De	förväntade	sig	att	
konsulterna	skulle	styra	
mer.	

	
Saknade	styrning	

Det	var	ju	mycket	så	att	man	jobbade	
medans	man	utbildades	då.		Mycket	att	man	
körde	Learning	by	doing	då.		

Man	arbetade	medans	man	
utbildades	

	
Learning	by	doing	

Men	jag	var	framförallt	projektledare	och	
höll	ihop	det	ekonomiska	och	alla	de	
bitarna.	

Ledning	arbetade	aktivt	i	
projektet	i	rollen	
projektledare	

Ledning	i	rollen	som	
projektledare	

Ja	den	gjordes	ju,	de	flesta	processer	
sköttes	av	vår	egen	personal.	Vi	utbildade	
varandra,	det	är	klart	att	processägarna	fick	
utbildning	av	konsulterna.	

Processägare	fick	utbildning	
av	konsulter.	

	
Konsult	utbildade	

Om	man	säger	såhär,	att	man	har	en	100%	
tjänst	och	det	var	ju	inte	så	att	man	fick	
liksom,	det	var	ju	ingen	som	backade	upp	
på	det	jobbet	man	skulle	göra	förutom	
affärssystembiten.	Så	man	la	ju	väldigt	
många	timmar,	många	övertidstimmar,	för	
att	hinna	med	allt.		

Man	fick	lägga	
övertidstimmar	för	att	hinna	
med	projektet.	

	

	
Övertidstimmar	



 

	

3.6	Etiska	överväganden	

Under	 studien	 har	 aktuella	 forskningsetiska	 principer	 gällande	 insamling	 av	
empiriskt	material	följts.	Principerna	syftar	till	att	skydda	deltagande	respondenter	
genom	att	de	informeras	om	vilken	betydelse	deras	deltagande	har	samt	när	och	hur	
informationen	kommer	att	användas.	De	fyra	principer	som	Vetenskapsrådet	(2002)	
har	 tagit	 fram	är	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	 konfidentialitetskravet	 och	
nyttjandekravet.	 Principerna	 har	 tagits	 till	 hänsyn	 genom	 att	 informera	
respondenterna	om	studiens	syfte	och	anledningen	till	genomförandet	av	den.	Denna	
information	är	viktig	för	att	respondenterna	ska	känna	sig	trygga	och	säkra	på	att	de	
insamlade	data	endast	ska	användas	till	denna	studie.		

Respondenterna	gavs	förfrågan	om	samtycke	att	delta	i	studien.	De	frågades	även	om	
samtyckte	att	spela	in	det	som	sägs	för	senare	transkribering.	De	informerades	även	
om	att	det	är	frivilligt	att	delta	i	studien	och	att	de	när	som	helst	kunde	välja	att	avsluta	
sin	medverkan.		

Hänsyn	har	tagits	genom	att	hålla	personer	anonyma	genom	hela	studien	på	ett	sätt	
att	enskilda	människor	ej	kan	identifieras	av	utomstående.	Då	studien	genomförs	på	
små	 företag	 finns	 det	 en	 risk	 i	 att	 de	 berörda	 i	 organisationen	 kan	 identifiera	 de	
respondenter	 som	är	anonyma	och	på	detta	 sätt	 granska	det	 som	respondenterna	
sagt.	Denna	risk	behandlas	genom	att	informera	respondenterna	om	dessa	risker.	Det	
insamlande	 empiriska	materialet	 för	 denna	 studie	 kommer	 endast	 att	 användas	 i	
denna	studie	och	 i	 ett	vetenskapligt	 syfte,	 vilket	 respondenterna	även	 informerats	
om.		

3.7	Metoddiskussion	

I	denna	studie	hade	det	kunnat	vara	relevant	att	studera	 fler	 företag	med	varierat	
antal	anställda	 inom	ramen	för	det	antal	som	definierar	småföretag.	Varje	 intervju	
genomfördes	 enskilt	 för	 att	 undvika	 att	 respondenterna	 påverkar	 varandras	 svar.	
Vissa	 personer	 kan	 ibland	 ta	 mer	 plats	 än	 andra	 vilket	 kan	 leda	 till	 att	 båda	
respondenterna	 inte	 får	 säga	 allt	 de	 vill.	 En	 chef	 och	 en	 anställd	 intervjuades	 på	
samma	företag.	Om	en	anställd	intervjuas	tillsammans	med	en	chef	skulle	det	kunna	
leda	till	att	den	anställda	inte	svarar	på	frågorna	ärligt	då	dennes	chef	sitter	bredvid.	
Det	 finns	 ingen	 garanti	 att	 en	 respondent	 svarar	 ärligt	 men	 sannolikheten	 var	
förhoppningsvis	större	då	frågor	besvarades	i	enrum.	Något	som	hade	kunnat	stärka	
studiens	resultat	hade	varit	att	intervjua	fler	anställda	i	de	undersökta	företagen.	De	
som	intervjuats	i	studien	har	aktivt	deltagit	i	implementationen	vilket	innebär	att	de	
på	ett	naturligt	sätt	informerats	om	implementationen.	De	anställda	har	till	exempel	
endast	 kunnat	 svara	 på	 hur	 de	 tror	 att	 resterande	 anställda	 uppfattat	
kommunikationen	 under	 projektet.	 Om	 ytterligare	 anställda	 intervjuats	 som	 inte	
aktivt	deltagit	i	implementationen	hade	studien	kunnat	visa	hur	de	faktiskt	upplevde	
kommunikationen	under	projektet.	



 

	

Syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 undersöka	 vilka	 framgångsfaktorer	 som	 kan	
identifieras	vid	en	affärssystemimplementation	i	småföretag.	Studien	kan	inspirera	
till	vidare	forskning	i	just	småföretag.	Valet	att	undersöka	småföretag	var	relevant	då	
mycket	 tidigare	 forskning	 inom	 området	 berör	 små	 och	 medelstora	 företag	
tillsammans	 samt	 stora	 företag.	 Enligt	 Laukkanen	 et	 al.	 (2005)	 bör	 forskare	 inte	
undersöka	små	och	medelstora	företag	tillsammans	då	de	står	inför	olika	utmaningar	
och	att	medelstora	företag	har	fler	gemensamma	karaktärsdrag	med	stora	företag.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	



 

	

4.	Resultat	och	analys	

I	detta	kapitel	kommer	studiens	resultat	att	presenteras	och	analyseras.	Kapitlet	presenteras	i	
de	teman	som	framkommit	genom	analysen	av	det	insamlade	materialet.	Kapitlet	avslutas	med	
en	sammanfattning	av	de	framgångsfaktorer	som	kan	identifieras	i	småföretag,	se	tabell	4.	

4.1	Ledningens	stöd		

På	 Plåt	 AB	 och	 Tak	 AB	 agerade	 ledningen	 som	 ett	 stöd	 för	 de	 anställda	 under	
implementationen.	 På	 Bil	 AB	 saknades	 ett	 stöd	 från	 ledning	 och	 anställd,	 Lena,	
berättar	att	hon	kände	sig	ganska	ensam	i	projektet.	Lena	på	Bil	AB	berättar	att	de	
anställda	 inte	 fick	 vara	 med	 och	 påverka	 några	 beslut	 som	 togs	 under	
implementationen.	På	Bil	AB	var	det	deras	VD	som	tog	besluten	och	enligt	Lena	var	
det	bara	att	anpassa	sig	efter	de	beslut	som	togs.	

”Jag	var	 inte	med	och	påverkade	beslut	kan	jag	 inte	säga.	Det	var	 ju	bara	att	
anpassa	sig	efter	dem	beslut	som	vår	VD	tog”	-	Lena	

Sven	på	Plåt	AB	berättar	att	Göran	har	stöttat	projektet	på	ett	bra	sätt	både	under	och	
efter	implementationen.	Om	Sven	stötte	på	problem	eller	utmaningar	i	arbetet	kunde	
han	ta	hjälp	av	Göran	och	Göran	kunde	ta	hjälp	av	Sven	vid	behov.	Göran	var	även	
någon	som	han	kunde	bolla	idéer	med.	Det	här	är	något	som	understryks	av	Göran.	
Göran	berättar	att	han	försöker	att	lyssna	på	alla	sina	anställda	och	ta	in	idéer	och	
föra	en	dialog.	Han	berättar	att	även	om	han	ibland	måste	fatta	beslut	på	egen	hand,	
försöker	han	alltid	hitta	den	bästa	lösningen	som	passar	alla.	

”Vi	är	ju	så	få	så	vi	försöker	lyssna	på	de	anställda.	De	kommer	med	idéer	om	hur	
vi	ska	arbeta	och	då	har	vi	ofta	en	diskussion	”	-	Göran	

Therese	berättar	att	 implementationen	av	deras	nya	affärssystem	hade	 ledningens	
stöd.	Ledningen	fattade	ett	beslut	på	Tak	AB	om	att	försöka	involvera	så	många	som	
möjligt	 från	 företaget	 direkt	 i	 implementationen.	 De	 försökte	 göra	 sina	 chefer	 till	
processägare	så	att	de	skulle	ha	ett	direkt	ansvar	gentemot	projektet	och	sin	process.	
VD:n	för	företagets	affärsområde	hade	delegerat	mycket	av	beslutsfattande	kopplade	
till	verksamheten	till	Therese.		

“Han	stämde	av	med	mig	och	lät	mig	fatta	väldigt	mycket	av	de	
verksamhetsknutna	besluten.”	–	Therese	

Anställd	på	Tak	AB	berättar	att	hon	var	delaktig	i	att	påverka	beslut	som	togs	gällande	
implementationen	samt	att	 ledningen	lyssnade.	Therese	berättar	att	det	var	viktigt	
att	de	anställda	inte	skulle	känna	att	systemet	endast	var	en	ledningsfråga	och	därför	
inkluderades	de	anställda	 i	projektet.	Vidare	berättar	Therese	att	 ledningen	i	vissa	
situationer	fick	fatta	beslut	ensamma	för	att	komma	vidare	i	projektet.	

I	 samtliga	undersökta	 företag	har	det	nya	affärssystemet	bidragit	 till	 ett	 förändrat	
arbetssätt.	 Enligt	 ledningen	 i	 samtliga	 företag	 har	 de	 inte	 stött	 på	 något	 direkt	



 

	

motstånd	inför	 förändringen.	Göran	och	Sven	på	Plåt	AB	berättar	att	deras	sätt	att	
arbeta,	 både	 administrativt	 och	 ute	 i	 produktion	 har	 förändrats	 avsevärt	 till	 det	
bättre.	Hela	organisationen	var	överens	om	att	affärssystemsbytet	var	positivt	och	ett	
mer	 styrt	 arbetssätt	 var	 välkomnat.	 Göran	 berättar	 att	 varken	 han	 själv	 eller	
konsulten	stötte	på	något	motstånd	till	det	nya	systemet	eller	de	nya	arbetssätten.		

“Alla	 var	 jättepositiva	 till	 att	 vi	 skulle	 göra	 något.	 Alla	 upplevde	 att	 vi	 hade	
kommit	till	vägens	ände	med	det	sättet	att	jobba.”	-	Göran		

Sven	berättar	att	vi-känslan	inför	och	i	samband	med	systemimplementationen	har	
varit	bra.	Sven	beskriver	att	det	är	svårt	att	komma	från	en	bra	vi-känsla	i	ett	 litet	
företag	och	att	man	gör	allt	tillsammans.		

“Jag	tycker	nog	att	det	har	varit	en	ganska	stor	vi-känsla.	Jag	tycker	nog	att	det	
är	svårt	att	komma	ifrån	det	när	man	är	så	här	små.	Även	fast	man	säger	att	”ni	
ska	bara	göra	det”	så	blir	det	ändå	att	man	gör	det	ihop	på	något	sätt.”	-	Sven		

Karl	 på	 Bil	 AB	 berättar	 att	 ledningen	 inte	 uppfattade	 något	motstånd	 till	 att	 byta	
affärssystem	och	det	är	något	som	intygas	av	Lena.	Lena	berättar	att	företagets	VD	
var	positiv	till	det	nya	systemet	och	att	det	smittade	av	sig	på	de	anställda.		

”Och	 jag	menar	 vår	 VD	 var	 ju	 positiv	 och	 det	 smittar	 ju	 ofta	 av	 sig,	 att	 det	
kommer	bli	jättebra	detta.		Jo	men	det	kändes	som	att	alla	ändå	var	positiva	till	
det,	mer	eller	mindre.”	-	Lena	

Therese	 på	 Tak	 AB	 berättar	 att	 de	 inte	 har	 stött	 på	 så	 mycket	 motstånd	 under	
implementationen	Många	på	företaget	upplevde	det	nya	systemet	som	en	möjlighet	
till	 förbättring.	 Det	 var	 viktigt	 att	 känna	 att	 de	 anställda	 förstod	 varför	 de	 byter	
affärssystem	och	att	det	kommer	att	ge	en	bättre	tillvaro.	Hon	berättar	att	vissa	kunde	
uppleva	bytet	som	jobbigt	i	vissa	stunder	och	att	det	fanns	stunder	då	ledningen	var	
tvungna	att	fatta	beslut,	även	om	det	inte	alltid	var	enkelt	eller	självklart.	Utöver	det	
upplevde	 hon	 ytterst	 sällan	 att	 det	 fanns	 anställda	 som	 hade	 åsikter	mot	 det	 nya	
systemet	eller	att	folk	motsatte	sig	nya	arbetssätt.	Therese	berättar	att	de	fick	med	sig	
personalen	då	det	var	personalen	som	ägde	frågan.	

I	 samtliga	 tre	 undersökta	 företag	 har	 ledningen	 formulerat	 en	 vision	 för	
affärssystemsimplementationen.	Göran	på	Plåt	AB	berättar	att	det	var	han	själv	som	
formulerade	visionen	och	att	det	nya	affärssystemet	endast	var	en	del	av	ett	program	
som	 innebar	 en	 utbyggnad,	 ny	 organisation,	 byta	 affärssystem	 och	 att	 bli	
kvalitetscertifierade.	Sven	berättar	att	han	inte	fick	höra	om	visionen	i	samband	med	
affärssystemimplementationen	utan	att	den	kom	senare	 i	 samband	med	en	mässa.	
Enligt	Karl	på	Bil	AB	var	det	ledningen	som	formulerade	visionen	och	Karl	berättar	
att	 han	 tror	 att	 företagets	 VD	 förmedlade	 visionen	 till	 de	 anställda	 under	 ett	
fredagsmöte.	 Karl	 och	 Lena	 beskriver	 dock	 inte	 samma	 vision	 och	 visionen	 fanns	
heller	inte	dokumenterad.	Karl	berättar	att	de	inte	brukar	dokumentera	och	att	det	är	
vanligare	att	dokumentera	exempelvis	en	vision	i	större	företag.		



 

	

“Det	är	ett	ganska	entrepernördrivet	företag,	det	här.	Så	det	finns	inte	
jättemycket	sånt	av	det	här	storföretag	dokumentation.”	-	Karl		

Tak	AB	hade	en	tydlig	vision	med	att	byta	affärssystem.	Det	var	att	företaget	skulle	få	
mer	enhetlighet	med	sina	systerbolag	utomlands.	De	ville	att	alla	företagen	skulle	ha	
samma	masterdata	i	systemet,	för	alla	bolagen.		

“Vi	ska	bli	en	verksamhet	tillsammans,	ett	företag,	vi	ska	kunna	hjälpa	
varandra.”	-	Therese		

Sofia	har	samma	bild	av	Tak	AB:s	vision	med	det	nya	affärssystemet.	Hon	berättar	att	
alla	som	arbetade	i	projektet	hade	ett	ansvar	att	förmedla	visionen	vidare	till	resten	
av	organisationen	och	sina	egna	processer.	Projektgruppen	på	Tak	AB	gjorde	stora	
ansträngningar	för	att	säkerställa	att	de	anställda	förstod	vad	visionen	var	och	visste	
om	vilka	förändringar	det	skulle	innebära	för	de	anställda	och	för	organisationen.	Det	
togs	upp	på	avdelningsmöten	och	informationsmöten.	

4.1.1	Analys	av	ledningens	stöd	

I	resultatet	framkommer	att	två	av	tre	undersökta	företag	har	haft	ledningens	stöd	
och	de	anställda	har	känt	sig	delaktiga	i	projektet.	I	det	fall	där	anställd	inte	upplevt	
ledningens	stöd	har	anställd	heller	inte	fått	vara	med	och	påverka	beslut.	Resultatet	
visar	att	när	anställda	upplevt	att	de	har	haft	ledningens	stöd	har	de	anställda	varit	
med	i	att	fatta	beslut	gällande	affärssystemet.	Enligt	studien	har	ledningen	försökt	att	
lyssna	på	de	anställda	och	att	det	är	enklare	i	mindre	företag	när	man	är	så	få.	Där	
ledningens	stöd	har	funnits	har	de	anställda	även	inkluderats	i	projektet,	genom	att	
ha	ett	ansvar	gentemot	sin	process.	När	ledningens	stöd	har	funnits	under	projektet	
har	ledningen	även	uttryckt	att	det	har	varit	viktigt	att	involvera	de	anställda	för	att	
de	anställda	ska	förstå	att	implementationen	inte	enbart	är	en	ledningsfråga.		

I	resultatet	framkommer	det	att	det	nya	affärssystemet	har	lett	till	förändringar	i	de	
anställdas	sätt	att	arbeta.	Resultatet	visar	att	ledningen	inte	har	stött	på	något	direkt	
motstånd	till	den	förändring	som	det	nya	systemet	inneburit.		Enligt	resultatet	har	de	
anställda	 varit	 positiva	 till	 det	 nya	 affärssystemet	 och	 de	 förändringar	 som	 det	
innebär.	Det	har	räckt	att	VD	i	företaget	visat	sig	positiv	till	det	nya	systemet	och	att	
det	smittat	av	sig	till	de	anställda.	I	resultatet	framkommer	det	att	förändring	har	varit	
välkomnat	i	de	undersökta	företagen.	Resultatet	visar	att	känslan	inför	förändringen	
i	de	undersökta	småföretagen	är	att	de	anställda	gör	det	tillsammans	och	att	det	är	
svårt	att	komma	ifrån	det	i	småföretag.	Resultatet	visar	det	var	enkelt	att	få	med	sig	
de	 anställda	 i	 förändringen	 då	 man	 lät	 de	 anställda	 äga	 frågan	 och	 delta	 i	
implementationen.		

Resultatet	 visar	 att	 i	 småföretag	 är	 det	 ledningen	 som	 formulerar	 en	 vision	 för	
affärssystemimplementationen.	Resultatet	visar	även	att	det	endast	var	ett	 företag	
där	ledningen	ansvarade	över	att	förmedla	visionen	till	de	anställda.	Ledningen	gav	
även	de	anställda	som	medverkade	i	implementationen	ansvar	att	förmedla	visionen	
vidare	till	kollegor.	Resultatet	visar	att	ledningen	i	de	undersökta	småföretagen	sällan	



 

	

förmedlar	 visionen.	 Enligt	 resultatet	 har	 visionen	 sällan	 dokumenterats	 och	 det	
beskrivs	som	att	det	inte	är	så	vanligt	i	mindre	entreprenörsdrivna	företag.	

4.2	Ledningens	deltagande	och	ansvar	

I	de	tre	undersökta	företagen	är	det	ledningen	som	har	initierat	bytet	av	affärssystem.	
Plåt	AB	beskrivs	som	ett	litet	företag	och	att	det	är	VD	som	sköter	det	mesta	själv.	Ett	
beslut	 som	 att	 implementera	 ett	 nytt	 system	 behöver	 därför	 inte	 tas	 upp	 i	 någon	
styrelse	 och	 beslutas.	 Under	 implementationen	 var	 det	 VD:n	 själv	 som	 var	 den	
drivande	parten.	

”Det	är	ju	ett	litet	företag,	jag	gör	ju	mycket	själv.	Jag	är	ju	mitt	i	verksamheten	
och	gör	allt	från	att	sopa	till	att	fakturera.”	-	Göran	

På	Bil	AB	var	det	deras	VD	som	initierade	affärssystembytet	då	man	var	missnöjd	med	
det	 gamla	 systemet.	 VD:n	 var	 inte	 involverad	 i	 det	 praktiska	 arbetet	 under	
implementationen	 utan	 höll	 sig	 på	 en	 högre	 nivå.	 På	 Tak	 AB	 var	 det	 företagets	
controller	som	initierade	bytet	av	affärssystem	och	beslutet	om	ett	nytt	affärssystem	
fattades	 av	 ledningsgruppen	 där	 företagets	 controller	 även	 ingår.	 På	 Tak	 AB	 var	
ledningens	uppgift	uppföljning	utifrån	ett	ekonomiskt	och	tidsperspektiv,	annars	var	
implementationen	rätt	så	friställt	från	ledningsgruppen.	Däremot	arbetade	en	person	
från	ledningsgruppen,	 företagets	controller,	aktivt	 i	 implementationen	i	rollen	som	
projektledare.	 Enligt	 projektledaren	 på	 Tak	 AB	 är	 det	 svårt	 att	 veta	 vad	 som	 är	
ledningens	 arbete	 och	 vad	 som	 är	 projektarbete	 och	 det	 beskrivs	 som	 typiskt	
småföretag.	

”Det	kanske	är	ganska	typiskt	mindre	bolag,	man	är	ganska	så	sammankopplade	
och	 det	 finns	 inga	 tydliga	 gränsdragningar	 mellan	 ledningsgrupp	 och	
projektledning.”	-Therese	

På	 Bil	 AB	 berättar	 Karl	 att	 två	 personer	 från	 ledningen	 arbetade	 aktivt	 i	
implementationen,	vilket	var	han	själv	som	höll	ihop	projektet	och	fungerade	som	en	
sammanhållande	 roll.	 Det	 var	 även	 en	 chef	 som	 representerade	 företagets	
serviceavdelning	 i	 projektet.	 Karl	 berättar	 att	 han	 hade	 rollen	 som	 projektledare	
under	 implementationen	 men	 det	 var	 inte	 definierat	 i	 projektet.	 Lena	 på	 Bil	 AB	
berättar	 att	 ”lotten”	 att	 projektleda	 föll	 på	 Karl.	 Karl	 beskriver	 sin	 roll	 som	 en	
sammanhållande	kraft	mellan	konsulter	och	de	olika	avdelningarna	på	företaget.	Det	
var	endast	Plåt	AB	som	inte	hade	en	representant	från	ledning	i	rollen	projektledare.	
Projektledaren	Sven	beskriver	att	hans	roll	i	projektet	var	att	bestämma	hur	artiklar	
och	strukturer	skulle	läggas	in	i	det	nya	systemet.	Sven	beskriver	att	största	ansvaret	
över	implementationen	hela	tiden	låg	på	företagets	VD,	Göran.	Göran	berättar	att	det	
är	 ett	 litet	 företag	 och	 att	 han	 sköter	 det	mesta,	 även	 att	 driva	 projektet.	 Det	 var	
däremot	 Sven	 som	 hade	 närmst	 dialog	 med	 de	 anställda	 och	 fungerade	 som	 en	
mellanhand	mellan	projektgrupp	och	de	anställda.		

På	Tak	AB	var	det	deras	 interna	projektledare,	Therese,	 som	var	ansvarig	 för	hela	
projektet.	 Therese	 beskriver	 sina	 arbetsuppgifter	 under	 projektet,	 som	 att	



 

	

administrera	 och	 se	 till	 att	 de	 anställda	 gjorde	 vad	 de	 skulle	 göra	 till	 sina	möten.	
Therese	gled	över	alla	processer	i	företaget	och	stöttade	där	det	behövdes.	Therese	
höll	även	ihop	det	ekonomiska	i	projektet.	På	Plåt	AB	och	Tak	AB	var	det	ledningens	
ansvar	 att	 sätta	 samman	 en	 projektgrupp.	 Göran	 på	 Plåt	 AB	 tog	 beslut	 om	 vilka	
anställda	som	skulle	delta	i	projektgruppen.	Göran	fattade	beslutet	grundat	på	vilka	
som	lämpade	sig	bäst,	dels	för	vad	de	gjort	tidigare	och	hur	de	arbetar.	

”Jag	bedömde	att	dem	var	bäst	lämpade.	Dels	för	deras	bakgrund	och	sen	för	hur	
de	jobbar.”	-	Göran	

Projektgruppen	 bestod	 av	 Göran(VD),	 Sven(projektledare),	 en	 teamledare	 och	 en	
konsult.	På	Tak	AB	var	det	 ledning	 tillsammans	med	konsulter	 som	satte	 samman	
projektgruppen.	Tak	ABs	projektgrupp	bestod	av	projektledare,	logistikchef	och	två	
konsulter.	På	Tak	AB	hade	man	även	en	styrgrupp	över	projektgruppen	som	bestod	
av	 projektledare,	 två	 konsulter,	 ekonomichef	 och	 affärsområdeschef.	 På	 Bil	 AB	
berättar	Karl	att	det	inte	fanns	någon	projektgrupp	och	att	de	arbetade	lite	mer	ad	
hoc.	 Karl	 berättar	 även	 att	 implementationen	 var	 väldigt	 uppdelad	 mellan	
avdelningarna	och	man	kommunicerade	inte	med	varandra.	Om	Bil	AB	hade	fått	göra	
något	 annorlunda	 i	 projektet	 hade	 det	 varit	 att	 skapa	 en	 större	 sammanhållning	
mellan	 företagets	 olika	 avdelningar.	 Karl	 berättar	 att	 de	 även	 saknade	 en	
sammanhållande	konsult	då	varje	avdelning	hade	sin	konsult	och	däremellan	skedde	
ingen	direkt	kommunikation.		

4.2.1	Analys	av	ledningens	deltagande	och	ansvar		

Resultatet	 visar	 att	 det	 har	 varit	 en	 person	 på	 ledningsnivå	 som	 har	 initierat	
affärssystemsbytet	 i	 samtliga	 undersökta	 företag	 och	 i	 ett	 fall	 har	 beslutet	 att	
implementera	ett	nytt	affärssystem	tagits	av	ledningsgruppen.	I	de	fall	där	det	inte	
beslutats	av	ledningsgruppen	är	det	företagets	VD	som	ensam	fattat	beslut	om	ett	nytt	
affärssystem.	Resultatet	 tyder	på	 att	 beslut	 i	 småföretag	 inte	behöver	diskuteras	 i	
ledningsgruppen	 utan	 VD	 kan	 ensam	 ta	 beslut	 gällande	 införande	 av	 nytt	
affärssystem.	Enligt	resultatet	gör	ledning	i	småföretag	ofta	mycket	själva,	även	att	
leda	 och	 administrera	 ett	 affärssystemprojekt.	 Resultatet	 visar	 att	 ledningen	 i	
småföretag	 deltar	 direkt	 och	 arbetar	 i	 implementationen.	 Ledningen	 deltar	 alltså	
direkt	 i	 implementationen	 genom	 att	 driva	 och	 leda	 projektet	 framåt.	 I	 två	 av	 tre	
undersökta	företag	har	en	person	från	ledning	deltagit	 i	 implementationen	i	rollen	
som	projektledare.	I	det	tredje	fallet	har	företagets	VD	haft	rollen	att	driva	och	leda	
projektet	och	projektledarens	roll	var	främst	att	ansvara	över	grunddata.	Resultatet	
visar	att	en	del	av	ledningens	roll	under	en	affärssystemimplementation	i	småföretag	
är	 att	 ansvara	 för	 och	 administrera	 projektet,	 vilket	 kan	 likställas	 med	 en	
projektledares	 roll.	 När	 en	 person	 från	 ledning	 representerar	 både	 ledningen	 och	
projektledarens	roll	är	det	svårt	att	veta	vad	som	är	ledningens	arbete	och	vad	som	
är	 arbete	 kopplat	 till	 projektet.	 Resultatet	 visar	 att	 i	 småföretag	 representerar	
ledningen	alltså	både	ledningen	samt	ansvarar	för	att	leda	projektet.		

I	 de	 undersökta	 småföretagen	 har	 ledningen	 i	 de	 fall	 det	 funnits	 en	 projektgrupp	
ansvarat	för	att	sätta	samman	projektgruppen.	Resultatet	visar	att	ledning	valt	ut	de	



 

	

anställda	som	de	vet	lämpar	sig	bäst	beroende	på	deras	bakgrund	och	vad	de	arbetar	
med.	Resultatet	visar	att	de	definierade	projektgrupperna	har	varit	en	blandning	av	
företagets	anställda	och	konsulter.	Resultatet	visar	att	när	ledningen	inte	tar	ansvar	
för	sammansättningen	av	en	projektgrupp	har	ingen	projektgrupp	definierats.	Enligt	
resultatet	 kan	 det	 leda	 till	 att	 arbetet	mellan	 avdelningar	 och	 även	 konsulter	 blir	
uppdelat.	När	en	projektgrupp	inte	definierats	kan	det	leda	till	att	sammanhållningen	
mellan	 avdelningarna	 blir	 bristfälligt	 och	 att	 det	 hade	 behövts	 en	 större	
sammanhållning.	

4.3	Avsättning	av	tid	och	resurser	

Det	har	inte	varit	en	utmaning	för	de	tre	undersökta	småföretagen	att	betala	för	det	
nya	affärssystemet.	Göran	på	Plåt	AB	berättar	att	 investeringen	var	 förhållandevis	
liten	jämfört	med	tidigare	investeringar	i	maskiner	och	utbyggnad	av	lokal.	Det	fanns	
en	 budget	 i	 form	 av	 en	 bedömning	 från	 konsulten	 av	 licenskostnader	 och	 antalet	
konsulttimmar.	Göran	berättar	att	han	gjorde	en	bedömning	att	de	skulle	klara	genom	
sin	kassa	och	inte	behöva	ta	något	lån.		

Karl	på	Bil	AB	berättar	att	det	inte	fanns	någon	direkt	ekonomisk	utmaning	att	betala	
för	ett	nytt	affärssystem.	Det	fanns	en	budget	som	följde	sig	väl,	förutom	att	de	fick	
köpa	till	några	konsulttimmar.	Karl	berättar	att	det	var	en	nödvändig	kostnad	för	om	
inte	affärssystem	fungerar	så	fungerar	ingenting.		

Även	Tak	AB	hade	en	budget	som	i	det	stora	hela	höll	sig	bra	och	Therese	beskriver	
det	 som	 ett	 ekonomiskt	 välskött	 projekt.	 När	 Tak	 AB	 valde	 att	 skjuta	 fram	
driftsättningen	av	systemet	fick	de	även	köpa	lite	fler	konsulttimmar.	Att	det	gick	över	
budgeten	 var	 inte	 ett	 problem	alls	 för	Tak	AB	och	Therese	 berättar	 att	 det	 under	
implementationen	var	en	väldigt	lönsam	tid	och	jämför	de	extra	kostnaderna	med	två	
till	tre	veckors	vinst.	

Samtliga	 undersökta	 småföretag	har	 upplevt	 en	 tidsbrist	 under	 implementationen	
och	 två	 av	 företagen	 beskriver	 projektet	 som	 en	 intensiv	 period	 med	 mycket	
övertidstimmar.	 Göran	 på	 Plåt	 AB	 berättar	 att	 det	 har	 varit	 mycket	 jobb	 med	
implementationen.	Enligt	Göran	var	 systemet	prioriterat	 för	 verksamheten	och	de	
pålyste	även	kunder	att	det	kunde	ta	tid.	Plåt	AB	valde	att	föra	in	all	data	manuellt	i	
det	 nya	 systemet	 för	 att	 rensa	 bort	 gammal	 data	 vilket	 har	 tagit	mycket	 tid.	 Sven	
berättar	att	det	uppstod	en	tidspress	då	han	valde	att	tidigarelägga	implementationen	
för	att	det	skulle	stämma	överens	med	bokslutet.	Det	innebar	även	att	de	fick	hoppa	
över	ett	utbildningstillfälle	då	det	inte	fanns	tid	för	det.		

”Sen	hade	vi	lite	tidspress	för	först	skulle	vi	köra	igång	skarpt	någon	månad	in	
på	året	men	sen	ändrade	dem	till	årsskiftet	för	att	det	skulle	stämma	överens	
med	bokslut	och	grejer.”	-Sven	

Karl	 på	 Bil	 AB	 berättar	 att	 implementationen	 var	 högt	 prioriterad	 och	 att	 arbete	
kopplat	till	implementationen	fick	gå	före	ordinarie	arbetsuppgifter.	På	Bil	AB	valde	
man	 till	 stora	 delar	 att	 föra	 in	 data	 på	 nytt	 vilket	 var	 tidskrävande	 och	 innebar	



 

	

övertidstimmar	för	att	det	skulle	bli	klart.		På	Bil	AB	berättar	Lena	att	hon	egentligen	
inte	hade	tid	att	lägga	på	implementationen	då	hennes	vanliga	arbetsuppgifter	inte	
stod	stilla.	Det	var	en	ganska	hård	press	under	 implementationen	och	det	 löpande	
redovisningsarbetet	fick	läggas	på	hög	då	man	inte	hann	med	det.	

”Det	är	ju	så	att	det	man	inte	gör	då	kommer	ju	sen.	Då	läggs	det	på	hög	på	hög	
på	hög	för	det	hinner	man	ju	inte	och	så,	så	det	var	tuffa	månader	i	början.”-Lena	

Även	på	Tak	AB	beskrivs	en	tidspress	och	Therese	berättar	att	de	hade	ett	ganska	tajt	
tidsschema.		På	Tak	AB	valde	man	även	att	för	in	all	data	manuellt	i	det	nya	systemet	
vilket	beskrivs	som	ett	 jätteregister.	Therese	berättar	att	den	största	utmaningen	i	
projektet	var	tid	och	att	till	exempel	att	hinna	utbilda	all	personal.	Therese	berättar	
att	 en	 lärdom	 hon	 tar	 med	 sig	 är	 att	 ledningen	 borde	 tillsatt	 extra	 resurser,	 då	
personalen	arbetade	för	mycket	under	projektet.	

”Man	måste	 frigöra	tid	hos	medarbetarna.	Vi	gjorde	 inte	det	och	folk	 jobbade	
otroligt	mycket.	Och	var	otroligt	slitna	efteråt.”	–	Therese	

Therese	tror	inte	att	det	hade	räckt	att	förlänga	projektet	utan	att	de	hade	behövt	lyfta	
av	det	dagliga	arbetet	hos	vissa	personer	och	tagit	in	vikarier	som	skötte	det	dagliga	
arbetet	så	att	de	anställda	kunde	fokuserat	på	projektet.	Sofia	på	Tak	AB	håller	med	
om	 att	 tiden	 var	 en	 utmaning	 och	 att	 hennes	 vanliga	 arbetsuppgifter	 fortfarande	
skulle	göras.	Arbetet	med	implementationen	resulterade	i	många	övertidstimmar	och	
i	efterhand	ser	Sofia	att	ledningen	borde	tillsatt	resurser	för	att	inte	köra	slut	på	de	
anställda	som	var	delaktiga	i	projektet.	

”Det	 var	 ju	 ingen	 som	 backade	 upp	 på	 det	 jobbet	 man	 skulle	 göra	 förutom	
affärssystembiten.	Så	man	la	ju	väldigt	många	timmar,	många	övertidstimmar,	
för	att	hinna	med	allt.”	–	Sofia	

Sofia	berättar	att	om	de	hade	haft	en	resurs	som	gått	in	och	stöttat	hade	de	fått	mer	
tid	till	att	göra	ett	ännu	bättre	arbete	med	affärssystemimplementationen.	

4.3.1	Analys	av	avsättning	av	tid	och	resurser	

Enligt	 resultatet	 har	 samtliga	 implementationer	 haft	 en	 budget	 som	 följt	 sig	 väl	
förutom	 att	 företagen	 behövt	 köpa	 till	 fler	 konsulttimmar.	 Resultatet	 visar	 att	 de	
undersökta	 småföretagen	 inte	 har	 haft	 några	 utmaningar	 i	 att	 betala	 för	 det	 nya	
systemet.	Ett	nytt	system	har	setts	som	en	nödvändig	kostnad	för	att	kunna	växa	som	
företag.	Resultatet	visar	även	att	investering	i	ett	affärssystem	är	förhållandevis	liten	
jämfört	med	andra	 investeringar	 som	 företagen	har	gjort.	Det	har	heller	 inte	varit	
någon	 utmaning	 för	 småföretagen	 att	 betala	 för	 de	 extra	 konsultkostnader	 som	
tillkommit	och	det	ansågs	nödvändigt	för	att	affärssystemet	skulle	fungera.			

Resultatet	visar	att	samtliga	projekt	har	varit	prioriterade	av	ledningen	och	arbete	
kopplat	 till	 affärssystemsprojektet	 har	 fått	 gå	 före	 ordinarie	 arbetsuppgifter.	 De	
anställda	har	prioriterat	arbetet	kopplat	till	projektet	samtidigt	som	de	har	utfört	sina	
ordinarie	 arbetsuppgifter.	 Trots	 att	 projektet	 har	 varit	 prioriterat	 har	 det	 ändå	



 

	

uppstått	en	tidsbrist	för	de	anställda	under	implementationen.	Tidsbristen	uppstår	
när	 de	 anställdas	 vanliga	 arbetsuppgifter	 inte	 förändras	 samtidigt	 som	 tid	 måste	
läggas	på	att	arbeta	med	implementationen.	I	samtliga	tre	företag	beslutades	det	att	
föra	 in	 all	 eller	 delar	 av	 grunddata	manuellt	 i	 det	 nya	 systemet	 för	 att	 rensa	 bort	
gammal	data,	vilket	enligt	resultatet	har	varit	tidskrävande.		

Av	resultatet	framkommer	det	att	de	anställda	som	medverkat	i	projektet	har	behövt	
arbeta	övertidstimmar	 för	att	hinna	med	sitt	dagliga	arbete	och	arbete	kopplat	 till	
projektet.	 Enligt	 de	 anställda	 resulterade	 arbetet	 med	 implementationen	 till	 en	
tidsmässig	 press	 och	 perioden	 under	 implementationen	 beskrivs	 som	 intensiv.	
Resultatet	visar	att	det	 inte	är	 tillräckligt	att	projektet	prioriteras	av	 ledningen	då	
ordinarie	arbete	fortfarande	måste	utföras.	Resultatet	visar	att	inget	av	företagen	har	
valt	att	tillsätta	extra	resurser	men	ser	i	efterhand	att	det	hade	varit	nödvändigt	för	
de	anställda.		

4.4	Nära	och	informell	kommunikation	

Samtliga	 intervjuade	 chefer	 berättar	 att	 det	 har	 funnits	 en	 välfungerande	
kommunikation	 under	 projektet.	 Göran	 på	 Plåt	 AB	 berättar	 att	 majoriteten	 av	
informationen	 som	 rörde	 implementationen	 stannade	 inom	 projektgruppen.	 Viss	
information	 på	 Plåt	 AB	 kommunicerades	 på	 fredagsmöten	 där	 hela	 företaget	
medverkar.	Under	dessa	möten	delades	information	om	projektet	och	hur	man	låg	till.	
Sven	 berättar	 att	 han	 under	 implementationen	 hade	 uppfattningen	 av	 att	 alla	
anställda	 i	 produktion	 hade	 all	 information	 de	 behövde	 och	 ville	 ha	 gällande	
implementationen.	 Efter	 implementationens	 avslut	 fick	 Sven	 en	 bild	 av	 att	 de	
anställda	hade	velat	ha	mer	information.	Sven	berättar	även	att	om	han	hade	fått	göra	
något	annorlunda	under	implementationen	hade	det	varit	ha	fler	avstämningar	och	
kommunicera	mer	information	gällande	projektet.	

”Men	 såhär	 i	 efterhand	 har	 jag	 fått	 lite	 vibbar	 av	 att	 dem	 velat	 ha	 mer	
information	eller	så.”	-Sven	

	Göran	berättar	att	när	de	arbetar	i	ett	så	litet	företag	som	deras	så	kan	man	bara	gå	
förbi	och	prata	med	varandra,	man	behöver	inte	kalla	till	möte	om	det	inte	behövs.		

”Det	är	ju	väldigt	informellt	i	ett	sånt	här	litet	företag.	Man	bara	tar	ett	snack	
när	det	dyker	upp,	man	behöver	inte	kalla	till	möte.”	-Göran	

Sven	 var	 en	 av	 de	 som	 var	 ansvariga	 för	 att	 hantera	 kommunikationen	 mellan	
projektgruppen	och	de	anställda	 i	produktion.	Sven	berättar	att	kommunikationen	
mellan	 Göran,	 projektgruppen	 och	 resten	 av	 organisationen	 utvecklades	 under	
projektets	gång.	

På	Bil	AB	var	projektet	väldigt	uppdelat	och	de	olika	avdelningarna	kommunicerade	
inte	med	varandra.	Karl	berättar	att	de	anställda	ändå	fick	den	information	som	de	
behövde.	Enligt	Karl	kommunicerades	 information	gällande	projektet	på	ordinarie	
fredagsmöten.	Lena	på	Bil	AB	berättar	att	kommunikationen	under	projektet	inte	var	



 

	

tillräcklig	och	att	hon	saknade	information	om	vad	som	skulle	hända.	Enligt	Lena	hölls	
inga	informationsmöten	gällande	projektet.	

”Jag	tycker	det	var	inte	mycket	information	faktiskt.	Så	ser	jag	det,	jag	var	nog	
för	dåligt	förberedd	också	för	att	jag	fick	för	lite	information	om	vad	som	skulle	
hända.”	-Lena	

Enligt	Lena	på	Bil	AB	hade	bättre	kommunikation	kunnat	bidra	till	att	veta	steg	för	
steg	vad	som	skulle	hända	under	implementationen.	

Therese	på	Tak	AB	berättar	att	information	gällande	projektet	kommunicerades	på	
vanliga	 platsmöten,	 informationsmöten,	 avdelningsmöten	 samt	 två	 riktiga	
stormöten.	Therese	beskriver	kommunikationen	 som	enkel	och	att	det	var	 lätt	 att	
kommunicera	information	gällande	projektet.	

”Men	det	är	ganska	enkelt	här,	vi	är	 inte	så	många.	Vi	är	en	ganska	tight,	en	
ganska	liten	yta.	Så	att	sprida	det	budskapet	var	inte	så	svårt.	Sen	är	vi	några	
som	gillar	att	prata.”-Therese	

I	företaget	pratades	det	om	projektet	hela	tiden	och	Therese	beskriver	det	som	att	det	
svävade	över	det	 året.	De	anställda	kunde	även	prata	om	 implementationen	kring	
fikabordet	och	projektet	blev	väldigt	närvarande	för	organisationen.	Therese	berättar	
även	att	kommunikationen	mellan	konsulter	och	ledning	var	väldigt	enkel.	Therese	
säger	att	kommunikationen	under	projektet	har	varit	enkel	och	inte	alltid	så	formell.	

”Utan	 den	 kommunikationen	 var	 väldigt	 enkel.	 	 Vi	 pratades	 vid	 vid	 kontoret	
också,	även	om	det	inte	alltid	var	formellt.”-Therese	

Det	 var	 mycket	 verbal	 kommunikation	 på	 möten,	 uppföljningsmöten	 och	 egna	
avstämningsmöten.	Det	var	även	stormöten	där	de	kommunicerade	verbalt,	ofta	med	
en	powerpoint	för	att	tala	om	vart	dem	stod	i	projektet	just	nu,	vad	dem	arbetar	med	
och	 vad	 som	 ska	 hända	 framåt.	Det	 fanns	 även	 en	 SharePoint	 sida	 där	 delaktiga	 i	
projektet	laddade	upp	processer,	protokoll,	beslutsmöten	och	liknande.	De	som	hade	
tillgång	 till	 SharePointen	 var	 processledare	 och	 de	 användare	 som	 behövde	
systeminstruktioner.		

”Sen	 i	 projektet	 så	 hade	 vi	 vår	 sharepoint	 sida	 som	 vi	 la	 upp	 processer	 och	
processutveckling,	protokoll	och	beslutsmöten	och	liknande.	Instruktioner	kom	
in	 där	 sen	 när	 vi	 började	 lägga	 upp	 det	 så	 att	 man	 hade	 den	 som	 en	
kommunikationsbas.”	-Therese	

Sofia,	anställd	på	Tak	AB	håller	med	om	att	kommunikationen	har	fungerat	bra	och	
varit	tydligt	och	beskriver	organisationen	som	tajt	och	att	de	arbetar	nära	varandra.	
Sofia	 beskriver	 kommunikationen	 under	 implementationen	 som	 tydlig	 och	 enkel.	
Sofia	berättar	att	hon	tror	att	de	anställda	upplever	att	de	fått	den	informationen	som	
de	behövt.	Enligt	Sofia	var	det	viktigt	att	kommunicera	till	alla	vad	som	händer,	var	
man	ligger	i	projektet	och	om	något	förändras.	



 

	

”Ja	det	tror	jag.	Det	upplever	jag	verkligen.	Någon	som	har	varit	involverad	och	
behövt	få	informationen,	dem	har	fått	informationen.”	-	Sofia	

4.4.1	Analys	av	nära	och	informell	kommunikation	

I	 två	av	de	undersökta	 företagen	beskrivs	kommunikationen	som	tydlig	och	enkel.	
Kommunikationen	på	företagen	har	inte	alltid	behövt	vara	formell,	utan	personalen	
har	pratat	om	implementationen	vid	fikabordet.	Enligt	resultatet	har	man	inte	behövt	
boka	möten	för	att	kommunicera	information	gällande	projektet,	vilket	tyder	på	att	
kommunikationen	 har	 varit	 formell.	 Resultatet	 tyder	 på	 att	 den	 informella	
kommunikationen	bidrar	till	att	implementationen	blir	närvarande	för	de	anställda	i	
de	undersökta	småföretagen.	Kommunikation	har	kunnat	ske	spontant	och	vid	behov	
kan	man	gå	 förbi	 och	prata	med	den	man	behöver	prata	med.	Resultatet	 visar	 att	
kommunikationen	blir	 informell	då	man	i	de	undersökta	småföretagen	har	arbetat	
nära	varandra.	Även	om	kommunikationen	varit	informell	och	enkel	inser	ett	av	de	
undersökta	företagen	att	de	borde	kommunicerat	mer	information	till	de	anställda	än	
den	information	som	gavs	under	vanliga	fredagsmöten.		

I	det	företag	som	man	saknat	en	nära	och	informell	kommunikation	upplever	anställd	
att	information	gällande	projektet	varit	bristfällig.	Viss	information	kommunicerades	
under	fredagsmöten,	annars	var	kommunikationen	uppdelad	mellan	avdelningarna.	
I	 resultatet	 framkommer	 det	 att	 det	 inte	 är	 tillräckligt	 att	 endast	 kommunicera	
information	på	ordinarie	möten.	Enligt	resultatet	kan	en	bristfällig	kommunikation	
leda	till	att	de	anställda	saknar	information	om	vad	som	ska	hända	under	projektet.	
Otillräcklig	 information	 kan	 leda	 till	 att	 anställda	 känner	 sig	 oförberedda	 inför	
implementationen.		

Resultatet	visar	även	att	där	som	information	även	kommunicerats	mer	formellt	via	
en	SharePoint	eller	möten	bokade	för	 implementation,	har	 informationen	upplevts	
som	tillräcklig.	Det	kan	därför	vara	en	fördel	att	använda	formell	kommunikation	för	
att	 informera	de	anställda	om	vart	man	 ligger	 i	projektet,	vad	som	händer	och	om	
något	förändras.		

4.5	Planering	och	genomförande	av	utbildning	

Samtliga	 undersökta	 företag	 berättar	 att	 de	 anställda	 som	 ska	 arbeta	 i	 det	 nya	
systemet	har	fått	utbildning	i	det.	Göran	på	Plåt	AB	berättar	att	konsulten	utbildade	
personalen	i	hur	de	skulle	arbeta	i	det	nya	systemet.	Konsulten	utbildade	bland	annat	
personalen	i	hur	de	skulle	stämpla	produkterna	rätt	i	produktion,	hur	de	skulle	arbeta	
i	 systemet	och	 även	hur	de	anställda	skulle	 lagerföra	artiklar.	Utbildningar	av	Plåt	
AB:s	 personal	 skedde	 kontinuerligt	 under	 de	 åtta	månader	 som	 projektet	 varade.	
Göran	berättar	att	man	har	fått	ta	lite	mindre	utbildningar	efter	implementationen.	
Så	 i	 efterhand	 har	 man	 tänkt	 att	 man	 borde	 haft	 fler	 samlingar	 för	 att	 utbilda	 i	
systemet	under	projektet.	Enligt	Göran	var	det	svårt	att	se	framför	sig	hur	de	skulle	
lägga	upp	utbildningen	av	de	anställda.	Göran	berättar	även	att	deras	projektledare	



 

	

och	 en	 teamledare	 fick	 agera	 som	 superanvändare	 och	 hjälpa	 de	 anställda	 i	
produktionen.	

På	Bil	AB	hölls	utbildning	på	plats	av	konsulterna.	De	hade	även	en	dag	där	man	åkte	
till	 systemleverantören	 för	 utbildning,	men	 Karl	 beskriver	 att	 det	mer	 likande	 en	
visning	 av	 systemet.	 Utbildningen	 hölls	 på	 plats	 av	 konsulterna	 där	 varje	 konsult	
utbildade	 sin	 grupp.	 Utbildningen	 gavs	 främst	 efter	 implementationen	 och	 Karl	
beskriver	att	man	arbetade	medan	man	utbildades.		

”Det	var	ju	mycket	så	att	man	jobbade	medans	man	utbildades	då.	De	körde	nån	
vecka	där	och	höll	oss	i	hand	och	testade	så	att	allting	fungerade	och	så.	Mycket	
att	man	körde	Learning	by	doing	då.”	-Karl	

Lena,	anställd	på	Bil	AB	berättar	att	det	inte	var	någon	direkt	utbildning,	utan	att	hon	
fick	lära	sig	mycket	av	systemet	själv.	Vid	implementationen	var	det	mer	fokus	på	att	
stämma	av	så	att	systemet	såg	rätt	ut.	Efter	implementationen	fick	Lena	använda	sig	
av	 en	 onlinemanual	 som	 fanns	 för	 systemet,	 där	 man	 kunde	 gå	 in	 och	 söka	
information	och	lära	sig	själv.	

“Någon	utbildning	kan	jag	inte	påstå	att	vi	egentligen	fick.	Jag	kanske	har	tre	
sidor	jag	antecknade	när	konsulten	var	här	som	hade	med	själva	utbildningen	
att	göra,	så	det	var	ju	inte	så	mycket.”	-	Lena	

Lena	berättar	att	konsulterna	kom	tillbaka	tre	månader	efter	implementationen	och	
först	 då	 fick	man	mer	utbildning	 i	 systemet.	Det	 resulterade	 i	 att	man	 inte	 kunde	
skriva	 ut	 en	 rapport	 på	 tre	 månader	 och	 att	 de	 fick	 ta	 ut	 denna	 rapport	 för	 tre	
månader	 tillbaka	 i	 tiden.	 Lena	 beskriver	 utbildningen	 som	 dålig	 jämfört	 med	
implementationer	 hon	deltagit	 i	 tidigare.	Hon	 fick	 inte	 det	 stöd	 hon	 behövde	 från	
konsulterna.		

Therese,	projektledare	på	Tak	AB	berättar	att	deras	utbildning	skedde	i	två	steg.	Först	
utbildade	 konsulterna	 varje	 processägare	 och	 de	 fick	 rollen	 som	 superanvändare.	
Därefter	var	det	varje	processägare	som	ansvarade	över	att	utbilda	de	anställda	som	
arbetade	med	processen,	förutom	i	produktionsprocessen	där	processägaren	inte	tog	
det	ansvar	man	borde	gjort.	Therese	berättar	att	konsulterna	då	gick	in	och	utbildade	
personalen	två	halvdagar	i	den	processen.		

Therese	tycker	att	den	interna	utbildningen	hade	kunnat	vara	mer	utförlig	innan	de	
gick	live	men	att	det	är	något	positivt	att	Tak	AB	ansvarade	för	att	utbilda	sin	egen	
personal.	Problemet	var	att	personalen	som	skulle	utbilda	sina	kollegor,	 inte	hade	
arbetat	tillräckligt	mycket	i	systemet	för	att	kunna	göra	detta	på	ett	bra	sätt.		

“Problemet	är	 ju	att	bara	att	 innan	man	går	 live	 så	kan	 inte	personalen	 som	
utbildar	tillräckligt	mycket.”	-	Therese		

De	 anställda	 som	 skulle	 utbilda	 sina	 kollegor	 hade	 inte	 tillräckligt	 med	 praktisk	
erfarenhet	 i	 systemet	 för	 att	 kunna	 genomföra	 heltäckande	 utbildningar.	



 

	

Anledningen	till	varför	Tak	AB	valde	att	genomföra	utbildningar	internt	var	för	att	
företaget	 ansåg	 att	 konsulter	 inte	 kan	 deras	 verksamhet	 tillräckligt	 bra	 för	 att	
genomföra	 bra	 utbildningar.	 Therese	 berättar	 att	 en	 av	 de	 stora	 utmaningarna	de	
hade	under	 implementationen	var	att	hinna	utbilda	personalen.	Både	Therese	och	
Sofia	berättar	att	det	kunde	varit	mer	utbildning	men	att	tiden	inte	fanns.	

Även	på	Plåt	AB	var	det	svårt	att	utbilda	då	man	inte	hade	tillräcklig	erfarenhet	av	
systemet.	Det	var	även	svårt	att	hinna	med	utbildning	och	på	grund	av	tidsbrist	valdes	
ett	utbildningstillfälle	bort.	Sven	berättar	att	man	då	tyckte	att	man	hade	tillräcklig	
kunskap	i	systemet,	men	har	i	efterhand	insett	att	man	inte	hade	det.	I	efterhand	har	
man	funderat	över	att	ta	hjälp	av	ett	systerföretag	vad	gäller	utbildning	för	att	lära	sig	
mer	av	systemet.	Samtidigt	som	det	kan	vara	enklare	att	lära	sig	systemet	genom	att	
arbeta	i	det.		

“Just	för	tillfället	tyckte	man	kanske	att	man	har	kunskap	så	att	det	räcker	men	
i	efterhand	så	kanske	inte.	Men	å	andra	sidan	så,	det	är	ju	bättre	att	jobba	med	
det	och	komma	in	i	programmet.”	–	Sven	

Göran	på	Plåt	AB	berättar	att	efter	att	affärssystemet	implementerats	skedde	en	del	
felstämplingar	i	produktion	och	att	de	anställda	fick	kämpa	sig	till	kunskapen.	Man	
har	därför	fått	hålla	en	del	mindre	utbildningar	efteråt	och	enligt	Göran	hade	det	varit	
bättre	att	ha	mer	utbildning	innan	affärssystemet	implementerades.	

4.5.1	Analys	av	planering	och	genomförande	av	utbildning	

Resultatet	visar	att	i	de	undersökta	småföretagen	är	konsulten	delaktig	i	att	utbilda	
hela	personalen	eller	delar	av	personalen.	Enligt	resultatet	har	konsulternas	roll	i	att	
utbilda	personal	skiljt	sig	mellan	de	undersökta	företagen.	Gemensamt	för	två	av	de	
undersökta	 företagen	 har	 varit	 att	 de	 anställda	 har	 erhållit	 utbildning	 under	 hela	
implementationens	 gång.	 I	 det	 tredje	 företaget	 skedde	 utbildning	 efter	
implementationen	och	man	arbetade	medan	man	utbildades.	Resultatet	tyder	på	att	
när	utbildning	sker	efter	implementationen	ser	anställda	inte	det	som	utbildning.	När	
anställda	endast	får	lära	sig	systemet	genom	att	arbete	i	det	kan	leda	till	att	anställda	
upplever	utbildning	som	otillräcklig.	När	anställd	inte	får	tillräckligt	med	utbildning	i	
systemet	 kan	 det	 leda	 till	 att	 man	 inte	 kan	 utföra	 sina	 arbetsuppgifter	 fullt	 ut.	
Resultatet	visar	att	när	utbildningen	inte	är	tillräcklig	uppstår	problem	i	arbetet	då	
personalen	 inte	 vet	 hur	 systemet	 fungerar.	 När	 utbildning	 inte	 prioriteras	 får	 de	
anställda	kämpa	sig	till	kunskapen.	Resultatet	visar	att	det	kan	vara	positivt	att	låta	
konsulten	utbilda	delar	av	personalen	till	superanvändare	och	låta	dem	utbilda	resten	
av	 de	 anställda.	 Superanvändare	 kan	 verksamheten	 bättre	 än	 konsulten	 och	
konsultens	ansvar	vid	utbildning	är	att	bidra	med	systemkunskap.		

Resultatet	 visar	att	 en	utmaning	med	att	utbilda	personalen	 i	det	nya	 systemet	är	
tidsbrist.	Tidsbristen	leder	till	att	de	anställda	inte	hinner	samla	på	sig	tillräckligt	med	
praktisk	 erfarenhet	 i	 systemet	 för	 att	 lära	 sig	 systemet	 innan	 implementationen.	
Resultatet	 visar	 även	att	utbildningstillfällen	väljs	bort	på	 grund	av	 tidsbrist	 och	 i	



 

	

efterhand	inser	man	att	utbildning	borde	prioriterats	högre.	Resultatet	visar	att	om	
superanvändarna	hade	fått	mer	tid	till	att	samla	på	sig	praktisk	erfarenhet	i	systemet	
hade	de	kunnat	genomföra	mer	heltäckande	utbildningar	 för	 resterande	anställda.	
Resultatet	tyder	även	på	att	det	är	viktigt	att	konsulterna	stöttar	utbildningen	av	de	
anställda	vid	behov.	

4.6	Konsultens	stöd	och	erfarenhet	

På	 Plåt	 AB	 och	 Bil	 AB	 berättar	 respondenterna	 att	 de	 fått	 ett	 stort	 stöd	 från	
konsulterna.	På	Bil	AB	var	inte	stödet	från	konsulterna	lika	stort	och	Lena,	anställd	på	
Bil	AB	berättar	att	hon	känner	sig	missnöjd	med	konsultens	stöd.	Båda	respondenter	
på	Bil	AB	berättar	att	konsulterna	lovade	mer	än	vad	dem	kunde	hålla.	De	berättar	
även	 att	 konsulten	 inte	 gav	 det	 stöd	 som	 dem	 hade	 förväntat	 sig	 under	
implementationen.	 Karl	 berättarar	 att	 konsulterna	 bidrog	 med	 kompetens	 i	
systemuppsättning	men	att	han	hade	förväntat	sig	att	konsulten	skulle	styra	mer	och	
informera	om	hur	implementationen	skulle	ske.		

”Där	hade	jag	förväntat	mig	att	en	leverantör	styr	mer,	kunden.	Vi	vet	inte	vad	
som	 väntar,	 de	 gör	 det	 här	 varje	 dag.	De	 får	 berätta	 för	 oss	 hur	 det	 här	 ska	
funka.”	-	Karl	

Karl	berättar	även	att	det	uppstod	missförstånd	i	hur	de	arbetade	så	när	de	gick	live	
med	 systemet	 förändrades	de	 anställdas	 arbete.	Karl	 berättar	 att	 konsulten	borde	
berättat	 och	 förberett	 de	 anställda	 på	 vad	 det	 nya	 systemet	 innebar.	 Konsulterna	
bestämde	att	ekonomisystemet	skulle	gå	live	tre	veckor	efter	resten	av	företaget	och	
under	dem	tre	veckorna	kunde	man	varken	arbeta	i	det	nya	eller	det	gamla	systemet.	
Lena	på	Bil	AB	som	arbetar	med	ekonomi	berättar	att	konsulterna	inte	förstod	hur	
mycket	transaktioner	företaget	hade.	

”Det	 kändes	 som	att	 vi	 levde	 i	 ingenmansland	dem	veckorna	 innan	dem	kom	
tillbaka.	 Man	 visste	 liksom	 inte	 vad	 ska	 man	 göra,	 jo	 jag	 förstod	 att	 alla	
balanskonton	ska	vara	avstämda,	allt	ska	vara	färdigt,	men	det	blev	ju	att	vi	kom	
mycket	efter.”	-	Lena	

Karl	berättar	att	man	sakande	en	samordnande	konsult	och	inte	bara	en	konsult	för	
varje	avdelning.	Karl	hade	förväntat	sig	att	konsulterna	skulle	styra	mer	och	berätta	
hur	det	skulle	gå	till.		

”Jag	hade	gärna	sett	en	 större	 sammanhållning	där,	 från	deras	 sida.	Att	man	
samlar	mer.”	-Karl	

På	Plåt	AB	hade	man	en	konsult	på	plats	i	sex	månader	som	arbetade	med	uppsättning	
av	systemet.	Göran	på	Plåt	AB	berättar	att	konsulten	hade	erfarenhet	av	mindre	bolag	
och	 satte	 upp	 systemet	 så	 att	 det	 skulle	 passa	 dem.	 Samtidigt	 som	 Göran	 kunde	
komma	med	önskemål	och	säga	hur	de	ville	ha	det	istället.	Göran	berättar	att	han	inte	
hade	 någon	 tidigare	 erfarenhet	 i	 att	 sätta	 upp	 system	 och	 litade	 på	 konsultens	
erfarenhet	i	det.	



 

	

“Han	 satte	 ju	upp	 systemet	 så	att	det	 skulle	passa	oss.	Det	 satte	han	upp	och	
visade	att	så	här	tycker	jag	att	det	ska	fungera	och	i	vissa	lägen	kanske	vi	sa	att	
så	vill	vi	ha	det	istället.	Men	i	grunden	fick	vi	det	uppsatt	som	att	det	skulle	passa	
ett	litet	bolag.”	-	Göran		

På	Plåt	AB	ingick	konsulten	även	i	projektgruppen.	Projektgruppen	hade	möten	där	
konsulten	drev	arbetet	med	implementationen	framåt,	på	mötet	bestämdes	vad	som	
skulle	göras	till	nästa	möte.	

”Vi	hade	möten	med	konsulten	och	då	fick	vi	hemläxa	som	vi	skulle	göra	till	nästa	
gång”	-	Göran	

	Sven,	projektledare	på	Plåt	AB	berättar	att	konsulten	hade	en	stor	roll	i	projektet	vad	
gällde	systemuppsättning	och	kunskap	i	systemet.	Däremot	inte	så	stort	ansvar	i	hur	
grunddata	skulle	sättas	upp.	Therese	på	Tak	AB	berättar	att	konsulterna	spelade	en	
jättestor	 roll	 under	 projektet.	 Konsulterna	 var	 väldigt	 bra	 på	 att	 entusiasmera	
medarbetarna	och	driva	projektet	framåt.		Therese	beskriver	konsulterna	som	högst	
kompetenta	och	att	det	skapade	en	trygghet	hos	de	anställda.	

“Dem	 spelade	 en	 jättestor	 roll,	 mycket	 för	 att	 dem	 var	 väldigt	 bra	 på	 att	
entusiasmera	 medarbetarna	 och	 driva	 det	 framåt	 när	 vi	 hade	
processgenomgångar.”	-	Therese	

På	 Tak	 AB	 arbetade	 de	 anställda	 väldigt	 nära	 konsulterna	 och	 att	 de	 anställda	
tillsammans	med	 konsulterna	 blev	 en	 väldigt	 tight	 grupp.	 Konsulterna	 på	 Tak	 AB	
representerade	även	 rollen	 som	extern	projektledare	och	bidrog	med	att	 leda	och	
administrera	 projektet.	 Den	 externa	 projektledaren	 ingick	 även	 i	 projektgruppen.		
Konsulterna	gav	ett	väldigt	bra	 stöd	 till	dem	som	var	med	 i	 själva	projektet.	Även	
Sofia,	anställd	på	Tak	AB	berättar	att	konsulten	spelade	en	väldigt	stor	roll	och	att	
dem	var	med	och	stöttade	hela	tiden.	

”En	jätteviktig	roll.	Vi	jobbade	ju	supernära	under	ganska	många	månader	och	
det	är	ju	otroligt	viktigt.”	–	Sofia	

4.6.1	Analys	av	konsultens	stöd	och	erfarenhet	

Resultatet	 visar	 att	 konsultens	 stöd	 och	 erfarenhet	 spelar	 en	 stor	 roll	 under	 en	
affärssystemimplementation	 i	 småföretag.	 Konsultens	 roll	 under	 en	
affärssystemimplementation	i	småföretag	är	inte	bara	att	utföra	uppsättning	av	det	
nya	systemet.	Konsulterna	har	även	bidragit	med	att	entusiasmera	de	anställda,	driva	
projektet	framåt,	kunskap	i	systemet	och	erfarenhet	av	implementationer.	Resultatet	
visar	även	att	konsultens	erfarenhet	och	kunskap	skapar	en	trygghet	hos	de	anställda.		

Resultatet	visar	att	i	det	fall	där	man	saknat	stöd	från	konsulten	uppstod	missförstånd	
i	hur	de	arbetade	vilket	ledde	till	oväntade	förändringar	i	arbetssätt	hos	de	anställda.	
Enligt	resultatet	förväntar	sig	småföretag	att	konsultens	arbete	innebär	att	styra	de	
anställda	 under	 implementationen.	 Man	 förväntar	 sig	 att	 konsulten	 berättar	 och	



 

	

förbereder	de	anställda	på	vad	det	nya	systemet	innebär.	Resultatet	tyder	på	att	en	
saknad	av	konsultens	 stöd	kan	 leda	 till	 att	 de	 anställda	 inte	 känner	 sig	 tillräckligt	
förberedda	för	implementationen	och	ett	missnöje	uppstår.	Resultatet	visar	även	att	
det	är	en	fördel	att	ha	en	sammanhållande	konsult	som	bidrar	med	erfarenhet	av	att	
leda	och	administrera	projekt.	I	det	fall	som	en	sammanhållande	konsult	inte	fanns	
uttryckte	de	anställda	att	de	saknade	att	konsulten	höll	ihop	implementationen.	Enligt	
resultatet	har	konsulten	i	två	av	företagen	deltagit	i	projektgruppen.	Studien	tyder	på	
att	 när	 konsulten	 deltar	 i	 projektgruppen	 bidrar	 konsulten	 även	 med	 stöd	 i	 att	
administrera	projektet.	De	konsulter	som	medverkat	i	projektgruppen	har	hjälpt	till	
att	leda	och	driva	projektet	framåt	genom	att	exempelvis	förtydliga	vad	de	anställda	
behöver	göra	för	projektets	framfart.	

Resultatet	visar	att	anställda	i	småföretag	förväntar	sig	att	konsulterna	ska	styra	och	
bidra	med	kunskap	och	erfarenhet	 i	att	 implementera	ett	nytt	affärssystem.	Enligt	
resultatet	 är	 det	 i	 de	 undersökta	 småföretagen	 konsultens	 roll	 att	 bidra	 med	
erfarenhet	i	att	implementera	ett	affärssystem	då	de	arbetar	med	implementationen	
dagligen.	Resultatet	visar	att	anställda	i	småföretag	litar	på	att	konsulten	sätter	upp	
systemet	 för	 att	 det	 ska	 passa	 sin	 verksamhet.	 Enligt	 resultatet	 har	 konsulterna	
bidragit	med	rätt	kompetens	till	implementationen	men	att	man	i	ett	fall	saknat	stöd	
från	konsulten.	

4.7	Sammanfattning	av	resultat	och	analys	

Resultatet	visar	att	ledningen	har	en	stor	roll	under	en	affärssystemimplementation	i	
småföretag.	Det	är	svårt	att	skilja	på	vad	som	egentligen	är	ledningens	arbete	och	vad	
som	 är	 arbete	 kopplat	 till	 projektet.	 Ledningen	 i	 småföretag	 arbetar	 ofta	 direkt	 i	
implementationen	 i	 rollen	 som	projektledare	 och	 ansvarar	 därför	 för	 att	 leda	 och	
administrera	 projektet.	 Där	 det	 har	 funnits	 en	 projektgrupp	 har	 det	 även	 varit	
ledningens	roll	att	sätta	ihop	gruppen	genom	att	bedöma	vilka	anställda	som	lämpar	
sig	bäst	att	delta.	En	del	i	ledningens	roll	är	att	stötta	de	anställda	under	projektet.	Det	
är	 viktigt	 att	 ledningen	 inkluderar	 de	 anställda	 i	 implementationen	 för	 att	 de	
anställda	ska	förstå	att	det	nya	affärssystemet	inte	bara	är	en	ledningsfråga.	Det	har	
även	 varit	 ledningens	 ansvar	 att	 formulera	 en	 vision	 för	 det	 nya	 affärssystemet,	
däremot	har	ledningen	inte	ansvarat	för	att	förmedla	det	till	samtliga	anställda.	Av	
resultatet	 framgår	 det	 att	 det	 inte	 är	 tillräckligt	 att	 ledningen	 informerar	 om	 att	
projektet	är	högt	prioriterat.	De	anställdas	vardagliga	arbetsuppgifter	består	under	
projektet	samtidigt	som	de	ska	utföra	arbete	kopplat	till	implementationen.	För	att	
de	anställda	inte	ska	arbeta	för	mycket	borde	ledning	tillsätta	extra	resurser	för	att	
stötta	det	vardagliga	arbetet.	 I	småföretag	sker	kommunikation	ofta	 informellt	och	
möten	 för	att	kommunicera	 information	gällande	projektet	uteblir.	Den	 informella	
kommunikationen	i	småföretag	ger	bilden	av	en	enkel	kommunikation.	Den	skapar	
även	ett	klimat	som	gör	det	möjligt	för	de	anställda	att	anpassa	sig	till	förändring	som	
det	nya	systemet	innebär.		Utbildning	av	systemanvändare	i	småföretag	utförs	främst	
av	konsulter	men	även	internt	av	de	anställda	via	superanvändare.	Det	framgår	att	
det	finns	en	utmaning	i	att	hinna	utbilda	de	anställda	innan	systemet	implementeras.	
Konsulter	spelar	en	stor	roll	genom	att	bidra	med	erfarenhet	av	systemuppsättning	



 

	

och	 att	 arbeta	 i	 implementationsprojekt.	 I	 småföretag	 litar	man	 på	 att	 konsultens	
uppsättning	av	systemet	passar	sin	verksamhet	samtidigt	som	konsulten	skapar	en	
trygghet	hos	de	anställda.	Om	konsulten	inte	ger	tillräckligt	stöd	under	projektet	kan	
det	 leda	 till	 att	de	anställda	 inte	känner	 sig	 förberedda	samt	att	 ett	missnöje	över	
konsultens	arbete	uppstår.		

	

Tabell	4	–	Framgångsfaktorer	i	småföretag	

Framgångsfaktorer	 Beskrivning	

Ledningens	ger	sitt	stöd	och	inkluderar	de	
anställda	

Det	är	en	framgångsfaktor	att	ledningen	ger	sitt	stöd	och	
inkluderar	de	anställda	i	implementationen	

Ledningen	som	projektledare	 En	framgångsfaktor	i	småföretag	är	att	ledningen	deltar	i	
implementationen	också	i	rollen	som	projektledare.		

Ledningen	ansvarar	för	sammansättningen	av	en	
projektgrupp		 En	annan	framgångsfaktor	är	att	ledningen	ansvarar	för	

sammansättningen	av	en	projektgrupp.	

Ledningen	ansvarar	för	att	tillsätta	resurser		
Det	är	en	framgångsfaktor	att	ledningen	i	småföretag	tillsätter	
resurser	i	form	av	extra	personal	för	att	klara	av	ordinarie	
arbetsuppgifter.	

Informell	kommunikation	 Det	är	också	en	framgångsfaktor	att	information	gällande	
projektet	kommuniceras	informellt	i	småföretag.		

Avsätta	tid	till	utbildning	 Det	är	en	framgångsfaktor	att	avsätta	tillräckligt	med	tid	till	
att	utbilda	systemanvändare.		

Konsultens	stöd	och	deltagande	i	projektgrupp	 En	framgångsfaktor	i	småföretag	är	konsultens	kompetens	
och	stöd	genom	deltagande	i	projektgruppen.		

	

	

	

	



 

	

5.	Diskussion	

I	 kapitlet	 diskuteras	 de	 framgångsfaktorer	 som	 identifierats	 för	 småföretag	 i	 denna	
studie.	 Kapitlet	 inleds	 med	 att	 diskutera	 ledningens	 roll	 under	 en	
affärssystemimplementation	 i	 småföretag.	 Vidare	 diskuteras	 hur	 kommunikation,	
utbildning	och	konsultens	roll	är	framgångsfaktorer	i	småföretag.	

5.1	Ledningen	ger	sitt	stöd	och	inkluderar	de	anställda	

Studien	 visar	 att	 ledningen	 har	 en	 stor	 roll	 under	 implementationsprojekt	 i	
småföretag,	vilket	enligt	Ahmad	&	Cuenca	(2012)	är	en	av	de	viktigaste	faktorerna	
under	 en	 affärssystemimplementation.	 Enligt	 studien	 är	 det	 viktigt	 att	 ledningen	
inkluderar	 de	 anställda	 i	 implementationen.	 Detta	 kan	 göras	 genom	 att	 låta	 de	
anställda	vara	med	och	påverka	beslut	gällande	implementationen.	När	de	anställda	
inte	 får	 chans	 att	 påverka	 beslut	 gällande	 implementationen	 visar	 studien	 att	 de	
anställda	kan	uppleva	att	de	saknat	ledningens	stöd.		

I	studien	framkommer	det	att	ett	nytt	affärssystem	leder	till	förändringar	i	arbetssätt,	
vilket	 stämmer	 överens	 med	 Laukkanen	 et	 al.	 (2007)	 som	 skriver	 att	 ett	 nytt	
affärssystem	 ofta	 medför	 förändringar.	 Studien	 visar	 att	 genom	 att	 inkludera	 de	
anställda	 i	 implementationen	 kan	 de	 anställdas	 engagemang	 i	 att	 delta	 i	
beslutsfattande	öka.	Ett	sätt	att	hantera	förändringar	enligt	Chatzoglou	et	al.	(2016)	
är	 att	 inkludera	 systemanvändare	 i	 implementationen.	 Enligt	 Kotter	 (1996)	 är	
förändringar	omöjliga	att	 göra	om	 ledningens	 stöd	 inte	 finns.	 Studien	 tyder	på	att	
ledning	i	småföretag	kan	bemöta	en	förändring	genom	att	visa	en	positiv	inställning	
till	 det	 nya	 systemet.	 Det	 är	 viktigt	 att	 ledningen	 har	 en	 positiv	 inställning	 till	
projektet	då	studien	visar	att	ledningens	inställning	kan	påverka	de	anställdas	attityd.	
Enligt	 Thong	 et	 al.	 (1996)	 kan	 ett	 synligt	 och	 engagerat	 ledarskap	 under	 en	
affärssystemimplementation	 uppmuntra	 en	 positiv	 attityd	 hos	 de	 anställda	 i	
organisationen.	 Studien	 tyder	 även	 på	 att	 det	 är	 enklare	 att	 skapa	 en	 positiv	
inställning	 i	 småföretag	då	känslan	är	att	man	gör	det	 tillsammans	när	man	är	ett	
mindre	företag.	Enligt	Malhotra	och	Temponi	(2010)	arbetar	ledningen	i	småföretag	
ofta	nära	sina	anställda.	Att	ledningen	arbetar	nära	sina	anställda	gör	det	enklare	att	
inkludera	de	anställda	i	implementationen.		

Studien	visar	att	framgångsfaktorn	i	de	undersökta	småföretagen	är	att	ledningen	ger	
sitt	stöd	genom	att	inkludera	de	anställda	i	implementationen.	I	studien	framkommer	
det	 att	 när	 de	 anställda	 får	 möjligheten	 att	 delta	 och	 påverka	 beslut	 gällande	
implementationen	har	de	anställda	upplevt	ett	stöd	från	ledningen.	Studien	visar	att	
ledningen	bör	visa	en	positiv	attityd	gentemot	systemet	för	att	bemöta	den	förändring	
som	ett	nytt	affärssystem	kan	innebära.	

Studien	visar	att	ledningen	i	de	undersökta	företagen	har	formulerat	en	vision,	vilket	
enligt	 Weiling	 och	 Wei	 (2008)	 är	 ledningens	 uppdrag	 vid	 en	
affärssystemimplementation.	Enligt	Dong	et	al.	(2009)	är	det	även	ledningens	ansvar	
att	 förmedla	 visionen	 till	 de	 anställda.	 Studien	 visar	 att	 visionen	 inte	 verkar	 vara	



 

	

direkt	 betydande	 vid	 en	 implementation	 och	 ledningen	 har	 sällan	 arbetat	 för	 att	
förmedla	visionen.		

5.2	Ledningen	som	projektledare	

Enligt	 denna	 studie	 har	 samtliga	 småföretag	 definierat	 en	 projektledare	 för	
implementationen.	Det	är	viktigt	att	det	finns	en	projektledare	som	kan	driva	och	leda	
projektgruppen	och	vara	ansvarig	för	projektets	resultat	(Loh	&	Koh,	2004;	Doom	et	
al.,	2009;	Snider	et	al.,	2009).	I	studien	framkommer	det	att	ledningen	i	småföretag	
gör	 mycket	 själva,	 det	 är	 ledningen	 som	 har	 initierat	 och	 fattat	 beslut	 om	
affärssystemimplementationen.	Ledningen	har	även	deltagit	i	implementationen	och	
det	är	ledningen	som	har	det	högsta	ansvaret	för	implementationen.	Enligt	(Esteves	
&	Pastor-Collado	(2002)	är	det	viktigt	att	det	 finns	en	person	som	tar	ansvar	över	
implementationen	och	driver	den	framåt.	I	studien	framgår	det	att	i	de	undersökta	
småföretagen	 är	 projektledaren	 en	 representant	 från	 ledningen.	 I	 småföretagen	
arbetar	 och	 deltar	 ledningen	 direkt	 i	 implementationen	 som	 projektledare	 vilket	
stämmer	överens	med	Thong	et.	al.	(1996)	som	skriver	att	chefer	i	småföretag	ofta	
arbetar	 direkt	 och	 deltar	 aktivt	 i	 implementationen.	 Ledningen	 ger	 sitt	 stöd	 till	
projektet	genom	att	delta	i	rollen	som	projektledaren	och	det	blir	svårt	att	skilja	på	
vad	som	är	ledningens	stöd	och	vad	som	är	projektledarens	stöd	i	implementationen.	
Studien	visar	att	ledningen	i	småföretagen	gör	allt	själva	och	därför	faller	rollen	som	
projektledare	ofta	på	en	person	på	ledningsnivå.	

Enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 är	 den	 viktigaste	 egenskapen	 hos	 en	 projektledare	
erfarenhet	av	att	leda	projekt.	Enligt	studien	behöver	inte	den	viktigaste	egenskapen	
vara	erfarenhet	av	att	leda	projekt	då	konsulten	ofta	bistår	med	erfarenhet	av	att	leda	
implementationer.	 I	 småföretag	 räcker	 det	 inte	 att	 bara	 ha	 en	 projektledare	 och	
därför	kan	framgångsfaktorn	i	småföretagen	vara	att	en	person	från	ledning	arbetar	
i	rollen	som	projektledare.	Enligt	studien	utför	ledningen	ofta	mycket	själva	och	av	
den	 anledningen	 bör	 ledningen	 i	 småföretagen	 även	 representera	 rollen	 som	
projektledare.	Genom	att	ledning	arbetar	i	rollen	projektledare	blir	det	naturligt	att	
projektet	får	ledningens	stöd.		

Studien	visar	att	ledningen	i	småföretag	deltar	direkt	i	implementationen	och	arbetar	
nära	sina	anställda.	När	ledningen	arbetar	nära	sina	anställda	uppstår	ofta	en	familjär	
relation	 som	 kan	 leda	 till	 att	 de	 anställda	 känner	 en	 högre	 press	 att	 prestera	
(Wilkinson,	1999).	Studien	visar	att	de	anställda	har	arbetat	mer	än	ordinarie	tid	och	
beskriver	implementationen	som	en	intensiv	period.	För	att	minska	den	press	som	
kan	uppstå	har	ledningen	även	ett	etiskt	ansvar	gentemot	de	anställda	i	småföretagen	
att	 motverka	 eventuell	 press	 och	 istället	 engagera	 de	 anställda.	 Ur	 ett	 etiskt	
perspektiv	är	det	viktigt	att	ledningen	tar	till	vara	på	den	relation	som	kan	upplevas	
positiv	mellan	chef	och	anställd	i	småföretag	för	att	engagera	sina	medarbetare.		 	

	

	



 

	

5.3	Ledningen	ansvarar	för	sammansättningen	av	en	projektgrupp	

Det	framgår	i	studien	att	en	projektgrupp	för	implementationen	har	skapats	i	två	av	
tre	undersökta	företag,	enligt	Shaul	och	Tauber,	2011;	Loh	och	Koh,	2004;	Doom	et	
al.,	 2009	 bör	 en	 projektgrupp	 skapas	 i	 ett	 implementationsprojekt.	 Enligt	 studien	
består	 projektgrupperna	 av	 en	 blandning	 av	 företagets	 anställda	 samt	 en	 konsult,	
vilket	bekräftas	av	Loh	och	Koh	(2004)	som	skriver	att	en	projektgrupp	bör	vara	en	
blandning	 av	 anställda	 och	 konsulter.	 Studien	 visar	 att	 när	 det	 har	 funnits	 en	
projektgrupp	 är	 det	 ledningen	 som	 har	 ansvarat	 för	 sammansättningen.	 I	 studien	
framkommer	det	 att	 när	 en	projektgrupp	 inte	 definierats	 finns	 en	 risk	 att	 arbetet	
mellan	 avdelningar	 blir	 uppdelat	 och	 man	 saknar	 en	 sammanhållning	 under	
implementationen.	 Studien	 tyder	 även	 på	 att	 om	 ledningen	 inte	 tar	 ansvar	 för	
sammansättningen	 av	 projektgruppen	 blir	 samarbetet	 mellan	 avdelningarna	 och	
konsulterna	 bristfälligt.	 Enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 är	 en	 projektgrupp	 viktig	 för	
samarbetet	mellan	olika	avdelningar	och	berörda	parter.	Av	studien	framkommer	det	
att	ledningen	bör	ansvara	för	sammansättningen	av	en	projektgrupp.	Studien	visar	
att	 ledningen	 arbetar	 nära	 sina	 anställda	 och	 vet	 därför	 vilka	 personer	 som	 är	
lämpliga	 i	projektgruppen.	Enligt	Malhotra	och	Temponi	 (2010)	arbetar	 ledningen	
ofta	 nära	 sina	 anställda	 i	 småföretagen.	 Framgångsfaktorn	 i	 de	 undersökta	
småföretagen	 är	 därför	 att	 ledningen	 ansvarar	 för	 sammansättningen	 av	 en	
projektgrupp.	 Ledningen	 bör	 ansvara	 över	 sammansättningen	 då	 ledningen	 i	
småföretagen	har	rätt	förutsättningar	för	att	bedöma	vilka	anställda	som	är	lämpliga	
i	projektgruppen.	

5.4	Ledningen	ansvarar	för	att	tillsätta	resurser	

Studien	visar	att	ledningen	tillsammans	med	konsulter	har	definierat	en	budget	för	
projektet.	I	de	undersökta	småföretagen	har	budgeten	följt	sig	väl	förutom	att	man	
behövt	köpa	till	extra	konsulttimmar.	I	studien	framkommer	det	att	de	undersökta	
småföretagen	 inte	har	haft	några	utmaningar	med	att	betala	 för	systemet.	Ett	nytt	
affärssystem	 har	 setts	 som	 en	 nödvändighet	 för	 verksamheten.	 Enligt	 Ahmad	 och	
Cuenca	 (2012)	 har	 småföretag	 ofta	 en	 begräsning	 av	 finansiella	medel	 och	måste	
förhålla	sig	till	detta	vid	investeringar.	Studien	visar	att	småföretag	inte	upplever	en	
finansiell	begräsning	vid	 implementationer	och	det	verkar	heller	 inte	vara	en	 stor	
investering	jämfört	med	andra	investeringar.	

Studien	 visar	 att	 ledningen	 har	 prioriterat	 implementationen	 högt	 och	 även	
informerat	 anställda	 att	 arbetsuppgifter	 kopplat	 till	 implementationen	 får	 gå	 före	
ordinarie	arbetsuppgifter.	Enligt	Madanayake	et	al.	(2009)	är	det	ledningens	ansvar	
att	 tillhandahålla	 mänskliga	 resurser	 i	 tillräcklig	 omfattning	 under	 en	
affärssystemimplementation.	 Studien	 visar	 att	 det	 inte	 är	 tillräckligt	 att	 ledningen	
prioriterar	 projektet	 och	 informerar	 de	 anställda	 om	 det.	 Enligt	 studien	 har	 de	
anställda	arbetat	mer	än	deras	egentliga	arbetstid	för	att	hinna	med	både	projektet	
och	de	vardagliga	arbetsuppgifterna.	Thong	(2001)	skriver	att	i	småföretag	innebär	
tidsbegränsning	 den	 begränsade	 tid	 som	 finns	 till	 att	 utföra	 aktiviteter	 som	 inte	
tillhör	de	normala	arbetsuppgifterna.		



 

	

Om	det	inte	finns	tillräckligt	med	resurser	för	att	utföra	arbetet	spelar	det	inte	någon	
roll	 om	 ledningen	 prioriterar	 projektet	 högt.	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 ledningen	
bemannar	 projektet	med	 extra	 resurser	 för	 att	 stötta	 upp	 de	 anställdas	 ordinarie	
arbetsuppgifter.	Enligt	Thong	(2001)	är	det	vanligt	i	småföretag	att	de	anställda	inte	
har	 någon	 som	 kan	 ta	 deras	 vardagliga	 arbetsuppgifter	 när	 personalen	 behöver	
arbeta	 med	 affärssystemimplementationen.	 När	 personalen	 behöver	 arbeta	 både	
med	ordinarie	arbetsuppgifter	och	arbete	kopplat	till	projektet	uppstår	en	ökad	risk	
för	 stressad	 personal.	 Enligt	 Bakker	 et	 al.	 (2004)	 är	 resursbrist	 en	 av	 de	 största	
orsakerna	till	stress	i	arbete.		Stress	i	arbete	är	ett	samhällsproblem	och	bör	hanteras	
genom	att	 ledning	 i	 småföretag	 tillsätter	extra	resurser	 för	att	stötta	det	ordinarie	
arbetet	 hos	 de	 anställda.	 Det	 är	 även	 viktigt	 för	 att	 undvika	 att	 medarbetarnas	
motivation	minskar,	enligt	Bakker	et	al.	(2004)	kan	resursbrist	även	leda	till	minskad	
motivation.	 För	 att	 undvika	 att	 de	 anställda	 blir	 utarbetade	 under	 en	
affärssystemimplementation	bör	ledning	tillsätta	extra	resurser.	En	framgångsfaktor	
i	 de	 undersökta	 småföretagen	 är	 att	 ledningen	 tillsätter	 resurser	 i	 form	 av	 extra	
personal	som	stöttar	det	ordinarie	arbetet.		

5.5	Informell	kommunikation	

Studien	visar	att	kommunikationen	i	de	undersökta	företagen	ofta	sker	informellt.	I	
småföretagen	 arbetar	 de	 anställda	 nära	 varandra,	 vilket	 kan	 leda	 till	 en	 enkel	
kommunikation.	Nooteboom	(1994)	belyser	möjligheten	till	att	upprätthålla	en	nära	
och	informell	kommunikation	som	en	styrka	i	småföretag.	Det	framkommer	i	studien	
att	 den	 informella	 kommunikationen	 i	 småföretag	 kan	 skapa	 möjligheten	 för	 de	
anställda	 att	 förbereda	 sig	 inför	 de	 förändringar	 som	 uppstår	 vid	 en	
affärssystemimplementation.	 	 Enligt	Doom	et	 al.	 (2009)	 är	 kommunikation	 viktigt	
just	 för	att	ge	anställda	möjlighet	att	 förbereda	sig	på	den	 förändring	som	ett	nytt	
affärssystem	 skapar.	 Studien	 visar	 att	 när	 kommunikationen	 i	 de	 undersökta	
företagen	 har	 varit	 bristfällig	 har	 kommunikationen	 inte	 varit	 informell.	 En	 väl	
fungerade	 kommunikation	 är	 enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 viktigt	 under	 en	
affärssystemimplementation.	När	kommunikationen	inte	sker	informellt	i	småföretag	
kan	de	anställda	känna	sig	oförberedda	 inför	 implementationen.	Därför	räcker	det	
inte	 att	 endast	 ha	 en	 väl	 fungerande	 kommunikation	 vid	 en	
affärsystemimplementation	i	småföretagen,	vilket	Loh	och	Koh	(2004)	skriver	är	en	
framgångsfaktor.	

Enligt	Nooteboom	(1994)	skapar	 informell	kommunikation	ett	klimat	 som	gör	det	
möjligt	för	företag	att	på	ett	effektivt	sätt	anpassa	sig	till	förändringar.	Studien	visar	
att	 framgångsfaktorn	 i	 de	 undersökta	 småföretagen	 är	 informell	 kommunikation.	
Informell	kommunikation	kan	ses	som	en	styrka	i	småföretag	och	skapar	ett	klimat	
som	gör	det	möjligt	för	de	anställda	att	anpassa	sig	till	de	förändringar	som	det	nya	
systemet	innebär.	Informell	kommunikation	i	småföretag	skapar	även	möjligheten	att	
göra	implementationsprojektet	närvarande	för	de	anställda.		

För	att	säkerställa	att	de	anställda	har	den	information	som	behövs	kan	det	även	vara	
en	 fördel	 att	 använda	 sig	 av	 viss	 formell	 kommunikation	 via	 projektsidor.	 Enligt	



 

	

Snider	 et	 al.	 (2009)	 så	 hjälper	 formell	 dokumentation	 att	 försäkra	 sig	 om	 att	
aktiviteter	och	deadlines	inte	missas.	Studien	visar	att	det	finns	en	fördel	i	att	använda	
formell	 dokumentation	 för	 att	 informera	 de	 anställda	 om	 projektets	 plan	 och	
aktiviteter.	

5.6	Avsätta	tid	till	utbildning	

Studien	visar	att	i	småföretag	deltar	konsulten	i	att	utbilda	antingen	hela	personalen	
eller	delar	av	personalen,	enligt	Snider	et	al.	(2009)	är	det	en	fördel	att	låta	konsulter	
genomföra	 utbildningar.	 Studien	 visar	 att	 det	 är	 en	 fördel	 att	 konsulten	 utbildar	
superanvändare	som	i	sin	tur	utbildar	resterande	anställda.	Studien	tyder	på	att	de	
anställda	inte	har	tillräckligt	med	systemkompetens	för	att	genomföra	all	utbildning	
internt.	Enligt	Thong	(2001)	saknar	anställda	i	småföretag	ofta	den	systemtekniska	
kompetens	 som	 behövs.	 Det	 kan	 därför	 vara	 en	 fördel	 att	 konsulten	 utbildar	
superanvändare	då	konsulter	besitter	kunskap	i	systemet	och	ofta	har	erfarenhet	av	
att	 utbilda	 systemanvändare.	 Enligt	 studien	 är	 det	 en	 fördel	 att	 superanvändare	
sedan	 utbildar	 resterande	 personal	 då	 de	 ofta	 besitter	 större	 kunskap	 av	
verksamheten	 än	 vad	 konsulten	 gör.	 Studien	 visar	 att	 när	 utbildning	 utförts	 av	
konsult	 och	 superanvändare	 har	 utbildning	 skett	 under	 hela	
implementationsprojektet,	 enligt	 Ahmad	 och	 Malik	 (2016)	 bör	 utbildning	
genomföras	under	hela	projektet.	Enligt	studien	kan	utbildning	också	ske	i	form	av	
att	man	lär	sig	systemet	medan	man	arbetar,	vilket	enligt	Chatzoglou	et	al.	(2016)	är	
det	mest	effektiva	sättet	att	utbilda	systemanvändare.	Studien	visar	att	personal	som	
lär	 sig	 systemet	 efter	 implementationen	 genom	 att	 arbeta	 i	 det,	 med	 stöd	 av	
konsulten,	kan	känna	sig	missnöjda.	Missnöjdheten	grundar	sig	i	att	de	anställda	inte	
förstått	 de	 förändringar	 i	 arbetssätt	 som	 uppstår	 med	 systemet	 förrän	 efter	
implementationen.	När	utbildning	sker	i	form	av	arbete	i	systemet	har	de	anställda	
uttryckt	att	de	önskat	mer	utbildning.		

En	viktig	del	i	ett	implementationsprojekt	är	att	utbilda	personalen	som	ska	använda	
det	nya	system	(Xia	et	al.,	2009;	Loh	&	Koh,	2004;	Snider	et	al.,	2009;	Muscatello	et	al.,	
2003).	 Studien	 visar	 att	 det	 även	 i	 småföretag	 är	 viktigt	 att	 utbilda	 personalen.	
Studien	visar	att	när	de	anställda	inte	erhåller	tillräckligt	med	utbildning	kan	det	leda	
till	ett	personalen	gör	fel	i	systemet	eller	inte	kan	använda	systemet	för	att	utföra	sina	
arbetsuppgifter.	Enligt	Xia	et	al.	(2009)	kan	utbildning	möjliggöra	för	personalen	att	
använda	det	nya	systemet	på	ett	framgångsrikt	sätt.	Studien	visar	att	utmaningen	inte	
ligger	i	att	utbilda	de	anställa	utan	den	största	utmaningen	i	de	undersökta	företagen	
är	att	hinna	utbilda	personalen.	Enligt	Thong	(2001)	finns	det	ofta	i	småföretag	en	
tidsbegränsning	 i	 att	 utföra	 aktiviteter	 som	 inte	 tillhör	 ordinarie	 arbetsuppgifter.	
Problemet	som	uppstår	när	superanvändare	ska	utbilda	resterande	anställda	är	att	
de	inte	hinner	samla	på	sig	tillräckligt	med	praktisk	kunskap	i	systemet.	Om	mer	tid	
avsätts	 för	 utbildning	 skulle	 superanvändare	 kunna	 genomföra	 mer	 heltäckande	
utbildning	 i	 systemet.	 Mer	 tid	 till	 utbildning	 kan	 även	 leda	 till	 att	 fler	
utbildningstillfällen	kan	ske,	istället	för	att	välja	bort	utbildning	på	grund	av	tidsbrist.	
En	 framgångsfaktor	 för	 småföretag	 kan	 därför	 vara	 att	 avsätta	 tid	 till	 att	 utbilda	



 

	

systemanvändare.	 Studien	 visar	 även	 att	 det	 kan	 vara	 en	 fördel	 att	 låta	 konsulten	
utbilda	superanvändare	som	i	sin	tur	utbildar	resterande	systemanvändare.	

5.7	Konsultens	stöd	och	deltagande	i	projektgrupp	

Studien	visar	att	i	småföretag	ansvarar	konsulter	för	att	konfigurera	och	sätta	upp	det	
nya	 systemet,	 enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 kan	 konsulter	 bidra	 med	 kunskaper	 om	
systemkonfiguration.	 Enligt	 studien	 litar	 småföretag	 på	 att	 konsulten	 bidrar	 med	
kompetens	i	systemuppsättning	samt	sätter	upp	systemet	för	att	passa	sitt	företag.	
Enligt	Doom	et	al.	(2009)	är	det	vanligt	att	anställda	i	mindre	företag	ofta	förlitar	sig	
på	konsulten.	Studien	visar	även	att	när	konsulten	arbetar	på	plats	hos	kunden	en	
längre	tid	kan	det	uppstå	en	nära	relation	mellan	parterna.	En	nära	relation	mellan	
konsult	 och	 beställare	 är	 enligt	 Koh	 et	 al.	 (2006)	 en	 framgångsfaktor	 under	 en	
affärsystemimplementation.		

Enligt	studien	har	konsulterna	även	bidragit	med	kunskap	och	erfarenhet	i	att	arbeta	
med	 implementationsprojekt,	vilket	 intygas	av	Snider	et	al.	 (2009)	som	skriver	att	
konsulter	ofta	har	relevant	erfarenhet	av	att	arbeta	i	implementationsprojekt.	I	det	
fall	som	konsulten	endast	arbetat	med	systemuppsättning	upplever	småföretagen	att	
de	saknat	stöd	av	konsulterna.	När	konsulten	 inte	ger	 tillräckligt	med	stöd	kan	de	
anställda	 känna	 sig	missnöjda	med	 konsulten.	 Studien	 tyder	 på	 att	 i	 det	 fall	 som	
konsulten	 inte	 givit	 tillräckligt	med	 stöd	 till	 de	 anställda	har	konsulten	heller	 inte	
representerat	någon	projektgrupp.	När	konsulten	har	deltagit	i	projektgruppen	har	
de	anställda	upplevt	ett	stöd	och	konsulten	har	bidragit	med	att	administrera	och	leda	
projektet.	

Enligt	 Doom	 et	 al.	 (2009)	 är	 det	 en	 framgångsfaktor	 att	 konsulten	 bidrar	 med	
kompetens	i	systemuppsättning.	Studien	visar	att	de	undersökta	småföretagen	litar	
på	 och	 förväntar	 sig	 att	 konsulten	 sätter	 upp	 det	 nya	 systemet	 för	 att	 passa	
verksamheten.	Studien	tyder	på	att	konsulten	även	förväntas	bidra	med	erfarenhet	
av	att	leda	och	administrera	implementationsprojektet	i	de	undersökta	småföretagen.	
Enligt	 Thong	 (2001)	 saknar	 småföretag	 ofta	 erfarenhet	 i	 att	 utföra	 andra	
arbetsuppgifter	 än	 sina	 ordinarie	 arbetsuppgifter.	 Studien	 visar	 att	 de	 anställda	
saknar	erfarenhet	av	att	arbeta	i	implementationsprojekt	och	förväntar	sig	därför	att	
konsulten	bidrar	med	den	erfarenheten.	När	en	konsult	deltagit	i	projektgruppen	har	
de	även	bidragit	med	att	leda	och	administrera	projektet	och	de	anställda	har	upplevt	
ett	 stöd	 från	 konsulterna.	 Framgångsfaktorn	 i	 småföretag	 kan	 därför	 vara	 att	
konsulten	 deltar	 i	 projektgruppen	 och	 bidrar	 med	 erfarenhet	 i	 att	 leda	 och	
administrera	 implementationsprojekt.	Genom	att	bidra	med	erfarenhet	av	att	 leda	
och	administrera	implementationsprojektet	ger	konsulten	ett	tillräckligt	stöd	till	de	
anställda	i	affärssystemprojektet.	

	

	

	



 

	

6.	Slutsats	

I	detta	avsnitt	presenteras	studiens	slutsats	och	frågeställningen	besvaras.	Avsnittet	
avslutas	med	rekommendationer	för	vidare	forskning.		

Studien	 inleddes	med	 att	 beskriva	 framgångsfaktorer	 som	 identifierats	 i	 små	 och	
medelstora	 företag	 i	 tidigare	 forskning.	 Litteraturen	 som	 låg	 till	 grund	 för	 studien	
visade	att	framgångsfaktorer	i	småföretag	var	mindre	utforskat.	Därför	ämnar	denna	
studie	att	besvara	 frågeställningen:	Vilka	 framgångsfaktorer	kan	 identifieras	 vid	 en	
affärssystemimplementation	i	småföretag?	
	

• Ledningen	ger	sitt	stöd	och	inkluderar	de	anställda		
• Ledningen	som	projektledare		
• Ledningen	ansvarar	för	sammansättningen	av	en	projektgrupp	
• Ledningen	ansvarar	för	att	tillsätta	resurser	
• Informell	kommunikation	
• Avsätta	tid	till	utbildning	
• Konsultens	stöd	och	deltagande	i	projektgrupp	

Resultatet	av	denna	studie	är	att	ledningen	i	de	undersökta	småföretagen	har	en	stor	
roll	under	en	affärssystemimplementation.	En	framgångsfaktor	som	identifierats	i	de	
undersökta	 företagen	 är	 att	 ledningen	 ger	 sitt	 stöd	 genom	 att	 delta	 i	
implementationen	 och	 inkludera	 de	 anställda.	 Studien	 visar	 att	 ledningen	 arbetar	
nära	 sina	 anställda	 vilket	 gör	 det	 enklare	 att	 inkludera	 de	 anställda	 i	
implementationen.	Ledningens	stöd	i	småföretagen	bidrar	till	en	känsla	av	att	hela	
företaget	genomför	implementationen	tillsammans.	En	annan	framgångsfaktor	som	
identifierats	 i	 dessa	 småföretag	 är	 att	 ledningen	 deltar	 i	 implementationen	 även	 i	
rollen	som	projektledare.	Ledning	i	småföretag	gör	ofta	mycket	själva	och	därför	blir	
det	naturlig	att	 ledningen	även	arbetar	 i	rollen	som	projektledare.	 I	de	undersökta	
småföretagen	 är	 det	 även	 en	 framgångsfaktor	 att	 ledningen	 ansvarar	 för	
sammansättningen	 av	 en	 projektgrupp.	 Det	 är	 en	 framgångsfaktor	 då	 ledningen	
arbetar	 nära	 sina	 anställda	 och	 därmed	 har	 rätt	 förutsättningar	 att	 bedöma	 vilka	
anställda	 som	 passar	 bäst	 i	 projektgruppen.	 En	 identifierad	 framgångsfaktor	 i	 de	
undersökta	småföretagen	är	att	ledningen	tillsätter	resurser	i	form	av	extra	personal	
för	att	klara	av	ordinarie	arbetsuppgifter.	Det	är	en	framgångsfaktor	i	de	undersökta	
småföretagen	då	de	anställda	sällan	har	 tid	över	 till	 andra	arbetsuppgifter	än	sina	
ordinarie	 arbetsuppgifter.	 Studien	 visar	 även	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 tillsätta	 extra	
resurser	för	att	motverka	stress	hos	de	anställda	under	implementationen.	Det	är	en	
framgångsfaktor	 att	 information	 kommuniceras	 informellt	 i	 småföretagen.	 Den	
informella	 kommunikationen	 i	 småföretag	 skapar	möjligheten	 för	 de	 anställda	 att	
förbereda	 sig	 inför	 implementationen.	 Den	 informella	 kommunikationen	 ger	 även	
möjligheten	 att	 göra	 implementationsprojektet	 närvarande	 för	medarbetarna	 i	 de	
undersökta	småföretagen.	Den	största	utmaningen	med	utbildning	i	de	undersökta	
småföretagen	har	varit	tidsbrist.	Det	är	därför	en	framgångsfaktor	att	avsätta	tid	till	
utbildning	då	de	anställda	i	småföretagen	sällan	har	tid	att	utföra	uppgifter	som	inte	
tillhör	 ordinarie	 arbetsuppgifter.	 En	 sista	 identifierad	 framgångsfaktor	 i	



 

	

småföretagen	 som	 deltagit	 i	 studien	 är	 konsultens	 stöd	 och	 deltagande	 i	
projektgruppen.	 Studien	 visar	 att	 i	 småföretagen	 som	 deltagit	 i	 studien	 saknas	
erfarenhet	av	att	arbeta	 i	 implementationsprojekt	och	de	 förväntar	sig	därmed	att	
konsulten	ska	bidra	med	erfarenhet	av	att	administrera	projektet.	

6.1	Vidare	forskning	

Förslag	på	framtida	forskning	är	att	genomföra	en	liknande	studie	då	småföretag	är	
ett	relativt	outforskat	område,	vilket	Franco	och	Garcia	(2018)	skriver	 i	sin	studie.	
Det	 hade	 då	 varit	 intressant	 att	 undersöka	 fler	 småföretag	 än	 det	 antal	 som	
undersökts	i	denna	studie	för	att	få	ett	bredare	resultat.	I	en	framtida	studie	hade	det	
även	varit	intressant	att	intervjua	fler	personer	på	varje	företag.		
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Bilagor	

Bilaga	1	–	Frågor	till	chef	
1. Vad	arbetar	ni	med?	Vilken	är	er	marknad?	
2. Hur	många	anställda	är	ni?	
3. Vilka	funktioner/avdelningar	har	ni	och	hur	många	anställda	har	varje	

avdelning?	
4. Vilket	system	införde	ni?		
5. Vad	var	bakgrunden	till	att	ni	ville	byta	affärssystem?	Vad	grundande	sig	

”problemet”	i?	
6. Vem	på	företaget	var	det	som	initierade	detta?		
7. Fanns	det	någon	som	var	mer	drivande	för	implementationen?	Vem	var	det?		
8. Vem	var	ansvarig	för	implementation?	Frivillig	eller	utsedd?		
9. Hur	valde	ni	det	nya	systemet?	Vilka	deltog	i	beslutsfattandet?	
10. Kan	du	beskriva	ledningens	roll	i	projektet	och	deras	arbetsuppgifter?		
11. Hur	var	du	inblandad	i	projektet?	
12. Vad	var	dina	arbetsuppgifter?	
13. Vilka	deltog	i	projektgruppen,	i	vilken	omfattning	deltog	medlemmarna?		
14. Varför	valdes	just	de	ut	att	delta	i	projektgruppen?	Hur	motiverar	ni	det?	
15. Vilka	anställda/avdelningar	fanns	representerade	i	gruppen?	
16. Hur	arbetade	projektgruppen	med	projektet?		
17. Är	ni	nöjda	med	gruppens	prestationer?	
18. Vem	var	projektledare?	Konsult	eller	intern?	Hur	fungerade	denna	roll?		
19. Kan	du	berätta	lite	om	hur	er	implementationsprocess	såg	ut,	vem	var	det	

som	bestämde	denna,	företaget	eller	projektledaren?	
20. Vilka	utmaningar	stötte	ni	på	under	projektets	gång?	
21. När	låg	dessa	i	implementationsprocessen?		
22. Vad	var	er	vision	med	det	nya	systemet?	
23. Hur	definierades	visionen?	Finns	den	dokumenterad?	
24. När	togs	visionen	fram?		
25. Utvecklades/formulerades	om	visionen	under	projektets	gång?	
26. Fick	de	anställda	vara	med	och	ta	fram/tycka	till	om	visionen?	
27. Hur	förmedlades	visionen	till	resten	av	företaget?	
28. Vilken	respons	fick	visionen	av	resten	av	de	anställda?		
29. Hur	följde	ni	upp	för	att	se	att	alla	i	organisationen	var	införstådda	på	

visionen/målet	med	implementationen?	
30. Hur	såg	era	tids	förutsättningar	ut	inför	implementationen?	
31. Hur	agerade,	prioriterade	och	fattade	ni	beslut	därefter?	
32. Hur	prioriterades	projektet	i	förhållande	till	den	vardagliga	verksamheten?	
33. Krockade	prioriteringarna,	fanns	det	tid	för	projektet	eller	var	det	ont	om	tid	

att	arbeta	med	projektet?	
34. Hur	såg	era	ekonomiska	förutsättningar	ut	inför	implementationen?	
35. Hur	agerade,	prioriterade	och	fattade	ni	beslut	därefter?	
36. Fanns	det	en	bestämd	budget	eller	ett	projektestimat	att	förhålla	sig	till?	



 

	

37. Hur	fattades	ekonomiska	beslut	kopplade	till	implementationen?	
38. Lyckades	man	hålla	denna?	
39. Om	projektet	drog	över	budget	-	Hur	prioriterade	man	när	projektet	drog	

över	budget?	
40. Hur	såg	era	kompetensförutsättningar	ut	inför	implementationen?	
41. Fanns	det	kompetens	tillgänglig	inom	företaget?	
42. På	vilket	sätt	hanterade	ni	kompetens	som	saknas?		
43. Vilken	roll	spelade	konsulter?		
44. Hur	agerade,	prioriterade	och	fattade	ni	beslut	därefter?	
45. Behövde	er	organisation	genomgå	någon	form	av	förändring	i	samband	med	
46. Vem	var	det	som	tyckte	att	ovanstående	borde	förändras	i	samband	med	det	

nya	systemet?	
47. Vem	var	det	som	fattade	beslutet	om	ovanstående	skulle	förändras	eller	inte?	
48. Upplevde	du	att	de	anställda	var	positiva	eller	negativa	till	eventuella	

förändringar?	
49. Om	det	fanns	en	negativ	attityd,	gjordes	försök	för	att	uppmuntra	och	stödja	

de	anställda?		
50. Hur	arbetade	ledningen	med	att	försöka	ena	organisationen	inför	denna	

stora	förändring?	
51. Hur	omfattande	var	era	utbildningar?		
52. Räckte	detta?		
53. Hur	påverkade	det	de	anställdas	attityd?	
54. Hur	fungerade	kommunikationen	mellan	ledning	och	anställda	under	

projektet?		
55. Vad	gjordes	för	att	de	anställda	skulle	få	nödvändig	information	om	

implementationen?		
56. Finns	det	något	som	du	eller	någon	av	dina	kollegor	hade	velat	göra	

annorlunda	under	implementationen?		
57. Ansågs	implementationen	som	lyckad	nu	i	efterhand?	

Bilaga	2.	Frågor	till	anställd	
1. Vilken	avdelning	arbetar	du	på?	
2. Vilken	roll	hade	du	under	implementationen?	
3. På	vilket	sätt	var	du	delaktig	i	projektet?	
4. På	vilket	sätt	kunde	du	påverka	beslut	gällande	implementeringen?	
5. Kan	du	berätta	lite	om	hur	såg	just	er	implementationsprocess	ut?	
6. Vilka	utmaningar	stötte	ni	på	under	implementationen?	
7. När	uppstod	dessa	olika	utmaningar?	
8. Hur	hanterades	dessa?	
9. Vad	var	företagets	vision	med	implementering	av	affärssystem?	
10. Var	visionen	tydlig?	Hade	du	en	klar	förståelse	för	visionen	före	

implementationen?	
11. Vem/vilka	det	var	som	var	med	och	tog	fram	visionen?	Fick	de	anställda	vara	

med	och	ta	fram/tycka	till	om	visionen?	
12. När	fick	du	höra	visionen	första	gången?		
13. Hur	förmedlas	visionen	ut	till	de	anställda?	



 

	

14. Fick	du	ansvar	att	förmedla	visionen	vidare	till	fler	anställda?	
15. Hur	uppfattades	visionen	bland	de	anställda?	
16. Hur	följde	företaget	upp	för	att	se	om	alla	var	införstådda	på	visionen/målet	

med	implementationen?	
17. Hur	många	procent	av	din	arbetstid	ägnades	åt	

affärssystemimplementationen?	
18. La	du	mer	tid	i	början,	mitten	eller	slutet	av	implementationen?		
19. Vad	arbetade	du	med	i	projektet?	
20. Hur	prioriterades	implementationen	i	förhållande	till	de	vanliga	

arbetsuppgifterna?		
21. Vem	gjorde	denna	prioritering?	
22. Vilken	roll	hade	konsulterna	i	ert	implementationsprojekt?		
23. Förändrades	dina	arbetsuppgifter	av	att	börja	arbeta	i	det	nya	systemet?	
24. Vem	var	det	som	bestämde	att	du	eller	dina	kollegor	skulle	börja	arbeta	på	

det	nya	sättet?	
25. Vilken	inställning	hade	du	och	kollegorna	till	att	införa	ett	nytt	system?	
26. Om	negativitet	fanns,	gjorde	ledningen	något	för	att	bemöta	detta?	
27. Hur	tycker	du	att	kommunikationen	fungerade	när	förändringen	skulle	

genomföras,	mellan	dig,	dina	kollegor,	och	ledningen?	Hade	ni	all	information	
ni	ville	ha?	

28. Hur	omfattande	utbildningar	genomfördes?		
29. Var	detta	tillräckligt?		
30. Påverkade	utbildningarna	uppfattningen	av	systemet?		
31. Hur	arbetade	ledningen	under	implementationen?		
32. Anser	du	att	ledningen	gjorde	mycket	själva	under	implementationen	eller	

delegerades	ansvar	ut	till	anställda?	
33. Finns	det	något	som	ledningen	hade	kunnat	göra	annorlunda	under	

projektet?		
34. Vad	ansågs	som	mest	problematiskt	under	implementation?	
35. Hur	ansåg	du	överlag	att	systemimplementationen	gick?	Är	du	nöjd	med	

resultatet?	
	
	
	

	

	

	
	
	



 

	

Bilaga	3.	Tematisering	av	koder	

Ledningens	stöd	

Inkluderade	anställda	
i	beslut	

Lyssnade	på	de	
anställda	

Få	i	företaget	 Stöttar	varandra	

Ledningen	agerade	
stöd	

Förändring	till	det	
bättre	

Positiv	inställning	till	
förändring	

Inget	motstånd	till	
förändring	

Man	gör	det	
tillsammans	

Ledningen	
formulerar	en	vision	

Vision	förmedlades	ej	 Vision	ej	framtagen	
för	affärssystem	

Anställd	sakande	stöd	 VD	tog	beslut	ensam	 Fick	inte	påverka	beslut	 Anpassa	sig	

Ledning	formulerade	
vision	

Tror	vision	
förmedlades	

Anställd	kände	inte	till	
vision	

Inget	direkt	motstånd	

VD	positiv	 Smittade	av	sig	 Ledning	agerade	stöd	 Ledningen	
involverade	anställda	

Processägare	ansvar	 Anställda	delaktiga	i	
beslut	

Ledningen	lyssnade	 Systemet	inte	bara	en	
ledningsfråga	

Ledning	formulerade	
vision	

Vision	presenterade	
för	anställda	

Ledning	förmedlade	vision	
till	processledare	

Processledare	
förmedlade	vision	
vidare	

Inget	motstånd	till	
förändring	

Förändrat	arbetssätt	 Informerade	om	
förändringarna	

Fick	med	sig	
personalen	

Ledningens	deltagande	och	ansvar	

Implementation	på	
chefens	initiativ	

Snabba	beslut	i	
småföretag	

Chefen	drivande	 Chefens	ansvar	

Teamledare	som	
projektledare	

Projektledaren	
arbetade	främst	med	
grunddata	

Förde	dialog	med	anställda	 Projektledarens	
arbete	liknade	inte	
projektledning	

Chefens	störst	ansvar	 Chefen	sköter	det	
mesta	

Chefen	drev	projektet	 Projektledare	hade	
dialog	med	anställda	

Ledningen	satte	
samman	projektgrupp	

Chef	vet	vilka	som	
passar	

Uppdelad	implementation	 Avdelningarna	
kommunicerade	inte	

VD	initierade	projekt	 VD	drev	ej	projekt	 Ledningen	arbetade	i	
projektet	

Projektledare	ej	
definierat	

Ledning	i	rollen	som	
projektledare	

Sammanhållande	
kraft	

Ingen	projektgrupp	
definierad	

Chef	initierade	bytet	



 

	

Lednings	beslutade	 Chef	i	ledningsgrupp	 Ledningens	uppgift	främst	
ekonomi	och	
tidsuppföljning	

Friställt	från	ledning	

Ledning	arbetade	i	
projektet	

Svårt	att	skilja	på	
lednings	och	
projektarbete	

Ledning	i	rollen	som	
projektledare	

Projektledare	
administrerade	
projektet	

Ledningen	ansvarar	
för	sammansättning	
av	projektgrupp	

	 	 	

Avsättning	av	tid	och	resurser	

Liten	investering	 Budget	 Implementationen	betaldes	
utan	lån	

Kostnad	enligt	budget	

Ingen	ekonomisk	
utmaning	

Estimerad	kostnad	
fanns	

Köpte	fler	konsulttimmar	 Nödvändig	kostnad	

Budget	 Ekonomiskt	välskött	 Budget	hölls	ej	 Köpte	fler	
konsulttimmar	

Extra	kostnad	inget	
problem	

Lönsam	period	 Projekt	prioriterat		 Föra	in	data	i	system	

Tidspress	 Missade	
utbildningstillfälle	

Högt	prioriterat	 Föra	in	data	manuellt	

Övertidstimmar	 Det	fanns	inte	tid	
över	

Löpande	arbete	på	hög	 Hade	behövt	mer	tid	

Tajt	tidsschema	 Föra	in	data	manuellt	 Största	utmaningen	var	tid	 Tid	saknades	för	
utbildning	

Borde	tillsatt	resurser	 Anställda	slitna	
efteråt	

Hade	inte	hjälpt	att	
förlängt	projekt	

Stötta	dagligt	arbete	

Dagliga	arbetet	
behövdes	stöttas	upp	

Övertid	 Borde	tillsatt	resurser	 Mer	tid	hade	skapat	
kvalitet	

Nära	och	informell	kommunikation	

Projektgruppen	
informerades	

Allmän	information	
om	projekt	
kommunicerades	

Information	under	
ordinarie	fredagsmöten	

Borde	informerat	
bättre	

Anställda	fick	inte	
tillräcklig	information	

Informell	
kommunikation	

Enkel	kommunikation	 Arbetar	nära	
varandra	

Behöver	inte	kalla	till	
möte	

Kommunikationen	
förbättrades	under	
tid	

Uppdelat	mellan	
avdelningar	

Information	under	
ordinarie	
fredagsmöten	



 

	

Lite	information	 Inga	direkta	
informationsmöten	

Dåligt	förberedd	 Saknade	plan	för	
projektet	

Information	via	
möten	

Enkel	
kommunikation	

Informell	kommunikation	
över	fikabordet	

Informell	
kommunikation	

Kommunikation	via	
möten	

Information	via	
möten	

Information	om	plan	 Kommunikation	
online	

Bra	kommunikation	
enligt	anställd	

Anställda	fick	
information	

Enkel	och	tydlig	
kommunikation	

Tydlig	information	
gällande	plan	

Planering	och	genomförande	av	utbildning	

Konsult	utbildade	 Kontinuerlig	
utbildning	

Man	borde	haft	ett	större	
utbildningstillfälle	

Svårt	att	planera	
utbildning	

Projektledare	har	
utbildat	

Teamledare	som	
superanvändare	

Konsulter	utbildade	sin	
grupp	

Visning	av	system	

Learning	by	doing	 Lärde	sig	genom	
arbete	

Ingen	direkt	utbildning	
enligt	anställd	

Onlinemanual	

Anställd	fick	ingen	
direkt	utbildning	

Utbildning	tre	
månader	efter	

Dålig	utbildning	 Utbildning	i	två	steg	

Konsulter	utbildade	
processägare	

Processägare	fick	
rollen	
superanvändare	

Processägare	utbildade	de	
anställda	

Processledare	tog	
inte	tillräckligt	med	
ansvar	

Konsult	stöttade	
utbildning	

Utbildning	kunde	
varit	mer	utförlig	

Mer	kunskap	för	att	utbilda	
anställda	

Konsulter	kan	
systemet	

Anställda	kan	
verksamhet	

Utmaning	att	hinna	
utbilda	

Mer	utbildning	 Saknade	tillräcklig	
erfarenhet	i	systemet	

Hade	inte	tillräcklig	
erfarenhet	i	systemet	

Utbildning	valdes	
bort	p.g.a.	av	tidsbrist	

Hade	behövt	mer	
utbildning	

	

Konsultens	stöd	och	erfarenhet	

Saknade	stöd	 Lovade	för	mycket	 Konsulten	lovade	mycket	 Konsulten	
”översålde”	sig	

Saknade	stöd	 Anställd	förväntade	
sig	mer	stöd	

Saknade	styrning	 Man	önskade	mer	
från	konsulten	

Konsulten	
missuppfattade	
arbetssätt	

Konsulten	tog	beslut	
på	erfarenhet	

Konsulten	förstod	inte	
verksamheten	

Ingen	extern	
projektledare	



 

	

Saknade	
sammanhållande	
kraft	

Konsult	på	plats	 Erfaren	konsult	 VD	sakande	
erfarenhet	av	
systemuppsättning	

Litade	på	konsultens	
erfarenhet	

Konsultens	roll	var	
systemuppsättning	

Kontinuerlig	dialog	mellan	
konsult	och	verksamhet	

Konsult	ingick	i	
projektgrupp	

Konsult	drev	
projektet	framåt	

Konsulten	stor	roll	 Konsult	drev	projekt	
framåt	

Arbetade	nära	
konsulterna	

Konsult	i	rollen	extern	
projektledare	

Konsult	deltog	i	
projektgrupp	

Konsult	bidrog	med	att	
administrera	projekt	

Väldigt	viktig	roll	

Stöttade	de	anställda	 Kompetenta	
konsulter	

Skapade	en	trygghet	 	
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