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Sammanfattning 

Idag är det många företag som misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem 

och många forskare anser att det beror på bristande användarinvolvering. 

Implementeringsprojekt av affärssystem blir allt vanligare i små företag, men effekten blir 

dock stor om ett mindre företag misslyckas med sitt projekt. Små företags misslyckanden är 

oftast relaterade till finansiella och humanitära kritiska framgångsfaktorer. 

 

Ett affärssystem kan ge ett företag en rad olika fördelar och möjligheter. Men för att ett 

företag ska uppnå dem krävs ett lyckat implementeringsprojekt samt att användarna 

omgående efter driftstart kan använda affärssystemet. Därför måste företagsledare under 

projektet se till en rad olika kritiska framgångsfaktorer som är relaterade till 

användarinvolvering. För att kunna hantera användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och 

de problem som de kan orsaka finns det angreppssätt till stöd. Ett angreppssätt vars syfte är att 

stödja användarinvolvering och hantera användarrelaterade problem är Participatory design 

(PD) och dess metod User centered design (UCD). PD och UCD bygger på att involvera 

användarna tidigt och ständigt under ett implementeringsprojekt och det i form av bland annat 

testning och utbildning. Användarinvolvering är därmed en viktig faktor vid 

implementeringsprojekt av affärssystem. 

 

Syftet med studien är att göra företagsledare medvetna om vilka användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer och problem som kan påverka ett implementeringsprojekt och dess utfall. 

Vi anger ett antal åtgärder, baserade på användarinvolvering, som ska stödja företagsledare att 

bättre och effektivare kunna förutse och hantera användarrelaterade problem vid 

implementeringsprojekt. 

 

Vi har med stöd av en kvalitativ undersökning och en empirisk studie påvisat sambandet 

mellan områdena affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer och användarinvolvering. Vi har konstruerat en egen modell och 

tabell, 4-A Modellen och 4-A Tabellen, som illustrerar hur de olika områdena relaterar och 

stödjer varandra under ett affärssystems implementeringsprojekt. Vårt bidrag är ett dokument 

vars syfte är att stödja företagsledare vid planering innan och under ett 

implementeringsprojekt, främst när det gäller projektets användarinvolvering. Dokumentet 

ska göra företagsledare medvetna om vad bristande användarinvolvering kan leda till, samt 

när och hur användare bör involveras under ett implementeringsprojekt. 

 

Nyckelord: affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer, användarinvolvering, Participatory design, User centered design, 

små företag. 

  



Abstract 

Today many businesses fail in their enterprise recourse planning (ERP) implementation 

projects and many scientists believe it is due to lack of user involvement. ERP 

implementation projects are becoming more common in small businesses, but the effect will 

be large if a small business fails in their ERP implementation projects. Small businesses 

failures are usually related to financial and humanitarian critical success factors. 

 

An ERP system can give a business a number of advantages and opportunities. But it requires 

a successful implementation project to achieve them and also that user immediately after start-

up can use the ERP. Therefore, the manager during the implementation project needs to 

ensure a range of critical success factors that are related to user involvement. There are a 

number of approaches to manage user-related critical success factors and the problems they 

cause. An approach which aims to support user involvement and manage user-related 

problems is Participatory Design (PD) and its method User centered design (UCD). PD and 

UCD are based on involving the users early and continuously during the ERP implementation 

process and that in the form of testing and training. User Involvement is therefore an 

important factor in ERP implementation projects. 

 

The aim of the study is to make managers more aware of the user-related critical success 

factors and issues that can affect an ERP implementation projects outcome. We foresee a 

number of measures, based on user involvement, which will support managers to better and 

more efficient anticipate and manage user-related problems in ERP implementation projects. 

 

Supported by a qualitative and an empirical study, we have demonstrated the relationship 

between the areas ERP, ERP implementation process, user-related critical success factors and 

user involvement. We have constructed our own model and table, the 4-A Model and the 4-A 

Table, that illustrates how the different areas influences and support each other in an ERP 

implementation project. Our contribution is a document whose purpose is to support managers 

when planning a project’s user involvement, before and during an ERP implementation 

project. The document will make manager aware of what the lack of user involvement can 

lead to, but also when and how the users should involve in an ERP implementation project. 

 

Keywords: ERP, ERP implementation process, user-related critical success factors, user 

involvement, Participatory design, User centered design, small businesses. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel tar vi upp bakgrunden till studiens problem. Vi tar även upp 

studiens problemdiskussion där vi diskuterar de faktorer som ligger till grund för studiens 

problem. Problemdiskussionen kommer att mynna ut i en problemställning som vi med stöd av 

denna studie kommer att besvara. Vi redogör även för studiens syfte i detta kapitel. 
 

1.1 Problembakgrund 

Ett affärssystem är ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd som ska stödja ett 

företags olika områden och processer (Magnusson & Olsson, 2009; Sandoe, 2001). 

Affärssystem stödjer ett företags informationsflöde så att företagets olika områden lättare kan 

integrera med varandra (Ibid). Enligt Magnusson och Olsson (2009) och Somers och Nelson 

(2001) är ett affärssystems implementeringsprocess ett projekt som innefattar aktiviteter som 

sker efter införskaffandet av ett affärssystem, då företaget för in det nya systemet i företaget 

(Ibid). Implementeringsprocessen är komplex och svår att hantera och det på grund av att 

processen påverkas av en rad olika kritiska framgångsfaktorer, som till exempel ledningens 

åtagande och utbildning av användare (Ibid). För att kunna hantera kritiska framgångsfaktorer 

och kunna styra och säkerställa faktorernas utfall måste aktiviteter och problem identifieras 

(Magnusson & Olsson, 2009; Somers & Nelson, 2001). Att implementeringsprojekt av 

affärssystem misslyckas beror ofta på kritiska framgångsfaktorer relaterade till företagens 

slutanvändare (Somers & Nelson, 2001). En slutanvändare, användare, är en användare som 

nyttjar ett företags affärssystem och dess tjänster (Zheng & Wanyama, 2010). Ett lyckat 

implementeringsprojekt innebär framförallt att användarna omgående efter projektet upplever 

användbarhet samt att användarna kan använda affärssystemet produktivt (Magnusson & 

Olsson, 2009; Thavapragasam, 2003). Ett lyckat implementeringsprojekt innebär även att ett 

företag lyckas genomdriva de förväntningar och krav som satts upp på det nya affärssystemet 

(Magnusson & Olsson, 2009).  

 

Det finns idag angreppssätt som stödjer användarinvolvering vid implementering av 

affärssystem bland annat Participatory design (PD) (Lin & Shao, 1999) och dess metod User 

centered design (UCD) (Thavapragasam, 2003). Enligt Fischer och Ostwald (2002) och 

Thavapragasam (2003) fokuserar PD och UCD på en implementeringsprocess där utvecklare 

och användare arbetar tillsammans. Enligt UCD ska projektet bygga på direkt integration av 

ett samverkande team av människor som alla representerar viktiga områden i företaget 

(Thavapragasam, 2003; Zheng & Wanyama, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

Idag är det många företag som misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem 

(Dey, Clegg & Bennett 2010; Wallström, 2010) och det antas bero på en rad olika kritiska 
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framgångsfaktorer som gör affärssystemen och dess implementeringsprocess för komplex 

(Magnusson & Olsson, 2009; Muscatello, Small & Chen, 2003; Sandoe, 2001; Singh & 

Wesson, 2009; Umble, Haft & Umble, 2003; Wallström, 2010; Wong, Scarbrough & 

Davison, 2005). Enligt Muscatello et al. (2003) blir affärssystems implementeringar allt 

vanligare i mindre företag. Effekten kan bli stor om ett mindre företag misslyckas med sitt 

implementeringsprojekt då de sällan har finansiella reserver (Ibid). Muscatello et al. (2003) 

menar att små företags misslyckanden ofta beror på bristande medvetenhet om 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och dess påverkan på ett projekt. Ofta tilldelas 

implementeringsprojekt otillräckliga finansiella medel vilket kan resultera i bristfällig 

användarutbildning och kompetens hos implementeringsprojektets projektteam. Sådana 

brister kan påverka projektets utfall och är därför användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer (Ibid). Ett implementeringsprojekt är ett projekt som kräver stora 

ansträngningar och resurser (Sandoe, 2001). En viktig faktor för att ett projekt ska lyckas är 

användarinvolvering (Lin & Shao, 1999; Magnusson, Enquist & Klingberg, 2010; Magnusson 

& Olsson, 2009; Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003; Wallström, 2010). Det eftersom 

flera av de problem som kan påverka implementeringsprocessen är användarrelaterade, till 

exempel låg systemacceptans och bristande systemintegration (Ibid). Användarinvolvering 

kan öka ett affärssystems kvalitet eftersom det ger stöd åt identifikationer av företagets krav 

och resurser, som interna kompetenser (Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b). 

Användarinvolvering ökar sannolikheten att uppnå systemacceptans och produktivitet samt 

bidrar till att implementeringsprojekt lyckas (Lin & Shao, 1999). Produktivitet är ett 

prestationsmått som relaterar till effektivitet, flexibilitet och kvalitet (SOU 1991:82). 

Generellt mäts produktivitet som förhållandet mellan output och input där output är det som 

produceras och input är den resursinsats, i form an arbete, kapital, energi och råvaror, som 

krävs för att generera output (OECD, 2001). Ökad produktivitet innebär att en vara eller tjänst 

produceras på ett bättre sätt, i större kvantiteter samt med högre kvalitet än tidigare (SOU 

1991:82). Produktivitet är vad människan kan åstadkomma med teknologi, kapital och 

material (Ibid). 

 

Wallström (2010) anser att misslyckanden av implementeringsprojekt är en följd av att 

användare inte är medvetna om eller förberedda på de förändringar som sker under 

implementeringsprocessens gång. För att kunna hantera användarrelaterade problem bör 

företag utse kompetenta medlemmar till sina projektteam som förstår och ser företaget ur ett 

helhetsperspektiv. Men som även tar hänsyn till företagets kultur och användarna av 

affärssystemet. Det är viktigt att implementeringsprojektets projektteam studerar hur 

användarna arbetar i verkligheten, för att se hur affärssystemet kan förbättra och stödja 

företaget och användarna (Ibid). Användare måste även få testa det nya affärssystemet för att 

få möjlighet att ge feedback till hur de upplever systemet (Magnusson & Olsson, 2009; Umble 

et al. 2003; Wallström, 2010). Om användarna inte får möjlighet till att testa affärssystemet 

kan projektet påverkas negativt enligt Wallström (2010), framför allt i form av att användarna 

inte förstår hur de ska integrera med det nya systemet (Avison & Fitzgerald, 2006; Boddy, 

Boonstra & Kennedy, 2008; Muscatello et al. 2003; Wallström, 2010) samt att användarna 

motsätter sig projektet (Avison & Fitzgerald, 2006; Somers & Nelson, 2001). 

Användarinvolvering och användarrelaterade problem som kan påverka ett affärssystems 
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implementeringsprojekt är idag ett mycket relevant och viktigt område som kräver en lösning 

eftersom misslyckade implementeringsprojekt blir allt vanligare (Wallström, 2010). 

 

Tidigare forskning fokuserar på användarrelaterade problem som kan påverka 

implementeringsprojekt i stora och medelstora företag (Magnusson & Olsson, 2009; Somers 

& Nelson, 2001) samt hur problemen kan hanteras med stöd av användarinvolvering 

(Thavapragasam, 2003; Wallström, 2010; Zheng & Wanyama 2010). Teorin fokuserar 

exempelvis på användarrelaterade problem som att användarna motsätter sig projektet och 

förändringen (Dey et al. 2010; Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003) samt att användarna 

inte förstår hur de ska integrera med det nya systemet (Avison & Fitzgerald, 2006; Somers & 

Nelson, 2001). Tidigare forskning visar på att de användarrelaterade problemen verkar 

uppkomma till följd av bristande involvering av användarna under ett affärssystems 

implementeringsprocess. Genom att använda sig av användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer som strategier och mål, ledningens åtagande, projektteam, projektledning, 

förändringshantering, testning och utbildning kan användarna involveras under 

implementeringsprocessen och de användarrelaterade problemen kan förebyggas (Magnusson 

& Olsson, 2009; Muscatello, Small & Chen, 2003; Sandoe, 2001; Singh & Wesson, 2009; 

Umble, Haft & Umble, 2003; Wallström, 2010; Wong, Scarbrough & Davison, 2005). Vi har 

valt att studera hur små företag kan hantera användarrelaterade problem som kan påverka ett 

implementeringsprojekt. Eftersom tidigare forskning har studerat stora och medelstora 

företag, och i mindre utsträckning små företag och dess problem med att involvera 

användarna, kan det vara relevant att studera vilka användarrelaterade problem som kan 

uppstå under ett implementeringsprojekt och hur dessa kan hanteras. 

1.3 Problemställning 

Hur kan användarrelaterade problem hanteras med stöd av användarinvolvering under en 

implementering av affärssystem i små företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka användarrelaterade problem som kan uppstå 

under en implementering av ett affärssystem i små företag samt hur problem kan hanteras 

med stöd av användarinvolvering.  

1.5 Centrala begrepp 

Affärssystem - är ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd. Ett 

informationssystem som stödjer ett företags olika områden och processer, för att de lättare ska 

kunna integrera med varandra (Magnusson & Olsson, 2009; Sandoe, 2001).  

 

Affärssystemets implementeringsprocess – är ett projekt som innefattar aktiviteter som sker 

efter införskaffandet av ett affärssystem. Processen innebär att ett företag för in ett nytt 

systemstöd i företaget (Magnusson & Olsson, 2009; Somers & Nelson, 2001). 

 

Användarinvolvering (User participation) – de beteenden och aktiviteter som de avsedda 

användarna eller deras företrädare utför under implementeringsprocessen (Lin & Shao, 1999). 
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Kritiska framgångsfaktorer (Critical success factors) – faktorer som anses vara avgörande 

för om ett implementeringsprojekt ska lyckas (Avison & Fitzgerald, 2003; Boddy et al. 2008). 

 

Företagsledning (Management) – är det grundläggande organet i ett företag eftersom den 

ansvarar för företagets övergripande styrning. Företagsledningen ska se företaget som en 

helhet och styra dess funktioner, processer och anställda i önskad riktning (Drucker, 1986). 
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2. Metod 
 

I följande kapitel presenterar vi studiens tillvägagångssätt. Vi beskriver bland annat studiens 

undersökningsupplägg, forskningsansats och forskningsmetod. I kapitlet presenteras även 

studiens urval samt utförda pilotstudier. 
 

2.1 Undersökningsupplägg  

Vi valde ett intensivt undersökningsupplägg till studien eftersom det upplägg var mest 

lämpligt med hänseende till studiens problemställning. Studien och dess problemställning 

krävde att vi på djupet studerade ett antal fenomen och områden för att kunna få en så 

fullständig bild som möjligt av en situation, ett implementeringsprojekt av affärssystem. Om 

en studie och problemställning kräver en djup granskning av ett antal enheter är det intensiva 

undersökningsupplägget det mest lämpliga, enligt Jacobsen (2002).   

2.2 Forskningsansats 

Vi valde att använda en abduktiv forskningsansats till studien eftersom vi ansåg att det var 

mest lämplig med hänsyn till studiens problemställning. Den abduktiva ansatsen var lämplig 

eftersom vi hoppat mellan teori och empiri under studiens gång (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Vi använde tidigare teori som inspirationskälla till studien för att sedan empiriskt 

studera om det fanns ett behov av studien. Sedan genomförde vi en teoretisk studie som vi 

sedan använde som grund till vår empiriska studie.  

2.3 Forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsmetoden är den metod som Jacobsen (2002) anser är mest lämplig 

vid ett intensivt undersökningsupplägg. Vi valde även en kvalitativ forskningsmetod eftersom 

vi ansåg att den var mest lämplig med hänseende till studien och dess problemställning, samt 

att vi önskade en öppen interaktion med studiens respondenter.  En kvalitativ forskningsmetod 

är flexibel enligt Jacobsen (2002), vilket gav oss utrymme för nya frågeställningar under 

intervjuernas gång. Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på en djupgående 

beskrivning av fenomen i dess sammanhang (Denscombe, 2009; Jacobsen, 2002). Det ökade 

vår möjlighet att få en djup förståelse för företagens implementeringsprojekt. 

Forskningsmetoden gav oss även möjlighet att på djupet studera hur människor tolkat och 

uppfattat implementeringsprojekten, samt gav oss klarhet i vilka fenomen som låg till grund 

för specifika situationer. 

2.4 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) påverkar en studies urval studiens giltighet och tillförlitlighet. Urvalet 

bör grundas på studiens problemställning (Ibid), vilket vi tog hänsyn till under studiens 

urvalsprocess. Som stöd till vår urvalsprocess valde vi att sätta upp ett antal kriterier. De 

första kriterierna var relaterade till urvalet av tre relevanta företag. Kriterierna innebar att 
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företagen skulle vara verksamma i Sverige samt att de inom de sex senaste åren 

implementerat ett affärssystem i sitt företag. Ytterligare kriterium var att företagen skulle ha 

minst tio användare av affärssystemet under implementeringsprojektet samt att 

respondenterna var anställda i företaget under projektet. Vi valde de kriterierna eftersom vi 

inte ville att det skulle gått får lång tid sedan implementeringsprojektet, då vi inte ville riskera 

att respondenterna glömt hur implementeringsprocessen gått tillväga samt hur de upplevde 

processen. Vi valde minst tio användare eftersom vi valde att avgränsa studien till små 

företag. Små företag har upp till 50 anställda samt har en årlig omsättning som understiger 10 

miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro [1]. 

 

Vi såg till kriterierna arbetstjänst och delaktighet vid vårt val av respondenter i respektive 

företag. Respondenternas arbetstjänst var relevant då vi sökte företagsledare, som fattade 

beslut för implementeringsprojektet, samt affärssystems användare, som påverkades av 

projektet och det nya affärssystemet. Vi intervjuade en företagsledare från varje företag samt 

en till två användare. Viktigt vid studiens urval var även att respondenterna var anställda i 

företaget under implementeringsprojektet samt att de var delaktiga under 

implementeringsprocessen. Det för att de skulle kunna uttala sig om hur de upplevde projektet 

och det nya affärssystemet. Vi valde kriterierna för att försäkra oss om att vi skulle intervjua 

relevanta personer med relevant information för studien. Respondenterna valdes utifrån 

studiens målgrupp vilket gett stöd till studiens giltighet och tillförlitlighet. Vi anser att det 

varit relativt svårt att få kontakt med företag som ville delta i studien. Flera företag hade inte 

möjlighet att avsätta tid för att delta i studien.  

 

Vi fick tips om relevanta företag och respondenter av affärssystem leverantören SYSteam i 

Falkenberg. Vi valde att ta hjälp av en lokal affärssystem leverantör eftersom de har vetskap 

om lokala företag som implementerat ett nytt affärssystem. Vi kontaktade sedan respektive 

företags företagsledare via telefon och bestämde därigenom tid för intervju med relevanta 

respondenter. 

2.5 Pilotstudier 

Vi genomförde tre pilotstudier inför studien och det i form av tre individuella personliga 

samtal med relevanta personer. Vi valde att genomföra pilotstudier för att försäkra oss om att 

det fanns ett behov hos små företags företagsledare att bli medvetna om hur 

användarrelaterade problem kan hanteras med stöd av användarinvolvering under en 

implementeringsprocess av affärssystem. Vi ville även med stöd av pilotstudierna öka våra 

kunskaper om användarinvolveringens betydelse vid ett implementeringsprojekt i ett tidigt 

stadium av undersökningsprocessen, vilket Jacobsen (2002) rekommenderar. En pilotstudie 

kan stärka giltigheten hos en studie, eftersom den stödjer att man som forskare fokuserar på 

rätt områden till sin studie (Jacobsen, 2002).  Pilotstudierna har haft stor betydelse för vår 

studie eftersom de påvisade att det fanns ett behov och problem, vilket styrkte studiens 

problemställning. Pilotstudierna gav oss även stöd för fokus på relevanta områden vid val av 

litteratur till vår teoretiska referensram samt låg till grund för vårt val av att avgränsa den 

empiriska studien till små företag. Eftersom pilotstudierna påverkat studiens litterära fokus 

har de även påverkat utformningen av den empiriska studien.  
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2.5.1 Respondent 1 

Respondent 1 är en konsult från ett svenskt konsultföretag av affärssystem. Konsulten ansåg 

att det idag finns ett stort behov av att göra företagsledare i små företag medvetna om hur 

viktigt det är med användarinvolvering under ett implementeringsprojekt. Konsulten menade 

att en av dagens främsta orsaker till att implementeringsprojekt av affärssystem misslyckas är 

bristande användarinvolvering, vilket i sin tur skapar en rad problem för projektet. Konsulten 

betonade problem som bland annat bristande förändringsbenägenhet hos användare samt 

bristande produktivitet vid driftstart, till följd av dålig användarutbildning. Konsulten 

framförde att små företags misslyckanden ofta är relaterade till bristande kompetens och dålig 

erfarenhet hos företagsledare och projektteam om hur implementeringsprojekt bör drivas. 

Men även att misslyckanden beror på de små företagens knappa resurser. Konsulten ansåg att 

ett enklare dokument med information om hur användarrelaterade problem kan hanteras vore 

eftertraktat av många företagsledare. Konsulten ansåg att vårt bidrag skulle vara av stor 

betydelse och ville gärna ta del av studiens bidrag (personlig kommunikation, 6 februari, 

2011).  

2.5.2 Respondent 2 

Respondent 2 som också är en konsult, men från ett annat svenskt konsultföretag, ansåg också 

att det idag finns ett behov av att göra företagsledare i små företag medvetna om hur viktigt 

det är med användarinvolvering under ett implementeringsprojekt. Han/hon berättade att små 

företags misslyckande implementeringsprojekt ofta beror på bristande användarutbildning och 

systemtestning under projektet. Användarna får då inte möjlighet att lära sig det nya systemet. 

Konsulten betonade att företagsledare måste bli mer medvetna om vilka användarrelaterade 

problem som kan uppstå under ett implementeringsprojekt, hur problemen kan påverka 

projektet samt hur problemen kan hanteras. Respondenten betonade även att företag måste 

avsätta tillräckliga resurser till sina implementeringsprojekt eftersom misslyckade projekt är 

väldigt kostsamma (personlig kommunikation, 7 februari, 2011). 

2.5.3 Respondent 3 

Respondent 3, en företagsledare i ett mindre företag, ansåg att det finns ett stort behov av att 

göra företagsledare mer medvetna om användarrelaterade problem som kan påverka ett 

implementeringsprojekt. Respondenten saknade sådan medvetenhet när han/hon för drygt två 

år sedan implementerade ett affärssystem i sitt företag. Respondenten upplevde en rad 

problem under implementeringsprocessen, främst motstånd från användarna. Respondenten 

ansåg att motståndet berodde på att användarna inte ville byta affärssystem samt att de inte 

förstod att företaget krävde en förändring. Respondenten framförde även att motståndet 

berodde på att han/hon inte formellt uttalat projektets mål samt att alla användare inte fick 

möjlighet att testa det nya systemet. Respondenten ansåg att flera av 

implementeringsprojektets problem kunde undvikits om han/hon varit medveten om hur 

användarrelaterade problem kunde hanterats eller till och med reducerats. Han/hon berättade 

att projektet drog ut på tiden vilket varit mycket kostsamt för företaget. Respondenten ansåg 

nu i efterhand att han/hon inte borde hållit in på projektets resurser och istället låtit alla 

användare testa det nya systemet och låtit dem få tycka till om systemets funktionalitet. 
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Han/hon tror att det hade bidragit till att systemet uppfattats som mer användbart (personlig 

kommunikation, 19 februari, 2011). 

 

Pilotstudierna bekräftade att företagsledare i små företag kräver en bättre förståelse över 

användarrelaterade problem samt hur problemen kan hanteras.  Pilotstudierna bekräftade även 

att misslyckanden hos små företag ofta är relaterade till bristande användarinvolvering under 

implementeringsprocessen och det till följd av att företagsledningen bland annat avsätter för 

lite resurser. Bristande användarinvolvering under en implementeringsprocess skapar 

användarmotstånd och låg systemacceptans, vilket efter driftstart kan öka projektets 

kostnader.  Pilotstudierna visade att det finns ett behov av att öka medvetenheten hos små 

företags företagsledare redan innan implementeringsprocessens början, det för att projekten 

ska kunna planeras och med större sannolikhet lyckas. 

2.6 Testning av frågor 

Vi valde att testa studiens intervjufrågor på tre testpersoner innan vi använde dem vid de 

faktiska intervjutillfällena. Denscombe (2009) menar att det finns en rad fördelar med att testa 

intervjufrågorna innan en datainsamling. Exempelvis kan testpersoner ge kommentarer och 

synpunkter på frågorna, vilket ger forskarna möjlighet att anpassa frågorna efter studiens 

respondenter (Ibid). Våra testpersoner som var två lärare vid högskolan i Halmstad, med 

kompetens inom utformning av undersökningsfrågor, samt en företagsledare, hos ett mindre 

företag, gav oss värdefull feedback. Vi valde att korrigera och anpassa intervjufrågorna efter 

testpersonernas rekommendationer. Exempelvis fick vi tips om att inte använda frågor om hur 

någon tror att någon annan uppfattat något. 

2.7 Insamling av teori 

Enligt Denscombe (2009) bör all forskning börja med en litteraturöversikt. Studiens 

litteraturöversikt ökade vår förståelse inom relevanta områden samt låg till grund för den 

empiriska studien. Litteraturöversikten låg även till grund för utformningen av studiens 

intervjuguider och undersökningsfrågor. Vi genomförde en litteraturstudie av relevanta och 

aktuella källor inom områdena affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, kritiska 

framgångsfaktorer, användarinvolvering, Participatory design och User centered design. Vid 

insamling av teori använde vi oss av databaserna JSTOR och Hulda och sökorden ERP, PD, 

UCD, CSF och user involvment samt olika kombinationer av dessa sökord. 

2.8 Datainsamling 

Vi valde att samla in primärdata till studien och det genom individuella besöksintervjuer. 

Enligt Jacobsen (2002) är besöksintervjuer den mest lämpliga datainsamlingsmetoden om 

forskare vill skapa förtroende hos sina respondenter. Vi valde att utföra strukturerade 

intervjuer eftersom vi i förväg, med stöd av litteraturstudien och pilotstudierna, bestämt vilka 

områden studien skulle fokusera på. Utifrån de områdena skapade vi kategorier som gav stöd 

till den empiriska studien (bilaga 1). Med stöd av kategorierna skapade vi sedan studiens 

intervjuguider. En anpassad till företagens företagsledare (bilaga 3) och en anpassad för 

företagens systemanvändare (bilaga 4).  
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Inför varje intervju skickade vi ut ett introduktionsbrev (bilaga 2) till varje respondent. 

Introduktionsbrevet innehöll bland annat information om studiens syfte och problemställning 

samt beskrev intervjuns upplägg och studiens fokus områden. Vi valde att skicka ut sådan 

information för att ge varje respondent lite extra tid på sig att fundera kring de områden 

intervjun skulle beröra eftersom det gått en tid sedan implementeringsprojekten genomfördes. 

Vi ville att informationen skulle stödja respondenterna att minnas projekten och reflektera 

över dem innan intervjutillfället. Varje intervjutillfälle inledde vi även med en 

intervjuhandledning, vilket Jacobsen (2002) rekommenderar, för att göra respondenten 

medveten och bekväm.  

 

Vi valde att genomföra varje intervju på respektive respondents arbetsplats. Arbetsplatsen är 

en naturlig plats för respondenten, vilket bidrar till att respondenten känner sig bekväm i 

situationen (Jacobsen, 2002). Vi anser att om en respondent känner sig bekväm vid ett 

intervjutillfälle kan det stödja datainsamlingens resultat. Enligt Jacobsen (2002) finns flera 

fördelar med besöksintervju som datainsamlingsmetod. Bland annat kan det lättare skapas 

förtroende mellan forskare och respondent samt så kan forskaren läsa av respondentens 

kroppsspråk (Ibid). En besöksintervju är även flexibel och kan anpassas efter behov (Ibid). 

Den kvalitativa datainsamlingsmetodens fördelar ansåg vi vara viktiga och de avgjorde vårt 

val av datainsamlingsmetod. 

 

Vi valde att spela in varje intervju eftersom det är en säker metod för att lagra data, samt att 

det gav oss möjlighet till att kunna gå tillbaka till datan och lyssna på den på nytt. Vid 

inspelning av en intervju finns det en risk att respondenten känner sig obekväm (Jacobsen, 

2002) och därför valde vi att fråga varje respondent om vi fick lov att spela in innan intervjun 

ägde rum. Samtliga respondenter gav sitt godkännande att spela in respektive intervju.  

 

Vi har tidigare genomfört en rad besöksintervjuer tillsammans vilket gett oss erfarenhet om 

hur intervjuer bör gå tillväga samt vad man som undersökare behöver tänka på både innan, 

under och efter ett intervjutillfälle. Vi hade tydligt uppdelade roller när vi utförde intervjuerna 

och de var tilldelade efter önskemål. Malin höll i intervjuerna och Rajmonda ansvarade för 

inspelning och anteckning. Men samtidigt valde vi att komplettera varandra, så att även 

Rajmonda kunde ställa frågor under intervjuerna och Malin kunde utföra enklare 

anteckningar. Det för att inte gå miste om att anteckna eller fråga något väsentligt under 

intervjuerna. 

2.9 Analysmetod 

Besöksintervjuer ger en stor mängd data och för att kunna skapa en överblickbar slutsats 

måste forskare reducera mängden information för att få fram den data som är mest relevant 

(Jacobsen, 2002). Eftersom vi valde att utföra en kvalitativ datainsamling, bestående av 

intervjuer, så valde vi att använda oss av den kvalitativa dataanalysprocess som Jacobsen 

(2002) rekommenderar. Dataanalysprocessens första steg innebär en beskrivning av data, där 

det insamlade materialet redogörs. Det andra steget innebär systematisering och 

kategorisering av data för att skapa en överblick över materialet. Det tredje och sista steget 

innebär kombination av data då data tolkas och vidare kategoriseras i sin helhet (Jacobsen, 
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2002). Efter varje genomförd intervju renskrev vi anteckningarna samtidigt som vi lyssnade 

på intervju inspelningarna. Det för att försäkra oss om att inte missa väsentlig information. I 

analysprocessens nästa steg systematiserade vi den insamlade datan och kategoriserade den 

med stöd av studiens kategorier (bilaga 1). I det tredje och sista steget analyserade vi datan för 

att kunna finna samband som skulle bidra till mönster och en helhetsbild. Sedan kombinerade 

och jämförde vi studiens teoretiska referensram mot den insamlade empirin, för att finna 

skillnader och likheter mellan dem. Utifrån de resultaten kunde vi sedan dra slutsatser som 

gav oss stöd för att besvara studiens problemställning.  

2.10 Giltighet och tillförlitlighet 

Val som fattas under en studie ger konsekvenser för studiens giltighet och tillförlitlighet 

(Jacobsen, 2002). En studies giltighet är ett mått på om forskaren mätt det han/hon önskade 

mäta och en studies tillförlitlighet uttrycker mätningens noggrannhet, det vill säga om 

informationen samlats in genom en tillförlitlig process (Jacobsen 2002).  

2.10.1 Giltighet 

Vi valde att öka studiens giltighet genom att använda oss av pilotstudier. Jacobsen (2002) 

menar att giltigheten hos en studie styrks om andra sakkunniga anser det samma som en 

studies slutsats visar, det vill säga att användarinvolvering är en viktig faktor vid 

affärssystemimplementeringsprojekt. Vi har även styrkt studiens giltighet genom att granska 

dess slutsatser mot tidigare teori. Tidigare teori anger att små företags projekts misslyckanden 

ofta beror på bristande användarinvolvering och bristande kompetens hos företagsledare om 

användarinvolvering vid implementeringsprojekt. Studiens giltighet styrks även av att vi 

använt oss av relevanta respondenter hos varje företag och att alla företag och respondenter 

uppfyller studiens uppsatta urvalskriterier. Vi valde att inte använda respondenternas riktiga 

namn, men däremot deras titel, eftersom vi ansåg att den var relevant för studien och styrker 

dess giltighet. Vi hade kunnat öka studiens giltighet om vi haft större resurser och längre tid 

till förfogande för att genomföra studien. Det genom att studera fler företag och deras 

implementeringsprojekt av affärssystem. För att ytterligare öka studiens giltighet hade vi valt 

att studera företag som implementerat affärssystem inom de senaste två åren. Det för att 

minska sannolikheten att respondenterna glömt för mycket av implementeringsprojektet samt 

hur de upplevde det. Att studien baserats på företag som inom de sex senaste åren 

implementerat ett affärssystem var för att vi inte hade resurser till att åka långvägar till 

relevanta företag. Att vi valde respondenter i vår närhet var för att vi ville att den empiriska 

studien skulle baseras på personliga besöksintervjuer. Vi tror att studiens resultat och giltighet 

till viss del påverkats av att det gått upp till sex år sedan implementeringsprojekten. Vi tror att 

respondenterna glömt vissa detaljer av projekten men vi anser inte att det påverkar studien allt 

för mycket.    

2.10.2 Tillförlitlighet 

Denscombe (2009) anser att det finns två effekter, intervjueffekten och kontexteffekten, som 

kan påverka en undersöknings tillförlitlighet. Intervjueffekten innebär att forskaren påverkar 

respondenten vilket leder till att resultatet föranleds. Medan kontexteffekten innebär att 

sammanhanget som informationen samlas in på beaktas (Ibid). För att minska graden av 

intervjueffekt gav vi varje respondent utrymme och tid att svara på intervjufrågorna samt att 
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vi inte använde oss av ledande frågor. Enligt Denscombe (2009) minskar tillförlitligheten hos 

ett studieresultat om intervjufrågorna varit ledande. För att ge stöd till studiens respondenter 

valde vi att innan varje intervjutillfälle skicka ut ett introduktionsbrev med information om 

studiens syfte och intervjuupplägg. Respondenterna påverkades genom att vi förberedde dem 

inför varje respektive intervju. Vi anser inte att informationsbrevet påverkat studiens resultat 

negativt genom att vara vägledande, det eftersom respondenterna inte fick tillgång till studiens 

intervjufrågor. Att vi valde att genomföra varje intervju på respektive respondents arbetsplats 

anser vi minskade graden av kontexteffekt. Tillförlitligheten hos en undersökning påverkas 

också om forskaren är slarvig med anteckning av data samt vid analys av data. För att öka 

studiens tillförlitlighet valde vi att spela in varje intervju, utöver våra anteckningar, samt 

använda oss av en dataanalysprocess. Vi valde också att testa intervjufrågorna på ett antal 

testpersoner vilket ökar en undersöknings tillförlitlighet. 

2.11 Etiska överväganden 

En studie skapar en rad olika situationer då etiska dilemman uppstår, enligt (Jacobsen, 2002). 

Som forskare måste man värdera de fördelar som kan uppnås mot de nackdelar som 

respondenter kan uppleva. Jacobsen (2002) ser främst till tre grundkrav som en studie bör 

uppfylla: informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli rätt återgiven. Vi har tagit 

hänsyn till alla de tre grundkraven i vår studie. Informerat samtycke innebär att 

respondenterna själva får välja om de vill delta i en studie (Jacobsen, 2002). Det anser vi är 

oerhört viktigt och har därför frågat varje respondent om de vill delta i studien innan intervju 

genomförts. Vi valde även att lämna information till våra respondenter om undersökningens 

syfte, hur uppgifterna kommer att behandlas och utnyttjas samt ge information om hur 

resultatet kommer att användas. Den information som studien krävt ansåg vi inte vara allt för 

känslig, men vi valde ändå att behandla informationen med högsta säkerhet. Vi lade stor vikt 

vid att skydda företagens och respondenternas identitet. Vi valde därför att inte använda 

företagens riktiga namn i studien, efter önskemål om anonymitet från ett antal av företagen. 

Vi använde inte heller respondenternas riktiga namn, men däremot deras titel. Vi anser liksom 

Jacobsen (2002) att anonymitet kan bidra till mer sanningsenliga svar från respondenter men 

vi har samtidigt varit fullt medvetna om att anonymiteten kan påverka undersökningens 

tillförlitlighet.  Vi har varit oerhört noggranna med att återge fullständiga svar i sitt rätta 

sammanhang. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Följande kapitel innehåller teorier från befintlig forskning som är intressant för studien och 

dess problemställning. Vi kommer att inledningsvis beskriva och presentera ett affärssystems 

implementeringsprocess och processens grunder. Affärssystemets implementeringsprocess 

presenteras utifrån två olika processer för att ge en så tydlig bild som möjligt. De båda 

implementeringsprocesserna är likvärdiga och kompletterar varandra. Vidare presenteras en 

redogörelse för varför implementeringsprojekt av affärssystem ofta misslyckas samt ett antal 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer. Avslutningsvis presenteras en metod som 

stödjer användarinvolvering och som kan användas för att hantera användarrelaterade 

problem under ett implementeringsprojekt.  
 

3.1 Affärssystemets implementeringsprocess 

Ett affärssystem kan bidra med en rad fördelar och möjligheter, men för att fördelarna och 

möjligheterna ska kunna uppnås måste ett företag genomgå en komplex och dyr 

implementeringsprocess (Sandoe, 2001). En implementeringsprocess kräver stora 

ansträngningar när det gäller planering och förståelse av företaget (Ibid). Ett affärssystems 

implementeringsprocess är ett projekt och för att lyckas med en implementering av ett 

affärssystem måste ett företag se till olika förändringar som uppstår (Magnusson & Olsson, 

2009). En rad olika faktorer påverkar ett implementeringsprojekts utfall, bland annat faktorer 

som projektets projektledning och användarinvolvering (Ibid). Ett affärssystems 

implementeringsprocess kan delas in i olika aktiviteter (Sandoe, 2001; Parr & Shanks, 2000). 

Parr och Shanks (2000) delar in implementeringsprocessen i tre aktiviteter; planeringsfasen, 

projektfasen och förbättringsfasen. Sandoe (2001) delar in implementeringsprocessen i fem 

aktiviteter: initiering, planering, analys och design, realisering samt övergång och drift. Enligt 

Wong et al. 2005 kan varje aktivitet i en implementeringsprocess associeras till olika kritiska 

framgångsfaktorer och problem som är användarrelaterade. Kritiska framgångsfaktorer och 

problem påverkar ett projekts framgång och utfall vilket inte bör underskattas av företaget 

(Ibid). 

3.1.1 Planeringsfasen 

I Parr och Shanks (2000) planeringsfas bestäms omfattningen och syftet med 

implementeringsprojektet samt projektets mål. I planeringsfasen börjar projektet planeras och 

projektets projektteam tillsätts. En projektplan skapas samt en beräkning av vilka resurser som 

kan komma till att krävas genomförs (Ibid). 

3.1.1.1  Initieringsaktiviteten   

Enligt Sandoe (2001) fattas en rad viktiga och grundläggande beslut för affärssystemet och 

implementeringsprojektet i initieringsaktiviteten. Några av de mest grundläggande besluten 

rör projektets strategier och mål samt implementeringsprocessens omfattning. Det vill säga 

om implementeringsprojekt gäller en uppgradering av ett existerande system eller införande 
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av ett helt nytt (Ibid). Sandoe (2001) menar även att en definition och specifikation av 

förändringsbehovet bör genomföras för att påvisa varför en affärssystems implementering 

krävs i ett företag. För att kunna specificera förändringsbehovet krävs en förståelse för den 

tillfälliga systemmiljön (Magnusson & Olsson, 2009). En implementering av ett affärssystem 

är ett komplext tekniskt åtagande som ofta innebär en total revidering av den existerande 

systemmiljön (Ibid). Enligt Brown och Vessey (2003)  måste ett företags företagsledning vara 

delaktig under implementeringsprojektets planering för att kunna fatta grundläggande beslut 

för projektet, exempelvis om dess omfattning. Företagsledningen måste vara delaktig även för 

att tydligt kunna definiera och uttala projektets mål och strategier (Dey et al. 2010; Eklund, 

2002; Muscatello et al. 2003). I initieringsfasen fattas även beslut om vilka samarbetspartners 

som ska anlitas samt vilken hård- och mjukvara som ska användas (Sandoe, 2001). Olika 

problem som kan påverka projektets framgång och utfall bör även kartläggas (Ibid). 

3.1.1.2 Planeringsaktiviteten   

Planeringsaktiviteten innebär, enligt Sandoe (2001), en detaljerad planering av 

implementeringsprocessen. Företagsledningen fattar i denna aktivitet bland annat beslut om 

projektets projektledning och projektteam (Ibid). Beslut som rör ett projekts projektledning 

och dess projektteam är oerhört viktiga och är absolut avgörande för om ett projekt lyckas. 

Projektledningen och de som tillsätts i projektteamet måste ha lämplig kompetens för att 

kunna fatta välgrundade beslut, samt för att kunna driva projektet framåt och i önskad riktning 

(Sandoe, 2001). Det är dock inte tillräckligt att projektteamet endast har kompetens inom 

teknologi och projektledning. Projektteamet måste även ha förståelse för företagets 

förändringar, det vill säga kunna hantera förändringarnas effekter samt ha förståelse för hur 

förändringarna kommer att påverka människorna i företaget (Ibid). En implementering av ett 

affärssystem leder till förändringar i ett företags processer, vilket i sin tur leder till att 

människorna i företaget kommer att behöva arbeta annorlunda mot vad de är vana vid. Därför 

måste projektteamets medlemmar ha förståelse för både tekniska och beteendemässiga 

förändringar. Det krävs medvetenhet om vilka som kommer att påverkas samt hur de kommer 

att påverkas, för att kunna hantera påverkan (Ibid).  

 

I planeringsaktiviteten planeras även för när resurser kommer att krävas under 

implementeringsprojektet (Sandoe, 2001). Det är oerhört viktigt att projektteamet tydligt 

kommunicerar och förankrar projektets strategier och mål, så att alla inom projektet och 

företaget strävar mot samma mål (Ibid). Utan tydliga projektstrategier och mål blir en 

förändring svår att hantera (Magnusson & Olsson, 2009). Projektteamet har en viktig och 

aktiv roll i implementeringsprocessen och bör därför bestå av erkända representanter från alla 

företagets betydande delar. Det för att säkerställa att så många delar som möjligt av företaget 

upplever att projektet och projektteamet delar deras intressen (Ibid). Enligt Magnusson och 

Olsson (2009) ska projektteamet verka motiverande och därför anser Sandoe (2001) att det är 

viktigt att projektteamet får stöd både från den övre och undre delen av företagets hierarki. 
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3.1.2 Projektfasen 

Parr och Shanks (2000) projektfas innefattar aktiviteter som analys, anpassning och design av 

företagets processer och det nya affärssystemet. Projektfasen innefattar även aktiviteter som 

systemtestning och utbildning samt driftsättning av det nya affärssystemet (Ibid). 

3.1.2.1 Analys- och design aktiviteten  

Enligt Sandoe (2001) är analys- och designaktiviteten den mest kritiska aktiviteten i 

implementeringsprocessen. Företaget får i aktiviteten bekräftelse på vad de vet och inte vet 

om sitt företag. Viktigt i analys- och designaktiviteten är att klart fastställa den nuvarande 

företagssituationen samt identifiera och analysera företagets nuvarande processer. Det är även 

viktigt att bestämma den önskade effekten av affärssystemet samt det önskade framtida 

tillståndet (Ibid). Den nuvarande och önskade företagssituationen analyseras, samt även vad 

glappet mellan tillstånden beror på. Glappanalysen skapar grunden för det kommande arbetet 

menar Sandoe (2001) eftersom företaget då kan undersöka vilka behov som föreligger på 

verksamhets- och systemnivå (Magnusson & Olsson, 2009). Om användarna involveras i 

analys- och designaktiviteten kan företaget effektivt hantera användarnas förväntningar och 

de förändringar som uppstår till följd av implementeringsprojektet (Ibid). Användarna kan 

även bidra med kunskap om hur dagens systemstöd används samt ange hur de skulle vilja få 

stöd i framtiden. Användare går då från att vara passiva användare till reflekterande 

användare, enligt Magnusson och Olsson (2009). En affärssystemimplementering innebär, 

enligt Brown och Vessey (2003), en organisatorisk förändring där företaget noggrant måste 

hantera förändringen som en del i implementeringsprojektets planering. Brown och Vessey 

(2003) menar att ett företag måste använda sig av en förändringsplan vid en förändring i 

företaget. 

3.1.2.2 Realiseringsaktiviteten  

Realiseringsaktiviteten är en mycket tidskrävande aktivitet, eftersom systemet som ska stödja 

företaget nu ska realiseras (Sandoe, 2001). Aktiviteten innebär bland annat att hård- och 

mjukvara installeras, data konverteras samt layouter och gränssnitt bestäms (Ibid). Systemet 

testas i en iterativ process för att kunna finna systembrister och kunna göra anpassningar och 

förbättringar i systemet (Magnusson & Olsson, 2009). Användarna kan genom systemtestning 

komma med feedback och reflektioner om systemet (Ibid). Varje individuellt företagsområde 

testas var för sig, men även affärssystemet som helhet, för att se om det uppfyller de avsedda 

kraven (Sandoe, 2001). Det är i realiseringsaktiviteten viktigt att göra användarna redo inför 

systemets driftsättning samt att få användarna att acceptera det nya affärssystemet (Ibid). Det 

är också viktigt att användarna upplever att systemet är användbart för att användarna efter 

driftstart skall kunna arbeta produktivt (Magnusson & Olsson, 2009). Produktivitet och 

användbarhet kan uppnås genom att låta användarna testa systemet (Magnusson & Olsson, 

2009; Sandoe, 2001). 
 

3.1.2.3 Övergång- och driftsättningsaktiviteten  

I övergång och driftsättningsaktiviteten stängs det gamla affärssystemet av och det nya tas i 

bruk (Sandoe, 2001). Enligt Avison och Fitzgerald (2006) är användarutbildning främst viktig 

i övergång och driftsättningsaktiviteten, för att användarna ska bli bekanta med affärssystemet 
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inför dess driftsättning. Men Magnusson och Olsson (2009) och Sandoe (2001) anser att 

utbildning av användarna bör ske kontinuerligt under hela implementeringsprocessen för att 

ständigt förbättra systemets och användarnas utförande och för att bättre kunna uppfylla 

företagets och användarnas krav och förväntningar.  

3.1.3 Förbättringsfasen 

I Parr och Shanks (2000) förbättringsfas utförs förbättringar och förändringar i det redan 

implementerade affärssystemet. 
 

3.2 Varför implementeringsprojekt av affärssystem misslyckas 

Idag är det många företag som misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem 

(Dey et al. 2010). Det beror på olika problem som kan uppstå under en 

implementeringsprocess och som kan påverka projektets utfall (Dey et al. 2010; Umble et al. 

2003; Wong et al. 2005).  Enligt Wong et al. (2005) kan varje aktivitet i en 

implementeringsprocess associeras till problem som är användarrelaterade. Därför är 

användarinvolvering en viktig faktor om ett företag ska lyckas med en affärssystems 

implementering (Lin & Shao, 1999; Magnusson et al. 2010; Magnusson & Olsson, 2009; 

Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003; Wallström, 2010).  

 

Ett implementeringsprojekt anses vara misslyckat om affärssystemet inte överensstämmer 

med användarnas förväntningar (Nevo & Yolande, 2007). Även om affärssystemets alla 

funktioner följer den uppsatta kravspecifikationen, så kan systemet ändå skapa besvikelse hos 

förtaget och användarna (Ibid). Enligt Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003) och Umble 

et al. (2003) finns det en rad olika anledningar till att en implementering av ett affärssystem 

misslyckas. De tre främsta anledningarna enligt Umble et al. (2003) är dålig projektplanering, 

att målen förändras under projektet gång samt bristande delaktighet från företagets ledning. 

Att en företagsledning inte åtar sig projektet och förhåller sig passiv, resulterar ofta i 

implementeringsproblem (Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003). En anledning till att 

företag misslyckas är att projektets mål, förväntningar och resultat inte klart analyserats och 

definierats (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). Det kan leda till att ett företag underskattar 

projektets komplexitet och företaget inte förstår och åtar sig inte förändringen på ett lämpligt 

sätt. (Ibid). Bristfälliga företagsanalyser kan då resultera i att användarna motsätter sig 

förändringen (Dey et al. 2010; Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003). Ett kortsiktigt fokus 

kan skapa problem vid en implementering av ett affärssystem (Muscatello et al. 2003) 

eftersom det kan leda till att otillräckliga och felaktiga resurser tilldelas projektet (Dey et al. 

2010; Muscatello et al. 2003; Somers & Nelson, 2001). Dey et al. (2010) anser att om ett 

företag inte förstår sin nuvarande situation blir det svårt att planera projektet och därmed att 

vara proaktiv. Många implementeringar av affärssystem misslyckas på grund av att företag är 

reaktiva (Dey et al. 2010; Muscatello et al. 2003). 

 

Muscatello et al. (2003) menar att om ett företag inte har gemensamma projektstrategier och 

projektmål kan det skapa barriärer för projektet. Det genom exempelvis bristande förståelse 

för projektets syfte och företagets förändringsbehov, vilket i sin tur kan skapa motsättningar, 

enligt Eklund (2002) och Gulliksen och Göransson (2002). En orsak till att ett företag inte har 
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gemensamma projektmål kan vara bristande kommunikation under projektet (Eklund, 2002; 

Muscatello et al. 2003).  

 

Enligt Dey et al. (2010) och Somers och Nelson (2001) misslyckas ofta 

implementeringsprojekt på grund av bristande kompetens hos projektteamet och att 

bristfälliga medlemmar valts ut. Avison och Fitzgerald (2006) och Dey et al. (2010) menar att 

om projektteamets medlemmar inte är erkända personer hos det övriga företaget kan det leda 

till att användarna upplever bristande förtroende för projektteamet.  Projektteamet har en 

viktig och aktiv roll under implementeringsprocessen och bör därför bestå av erkända 

medlemmar från alla företagets betydande områden (Magnusson & Olsson, 2009). En vanlig 

orsak till att implementeringsprojekt misslyckas är omedvetenhet om hur företaget arbetar och 

bedrivs (Dey et al. 2010) samt att de företagsanalyser som ligger till grund för projektet, 

baseras på felaktiga uppgifter (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). Därför är det enligt Dey et 

al. (2010) och Gulliksen och Göransson (2002) viktigt att ett projektteam innehåller ett antal 

användarrepresentanter som är engagerade och involverade i projektet och under hela 

implementeringsprocessen. Det för att projektteamet ska kunna fatta beslut som är 

representativa och lämpliga för företagets olika områden (Brown & Vessey, 2003). Dey et al. 

(2010) menar att problem skapas om företaget inte använder sin kompetens effektivt. 

  

Avison och Fitzgerald (2006) och Dey et al. (2010) menar att en bristfällig projektledning kan 

leda till att ett implementeringsprojekt inte styrs i önskad riktning samt att projektledningen 

får bristande förtroende hos användarna. Det är viktigt att de som ansvarar för och utför ett 

projekts projektledning är erkända personer hos det övriga företaget, annars kan det bli svårt 

att leda och driva projektet (Ibid). Dey et al. (2010), Somers och Nelson (2001), Umble et al. 

(2003) och Vilpola (2008b) påpekar att om projektledningen under ett projekt inte fungerar 

och bedrivs med bristfällig kompetens kan det resultera i att projektet drivs i annan riktning än 

planerat. Bristfällig kommunikation från projektledningen under projektet kan orsaka problem 

för projektet (Muscatello et al. 2003). Exempelvis kan användarna uppleva oro om de inte 

förstår vad som sker under projektets gång (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). 

 

Umble et al. (2003) menar att människor i ett företag har en tendens att bli bekväma i en 

nuvarande situation och i ett nuvarande system, vilket kan leda till att användare inte inser 

systembrister och att företaget behöver förändras. Användare kan känna oro inför en 

affärssystems implementering eftersom de kan anta att det nya affärssystemet kommer att 

göra deras arbete svårare eller helt reducera deras uppgifter så att de mister arbetet (Ibid). 

Användare kan även uppleva oro om de inte är medvetna om vad implementeringsprojektet 

kommer att innebära samt om de inte förstår vad som sker under projektets gång (Dey et al. 

2010; Umble et al. 2003). Oro hos användare kan vara en följd av att projektet har en 

bristande förändringshantering och/eller att företaget inte har en kultur som är öppen för 

förändringar (Dey et al. 2010). Brown och Vessey (2003) menar att en förändring inte bör ske 

utan en förändringsplan som kan ge stöd åt användarna. Under ett implementeringsprojekt är 

det viktigt att ständigt dokumentera de olika förändringarna som sker (Sandoe, 2001). Om 

människor och processer identifieras och kartläggs felaktigt kan problem skapas (Brown & 

Vessey, 2003), exempelvis bristfälliga utbildningsmanualer (Sandoe, 2001).  
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Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003) och Somers och Nelson (2001) menar att företag 

ofta misslyckas med sina implementeringsprojekt till följd av och otillräcklig systemtestning 

och användarutbildning. Om användarna inte förstår hur de ska använda systemet skapas låg 

produktivitet och hög missnöjdhet hos användarna (Avison & Fitzgerald, 2006; Somers & 

Nelson, 2001). Om inte tillräckligt med tid och resurser avsätts till testning och utbildning kan 

det leda till att systembrister inte upptäcks innan driftstart (Nah & Delgado, 2006; Wong et al. 

2005), vilket i sin tur kan påverka systemets användbarhet (Magnusson & Olsson, 2009). 

Användare kan även få svårt att integrera med det nya systemet (Avison & Fitzgerald, 2006; 

Boddy et al. 2008; Muscatello et al. 2003) och företaget får svårt att uppnå produktivitet vid 

driftsättning (Brown & Vessey, 2003; Dey et al. 2010; Somers & Nelson, 2001; Wong et al. 

2005). Om användare inte får förståelse för det nya systemets processer och arbetssätt (Brown 

& Vessey, 2003) får användarna svårt att uppleva systemacceptans och användbarhet 

(Magnusson & Olsson, 2009). 

3.3 Implementeringsprojekt av affärssystem i små företag 

Enligt Muscatello et al. (2003) blir affärssystems implementeringar allt vanligare i små 

företag, vilket bland annat beror på ökade krav från leverantörer och andra samarbetspartners. 

Muscatello et al. (2003) menar att effekten kan blir stor om ett mindre företag misslyckas med 

en affärssystems implementering, då de sällan har finansiella reserver. Små företags 

misslyckanden är ofta relaterade till användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer. Ofta 

tilldelas implementeringsprojekt otillräckliga finansiella medel vilket kan resultera i bristfällig 

användarutbildning och bristande kompetens hos projektteam.  Mindre företags 

misslyckanden beror sällan på teknologiska kritiska framgångsfaktorer, så som brister i 

affärssystemet (Ibid). Muscatello et al. (2003) menar att små företag ofta har låg tillgång till 

personal som har kompetens inom affärssystem och som kan hantera den utbildning och 

systemutveckling som ett implementeringsprojekt kräver. 

3.4 Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer   

Wong et al. 2005 menar att varje aktivitet i en implementeringsprocess kan associeras till 

olika kritiska framgångsfaktorer som påverkar ett implementeringsprojekts framgång och 

utfall. Enligt Somers och Nelsson (2001), Umble et al. (2003) och Vilpola (2008b) är flera 

kritiska framgångsfaktorer användarrelaterade och de kan användas till att identifiera olika 

användarrelaterade problem. Vilpola (2008b) menar att det främst är humanitära faktorer som 

är relaterade till kritiska framgångsfaktorer, och då inte tekniska faktorer.  De humanitära 

kritiska framgångsfaktorerna kan påverka ett implementeringsprojekt och kan skapa problem 

under implementeringsprocessens olika aktiviteter, exempelvis motstånd från användarna 

(Ibid). Enligt Dey et al. (2010) är det oerhört viktigt att ett företag förstår sin situation och vad 

implementeringen kommer att innebära för företaget. Förståelsen är av stor betydelse för att 

företaget ska kunna skapa en lämplig och hållbar planering för projektet, som i sin tur ska 

stödja projektets utförande (Ibid). Att vara proaktiv under ett implementeringsprojekt är 

viktigt, enligt Dey et al. (2010) och Muscatello et al. (2003). Dey et al. (2010) och Muscatello 

et al. (2003) förklarar att ett företag har större sannolikhet lyckas med sitt 
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implementeringsprojekt om dess handlingar är proaktiva. För att kunna vara proaktiv krävs 

det medvetenhet och verksamhets- och projektförståelse (Ibid).  

3.4.1 Strategier och mål 

En kritisk framgångsfaktor när det gäller ett implementeringsprojekt av affärssystem är tydligt 

definierade projektstrategier och projektmål eftersom det ökar användarnas förståelse för 

projektets syfte och dess process (Somers & Nelsson, 2001; Umble et al. 2003; Vilpola, 

2008b). För att ett implementeringsprojekt med större sannolikhet ska lyckas bör projektet 

enligt Dey et al. (2010), Eklund (2002) och Muscatello et al. (2003) ha väl uttalade strategier 

och mål. Att etablera känslan av ett förändringsbehov i ett företag är en intern marknadsföring 

och en tydlig kommunikation om projektets mål är därför viktigt (Magnusson & Olsson, 

2009). Kommunikation av ett projekts strategier och mål skapar medvetenhet och motivation 

hos användarna (Eklund, 2002; Wong et al. 2005).  

3.4.2 Ledningens åtagande 

Ledningens åtagande är ytterligare en kritisk framgångsfaktor vid en affärssystems 

implementering, enligt Brown och Vessey (2003), Umble et al. (2003), Vilpola (2008b) och 

Wong et al. (2005). För att lyckas med ett implementeringsprojekt krävs starkt ledarskap och 

hög delaktighet från en företagsledning (Brown & Vessey 2003; Umble et al. 2003; Wong et 

al. 2005). Brown och Vessey (2003) betonar att ett lyckat projekt kräver att företagsledningen 

är delaktig och engagerad under hela implementeringsprocessen och inte enbart vid projektets 

planering. Det för att leda och kommunicera projektet samt driva det i önskad riktning, när det 

exempelvis gäller projektets resurshantering (Ibid). Företagsledare måste tänka långsiktigt för 

att tillräckliga finansiella- och humanitäraresurser ska tilldelas projektet (Muscatello et al. 

2003). Ett implementeringsprojekt måste exempelvis tilldelas lämpliga medlemmar till 

projektteamet (Brown & Vessey, 2003) samt tilldelas tillräckligt med tid till 

användarutbildning (Muscatello et al. 2003). 

3.4.3 Projektteam 

Brown och Vessey (2003), Somers och Nelson (2001), Umble et al. (2003) och Vilpola 

(2008b) menar att det är oerhört viktigt att ha ett kompetent och fungerande projektteam 

under ett implementeringsprojekt av ett affärssystem. Därför är projektteamet ytterligare en 

kritisk framgångsfaktor (Ibid). Brown och Vessey (2003) menar att ett företag måste välja 

medlemmar till projektteamet som är erkända av det övriga företaget samt har en hög 

kompetens om företaget och dess processer. Gulliksen och Göransson (2002) menar att ett 

projektteam bör innehålla ett antal användarrepresentanter som för användarnas talan i 

projektet. Delaktighet genom användarrepresentanter skapar en känsla av ägarskap hos 

användarna (Magnusson & Olsson, 2009). Användarrepresentanterna bör tidigt och 

kontinuerligt medverka under implementeringsprojektet eftersom de har kompetens om 

företagets processer (Ibid). Användarrepresentanterna ska stödja projektteamet att fatta beslut 

som är representativa och lämpliga för ett företags olika områden (Brown & Vessey, 2003).  

3.4.4 Projektledning 

Dey et al. (2010), Somers och Nelson (2001), Umble et al. (2003) och Vilpola (2008b) 

påpekar vikten av att ha en kompetent och fungerande projektledning. Enligt Brown och 
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Vessey (2003), Dey et al. (2010) och Vilpola (2008b) är ett projekts projektledning en kritisk 

framgångsfaktor under en affärssystems implementering. Macheridis (2009) menar att 

projektledning innebär att hantera de människor som ingår i ett projekt så att de tillsammans 

kan uppnå projektets utsatta mål. Eklund (2002) och Slack, Chambers, Johnston och Betts 

(2009) menar att ett projekts projektledning innebär att planera, kontrollera och styra ett 

projekt så att projektet inom önskad tid får tillgång till de resurser som krävs. Enligt Dey et al. 

(2010) måste ett företag använda sin kompetens effektivt för att öka sannolikheten att lyckas 

med sitt implementeringsprojekt. 

3.4.5 Förändringshantering 

En affärssystemimplementering leder ofta till stora förändringar hos ett företags processer 

(Umble et al. 2003). För att ett företag ska lyckas med ett implementeringsprojekt är det 

viktigt att de olika förändringarna som uppstår tillföljd av projekt hanteras på ett lämpligt sätt 

(Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). Brown och Vessey (2003) och Sandoe (2001) anser att 

ett projekts förändringshantering är en kritisk framgångsfaktor eftersom företaget, enligt 

Brown och Vessey (2003), noggrant måste hantera förändringarna som en del i 

implementeringsprocessen och dess planering. Brown och Vessey (2003) och Dey et al. 

(2010) menar att varje implementeringsprojekt bör ha en förändringsplan som ska skapa 

medvetenhet hos användarna samt tillhandahålla relevant projektinformation. Ett 

implementeringsprojekt kräver specifika personer som ska hantera förändringsarbetet längs 

hela implementeringsprocessen (Sandoe, 2001). De organisatoriska förändringar som uppstår 

till följd av en affärssystems implementering påverkar både företagets processer och 

användare (Brown & Vessey, 2003; Sandoe 2001). Det är viktigt att människor kartläggs och 

processer identifieras för att kunna anpassa projektets förändringshantering och planering, av 

exempelvis användarutbildning (Brown & Vessey, 2003). Under implementeringsprocessen 

är det viktigt att ständigt dokumentera förändringarna, för att kunna skapa användarmanualer 

som kan användas vid användarutbildning (Sandoe, 2001).  

 

En implementering av ett affärssystem innebär ofta att arbetssätt förändras vilket kräver att 

användarna får förståelse för de nya processerna och arbetssätten (Brown & Vessey, 2003). 

Att ge användarna sådan förståelse kan bidra till ökad systemacceptans och användbarhet 

(Magnusson & Olsson, 2009). Den tekniska förändringen och den organisatoriska 

förändringen bör gå hand i hand, och en planerad förändringshantering kan stödja 

användarnas motivation till projektet (Ibid).   

 

Enligt Sandoe (2001) är ett företag en samling individer som är sammanbundna genom en 

gemensam kultur som sluter upp kring gemensamma uppgifter och målsättningar. Det är 

viktigt för ett företag att ha en kultur som är öppen för förändring för att lyckas med en 

affärssystems implementering (Ibid), eftersom bristande förändringsbenägenhet är en direkt 

källa till misslyckande (Magnusson & Olsson, 2009).  

3.4.6 Testning 

Enligt Dey et al. (2010), Nah och Delgado (2006) och Wong et al. 2005 är testning av ett 

affärssystem en kritisk framgångsfaktor under ett implementeringsprojekt. Nah och Delgado 
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(2006) menar att ett implementeringsprojekt kräver sofistikerad och rigorös testning av 

affärssystemet under implementeringsprocessen. Det för att se hur systemet integrerar med 

användarna i verkligheten samt för att finna eventuella brister i systemet innan det sätts i drift 

(Ibid). Enligt Wong et al. (2005) är det viktigt att tillräckligt med tid avsätts till testning under 

ett implementeringsprojekt. Även Boddy et al. (2008) anser att testning av ett affärssystem är 

viktigt under en implementeringsprocess, eftersom användarna då får möjlighet att integrera 

med systemet samt ge feedback på hur de upplever det. Det är viktigt med en aktiv 

kommunikation vid systemtestning (Idib) för att projektteam, användare och företagsledning 

skall kunna lära av varandra (Gulliksen & Göransson, 2002; ISO 13407, 1999; Waller, 

Balandin, O´Mara & Judson, 2005), och för att kunna skapa ett användbart system 

(Thavapragasam, 2003; Vilpola, 2008a). 
 

3.4.7 Utbildning 

Umble et al. (2003) menar att företag genom användarinvolvering lättare kan utbilda sina 

användare samt skapa bättre utbildningar. Utbildning av användare ökar sannolikheten till att 

ett implementeringsprojekt lyckas, enligt Muscatello et al. (2003) och Umble et al. (2003). Att 

utbilda användarna så att de omgående efter driftstart kan använda affärssystemet är något 

som företag bör prioritera högt i ett implementeringsprojekt (Umble et al. 2003). Användarna 

bör utbildas i tid för att de ska hinna lära sig att integrera med systemet (Avison & Fitzgerald, 

2006). Om användarna inte får utbildning kan det leda till att användarna vid driftstart inte 

kan systemet och då får svårt att använda det (Ibid). Brown och Vessey (2003), Dey et al. 

(2010), Somers och Nelson (2001) och Wong et al. (2005) anser att användarutbildning är en 

kritisk framgångsfaktor vid ett implementeringsprojekt, eftersom användarna måste lära sig 

att använda affärssystemet. Det för att användarna ska kunna förstå företagets olika processer 

tidigt under implementeringsprocessen och då ha möjlighet till att bidra i förändringsarbetet 

(Somers & Nelson, 2001). Involvering och utbildning av användare gör att de lättare kan möta 

upp den ständiga förändringen som sker i företaget under implementeringsprojektet (Ibid).  
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Användar-  

relaterad kritisk  

framgångsfaktor 

Tabell 1. Anger en sammanställning av användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

relaterade till respektive referens 

 

 

 

 

 

 

Brown 

& 

Vessey  

(2003) 

 

Dey  

et al. 

(2010) 

 

Nah & 

Delgado 

(2006) 

 

Sandoe 

(2001) 

 

Somers 

&Nelson 

(2001)  

 

 

Umble 

et al. 

(2003) 

 

Vilpola 

(2008b)  

 

Wong 

et al. 

(2005) 

 

Strategier och mål  

 

 

 

 

 

 

 

  

x 

 

x 

 

x 

 

 

Ledningens åtagande 

 

 

x 

 

 

  

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Projektteam 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

Projektledning  

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 

 

Förändringshantering 

 

 

x 

 

 

  

x 

  

 

  

 

 

Testning 

 

  

x 

 

x 

   

 

 

 

 

x 

 

Utbildning 

 

 

x 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

  

x 

         

 

 (Egen illustration.) 

3.5 Angreppsätt som stöd för användarinvolvering 

Enligt Brown och Vessey (2003) är ett implementeringsprojekt av ett affärssystem lyckat om 

systemet satts i drift inom avsatt tidsplan och budget samt att systemet lever upp till de 

uppsatta kraven. Enligt Magnusson och Olsson (2009) räknas även mät egenskaperna budget, 

omfattning, tid och upplevt projektutfall inom ramen för om ett projekt är lyckat. 

Användbarheten hos det slutgiltiga affärssystemet är också en viktig faktor vid bedömning av 

ett implementeringsprojekt, enligt Magnusson och Olsson (2009). 

 

Enligt Magnusson och Olsson (2009) kan ett systems användbarhet delas in i tre kategorier; 

användaracceptans, användarvänlighet och användarförståelse. För att ett affärssystem ska bli 

användbart efter implementering krävs det att användarna involveras tidigt och ständigt i 

projektet och det kan ske genom olika angreppssätt som stödjer användarinvolvering (Ibid). 

Systemet får då möjlighet att växa med användarna vilket ökar användarnas förståelse för 

affärssystemet (användarförståelse). Om användarna får känna sig delaktiga under 

Referens 
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implementeringsprojektet kan det leda till en känsla av ägarskap, vilket ökar sannolikheten att 

användarna kommer att acceptera det nya systemet (användaracceptans). Eftersom 

användarna på ett tidigt stadium får ge feedback rörande krav och önskemål samt eventuella 

brister i systemet kan användarvänlighet lättare uppfyllas (användarvänlighet) (Magnusson & 

Olsson, 2009).  

 

Enligt Zheng och Wanyama (2010) finns ett angreppssätt vid namn Participatory design (PD), 

som kan ge stöd för användarinvolvering vid systemprojekt. Enligt Thavapragasam (2003) 

innefattar PD en metod, User centered design (UCD), som stödjer användarinvolvering vid 

implementeringsprojekt av affärssystem. Vilpola (2008b) menar att eftersom 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer blivit allt mer kritiska vid 

systemimplementeringar så har flera metoder utvecklats som stödjer användarinvolvering. 
 

3.5.1 Participatory design 

Thavapragasam (2003) och Zheng och Wanyama (2010) definierar Participatory design (PD) 

som ett angreppssätt för användarinvolvering vid utveckling och implementering av 

informationssystem, exempelvis affärssystem. Magnusson et al. (2010) menar att tillämpning 

av UCD och användarinvolvering ökar sannolikheten för att ett implementeringsprojekt ska 

lyckas. 

 

Enligt Thavapragasam (2003) är användarinvolvering inom PD vital vid utveckling och 

implementering av system. Syftet med användarinvolvering är att skapa system som har hög 

användbarhet, det vill säga system som är lätta och effektiva att interagera med som 

användare (Ibid). PD betonar att en implementering ska bygga på kommunikation och direkt 

integration av ett samverkande team av människor som alla representerar viktiga områden i 

företaget (Magnusson et al. 2010; Zheng & Wanyama, 2010), det för att kunna återspegla hur 

användarna faktiskt använder systemet (Fischer & Ostwald, 2002; Magnusson et al. 2010; 

Thavapragasam, 2003). Återspeglingen bör ske genom en social process som fokuserar på att 

kommunicera, dela, förena och agera samt lära av varandra (Thavapragasam, 2003). Viktig 

designkunskap finns hos alla som påverkas av systemet och alla kan då även bidra till 

utformningen av ett bättre system (Ibid). Fischer et al. (2002) och Magnusson et al. (2010) 

menar att PD fokuserar på en systemutveckling där utvecklare och användare arbetar 

tillsammans, och enligt Zheng och Wanyama (2010) ger metoden möjlighet till kontinuerlig 

feedback under implementeringsprocessen. 

 

Thavapragasam (2003) anger främst två anledningar till varför företag bör involvera 

användare under ett affärssystems implementeringsprojekt. Dels kan användarinvolvering 

bidra till ökad kvalitet hos affärssystemet, samt att det kan öka användarnas systemacceptans. 

Användarinvolvering kan även bidra till en bättre förståelse för de behov och krav som finns 

på det nya systemet samt vad som behöver uppfyllas för att uppnå en lyckad utveckling och 

implementering av affärssystemet i företaget (Zheng & Wanyama, 2010). 
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3.5.1.1 User centered design 

Thavapragasam (2003) menar att PD omfattar en metod vid namn User centered design 

(UCD), användarcentrerad design. Syftet med UCD är enligt Garrety och Badham (2004), 

Gulliksen och Göransson (2002), Thavapragasam (2003) och Vilpola (2008a), att öka 

användbarheten hos ett affärssystem genom att arbeta efter ett användarcentrerat arbetssätt 

som sätter användarnas behov och krav i fokus. Vilpola (2008b) menar att UCD fokuserar på 

både organisationens och användarnas krav för att skapa användbarhet hos ett system.  

 

Gulliksen och Göransson (2002), Thavapragasam (2003), Vilpola (2008b) och Waller et al. 

(2005) menar att UCD stödjer en tidig och ständig användarinvolvering under hela 

implementeringsprocessen. Det för att användarna skall kunna ge feedback till affärssystemets 

utformning samt för att systemet bättre ska uppfylla användarnas krav (Ibid). Enligt ISO 

(1999), Vilpola (2008b) och Waller et al. (2005) bidrar användarinvolvering under ett 

implementeringsprojekt till att användarna lättare kan lära sig systemet, vilket enligt ISO 

(1999) och Vilpola (2008b) kan verka motiverande för användarna. Användarinvolvering 

bidrar även till ökad systemkvalitet, systemacceptans och produktivitet, samt minskade 

kostnader för framtida systemunderhåll (Ibid). Enligt UCD bör användarna vara involverade 

vid implementeringsprocessens planering och beslutsfattande (Thavapragasam, 2003; Vilpola, 

2008a). Det eftersom användarna enligt UCD ska vara den drivande faktorn vid 

implementeringsprojekt (Ibid). Med stöd av UCD kan ett företag minska effekten av 

användarrelaterade problem under en affärssystems implementering samt stödja de olika 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer som kan påverka implementeringsprojekts 

utfall (Vilpola, 2008b). Gulliksen och Göransson (2002), Vilpola (2008a) och Vredenburg, 

Isensee och Righi (2002) menar att UCD omfattar en rad olika aspekter vars syfte är att stödja 

företag i deras implementeringsprojekt.  

 Ett implementeringsprojekt bör ha tidig och ständig användarinvolvering för att skapa 

förståelse för användarnas behov och företagsprocessernas krav (Gulliksen & 

Göransson, 2002; Vilpola, 2008b). Den drivande kraften bakom UCD är att förstå och 

tillgodose användarna krav och behov (Vredenburg et al. 2002).  

 Användarinvolvering skapar en känsla av delaktighet i ett projekt, vilket kan motivera 

användarna och skapa projekt- och systemacceptans (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Enligt UCD bör ett projekt ha en plan över hur och när användarinvolvering ska ske 

under ett projekt (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Enligt UCD är det viktigt att fastställa och uttala implementeringsprojektets strategier, 

mål och syfte (Gould, Boies & Ukelson, 1997; Gulliksen & Göransson, 2002; 

Vredenburg et al. 2002). Det för att skapa förståelse och motivation hos företagets 

användare inför förändringen (Gulliksen & Göransson, 2002).  

 En stark, delaktig och engagerad ledning krävs under ett implementeringsprojekt för 

att ge stöd till projektet och driva det i önskad riktning (Vilpola, 2008b). 

Företagsledningen måste arbeta för att projektet möter de uppsatta projektmålen samt 

att alla i företaget arbetar mot samma mål (Gulliksen & Göransson, 2002). 
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Företagsledningen bör också vara delaktig och engagerad under projektet för att kunna 

delge projektet den tid och de resurser som det kräver (Ibid). 

 UCD står för kommunikation och direkt integration av ett samverkande team som alla 

representerar viktiga områden i företaget vid ett implementeringsprojekt (Gulliksen & 

Göransson, 2002; Magnusson et al. 2010; Thavapragasam, 2003; Zheng & Wanyama, 

2010). Kommunikation och integration är viktigt för att olika parter i projektet skall 

kunna dra lärdomar av varandra, eftersom alla parter besitter olika relevanta 

kompetenser (Gulliksen & Göransson, 2002; ISO, 1999; Waller et al. 2005). 

Integration bidrar till effektivare problemlösning, ökad systemkvalitet samt ökad 

systemacceptans (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Enligt Gulliksen och Göransson (2002) och Waller et al. (2005) är det viktigt att 

implementeringsprojektets projektteam är effektivt samt har erfarenhet och bred 

kompetens. ISO (1999) betonar att olika personer har olika kompetenser och 

tillsammans kan de skapa en helhet. Därför är ett projektteams sammansättning viktig 

för ett projekts utfall (Ibid). 

 

 Enligt UCD är det viktigt att användarna känner förtroende för projektteamets 

medlemmar (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Användarna bör ha representanter som tidigt och kontinuerligt medverkar i projektets 

projektteam (Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b). 

 Förändringshantering är viktigt under ett implementeringsprojekt och de som ansvarar 

för förändringshanteringen måste besitta lämplig kompetens (Vilpola, 2008b). Brown 

och Vessey (2003) menar att ett företag inte bör genomföra en förändring utan en 

förändringsplan. Det är viktigt att användarna är medvetna om de förändringar som 

sker under projektet samt att användarna känner förtroende för de som ansvarar för 

projektets förändringshantering (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Enligt Gulliksen och Göransson (2002) och Vilpola (2008b) bör användarnas verkliga 

arbetsuppgifter studeras och analyseras. Det för att definiera specifika 

verksamhetsprocesser och moment i systemet samt för att finna brister och problem i 

dessa. Analyserna stödjer sedan projektets förbättringsarbete (Ibid). Användarna bör 

kontinuerligt involveras vid systemanalys eftersom det är de som arbetar i processerna 

(Ibid). 

 Systemets design och företagets förändringar bör kontinuerligt dokumenteras under 

processen, för att samtliga parter i projektet ska bli medvetna om de förändringar som 

sker (ISO, 1999). Dokumentationen bör vara enkel så att den blir lätt att förstå vid 

framtida användning (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Utvärdering och testning av ett system bör ske tidigt och ständigt under en 

implementeringsprocess och det tillsammans med användarna (Vilpola, 2008a; 

Vredenburg et al. 2002). UCD betonar att systemet bör designas efter önskad 

upplevelse och därför är det viktigt med användarnas feedback (Ibid). Användarna bör 
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driva designen enligt Vredenburg et al. (2002) och testningen ger användarna 

möjlighet att ge feedback så att systemet bättre kan uppfylla deras och företagets krav 

(Abras, Maloney- Krichmar & Preece, 2004). Att arbeta för användarna är det centrala 

inom UCD och därför är användarfeedback viktigt (Vredenburg et al. 2002).  

 Användarutbildning är viktigt för att stödja och motivera användarna i projektet samt 

för att lära dem det nya affärssystemet (Gulliksen & Göransson, 2002). Utbildning kan 

enligt Gulliksen och Göransson (2002) skapa ökad produktivitet i systemet samt ge 

nöjda användare. Användarinvolvering genom utbildning ger fördelar som minskat 

användarmotstånd, ökad produktivitet och systemacceptans samt ökad 

systemförståelse hos användarna (Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b; 

Waller et al. 2005). Användarutbildning bör prioriteras då den kan bidra till minskade 

underhållskostnader hos företaget efter affärssystemets driftsättning (Gulliksen & 

Göransson, 2002; Vilpola, 2008b). 
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3.6 Teoretisk sammanfattning 
I detta delkapitel sammanfattar vi teorin som vi använt oss av som stöd för studien och dess 

problemställning. Vi vill med hjälp av följande tabeller ge en tydlig översikt över teorins och 

studiens relevanta områden och även hänvisa till dess referenser. 
 

3.6.1 Sammanställning av ett affärssystems implementeringsprocess och processens olika 

aktiviteter 

 

Tabell 2. Sammanställning av aktiviteter som uppstår under ett affärssystems 

implementeringsprocess  

 

Parr & 

Shanks 

(2000) 
 

 

 

Planeringsfasen 

 

 

Projektfasen 

 

 

Förbättringsfasen 

 

Sandoe (2001) 
 

 

Initiering 

 

Planering 

 

Analys & 

design 

 

Realisering 

 

Övergång & 

driftsättning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Egen illustration.) 
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3.6.2 Sammanställning av aktiviteternas innebörd i ett affärssystems implementeringsprocess 

 

Tabell 3. Sammanställning av affärssystemets implementeringsprocess aktiviteter  
 

 

Aktiviteter 

Parr & Shanks (2000) 

 

Aktiviteter 

Sandoe (2001) 

 

Innebörd 

 

Referens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering 

 

 

 

 

Grundläggande beslut fattas för 

implementeringsprojektet. 

 

 

 

 

Definition och specifikation av 

förändringsbehovet bör genomföras.  

Tydligt definiera och uttala projektets 

strategier och mål. 

Kartläggning av problem som kan 

påverka projektets framgång och utfall. 

Skapa förståelse för den tillfälliga 

systemmiljö. 

Beslut om samarbetspartners fattas. 

Val av mjuk- och hårdvara. 

 
 

Beslut om projektledning och 

projektteam. 

Resurs planering genomförs. 

 

Kommunicera och förankra strategier 

och mål. 

 

Brown & Vessey (2003), Dey 

et al. (2010), Eklund (2002), 

Muscatello et al. (2003), Parr & 

Shanks (2000), Sandoe (2001)   

Sandoe (2001) 

 
Dey et al. (2010), Eklund 

(2002), Muscatello et al. (2003) 

Sandoe (2001) 

 
Magnusson & Olsson (2009) 

 

 

 

Sandoe (2001) 

Sandoe (2001) 

 

 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

Sandoe (2001), Magnusson & 

Olsson (2009) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Projektfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys & design 

 

 

 

 

 

 

Realisering 

 

 

 

 
Övergång & 

driftsättning 

 

 

Analysera den nuvarande 

företagssituationen samt den önskade 

företagssituationen. 

Fastställa företagets behov. 

Låta användare bidra med kunskap och 

önskemål.  

 

Affärssystemet realiseras. 

Installation av hård- och mjukvara. 

Systemtestning. 

 

 

Utvärdering av krav. 
 

Det nya affärssystemet sätts i drift och 

det gamla stängs av. 

Utbildning av användarna. 

 

 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

 

Magnusson & Olsson (2009) 

Magnusson & Olsson (2009) 
 

 
 

Sandoe (2001) 

Sandoe (2001) 

Magnusson & Olsson (2009), 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

Sandoe (2001) 

 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

Avison & Fitzgerald (2006),  

Magnusson & Olsson (2009), 

Parr & Shanks (2000), Sandoe 

(2001) 

    

 

Förbättringsfasen 
 

 

  

 
 

(Egen illustration.) 
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3.6.3 Sammanställning av varför ett implementeringsprojekt av affärssystem misslyckas 

 

Tabell 4. Sammanställning av varför en affärssystemimplementering misslyckas 

  

 

Problem 

 

Innebörd 

 

Referens 

 
Bristfälligt åtagande från företagsledningen Företagsledningen åtar sig inte 

projektet och förhåller sig passiv. 

Implementeringsprojektets 

komplexitet underskattas.  

Felaktiga och otillräckliga resurser 

tilldelas projektet.  

 

Muscatello et al. (2003), Umble et al. 

(2003) 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003), 

Somers & Nelson (2001) 

Otydliga strategier och mål Ej klart definierade projektmål, 

förväntningar och resultat. 

Ej gemensamma projektstrategier 

och projektmål. 

Målen förändras under projektet 

gång. 

Bristande förståelse för projektets 

syfte och företagets 

förändringsbehov.  

Bristande kommunikation. 

 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

Muscatello et al. (2003) 

 

Umble et al. (2003) 

 

Eklund (2002), Gulliksen & Göransson 

(2002) 

 

Eklund (2002), Muscatello et al. (2003)  

 

Bristande kompetens i projektteamet 

 

Bristande kompetens i 

projektteamet. 

Medlemmarna är inte erkända hos 

det övriga företaget. 

Användarna upplever bristande 

förtroende för projektteamet. 

Omedvetenhet om hur företaget 

arbetar och bedrivs. 

Företagsanalyserna baseras på 

felaktiga uppgifter.  

 

Dey et al. (2010), Somers & Nelson (2001) 

 

Avison & Fitzgerald (2006), Dey et al. 

(2010) 

Avison & Fitzgerald (2006), Dey et al. 

(2010) 

Dey et al. (2010) 

 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

Bristfällig projektledning 

 

Projekt drivs i fel riktning  

 

 

Bedrivs med bristfällig kompetens 

 

Bristande förtroende hos 

användarna. 

Bristande kommunikation.  

Användarna kan uppleva oro om 

de inte vet vad som sker under 

projektets gång. 

 

Avison & Fitzgerald (2006), Dey et al. 

(2010), Somers & Nelson (2001), Umble et 

al. (2003), Vilpola (2008b) 

Dey et al. (2010), Somers & Nelson (2001), 

Umble et al. (2003), Vilpola (2008b) 

Avison & Fitzgerald (2006), Dey et al. 

(2010) 

Muscatello et al. (2003) 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 
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Bristande förändringshantering Användare inser ej systembrister 

och förändringsbehov. 

Användarna kan uppleva oro om 

de inte vet vad som sker under 

projektets gång. 

Kultur som inte är öppen för 

förändringar. 

Förändringarna dokumenteras inte. 

Människor och processer 

identifieras och kartläggs felaktigt. 

Finns ingen förändringsplan. 

Inte analyserat företaget på ett 

lämpligt sätt. 

Användarna motsätter sig 

förändringen. 

Företaget underskattar projektets 

komplexitet samt förstår och åtar 

sig inte förändringen på ett 

lämpligt sätt. 
 

Umble et al. (2003) 

 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

 

Dey et al. (2010) 

 

Sandoe (2001) 

Brown & Vessey (2003) 

 

Brown & Vessey (2003) 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003), 

Umble et al. (2003) 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

Bristfällig systemtestning  

 

 

Användarna förstår inte hur de ska 

använda systemet - låg 

produktivitet och hög missnöjdhet 

hos användarna kan skapas.  

Systembrister upptäcks inte innan 

driftstart. 

Systemets användbarhet kan 

påverkas.  

Användare kan få svårt att 

integrera med det nya systemet. 

Företaget får svårt att uppnå 

produktivitet vid driftsättning  

 

Användarna upplever inte 

systemacceptans och 

användbarhet.  

 

Avison & Fitzgerald (2006), Somers & 

Nelson (2001) 

 

 

Nah & Delgado (2006), Wong et al. (2005) 

 

Magnusson & Olsson (2009) 

 

Avison & Fitzgerald (2006), Boddy et al. 

(2008),  Muscatello et al. (2003) 

Brown & Vessey (2003), Dey et al. (2010), 

Somers & Nelson (2001), Wong et al. 

(2005) 

Magnusson & Olsson (2009) 

Bristfällig användarutbildning Användarna förstår inte hur de ska 

använda systemet - låg 

produktivitet och hög missnöjdhet 

hos användarna kan skapas.  

Systembrister upptäcks inte innan 

driftstart. 

Systemets användbarhet kan 

påverkas.  

Användare kan få svårt att 

integrera med det nya systemet. 

Företaget får svårt att uppnå 

produktivitet vid driftsättning 

 

Användarna upplever inte 

systemacceptans och 

användbarhet.  

 

Avison & Fitzgerald (2006), Somers & 

Nelson (2001) 

 

 

Nah & Delgado (2006), Wong et al. (2005) 

 

Magnusson & Olsson (2009) 

 

Avison & Fitzgerald (2006), Boddy et al. 

(2008),  Muscatello et al. (2003) 

Brown & Vessey (2003), Dey et al. (2010), 

Somers & Nelson (2001), Wong et al. 

(2005) 

Magnusson & Olsson (2009) 

   

               (Egen illustration.) 
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3.6.4 Sammanställning av användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

 

Tabell 5. Sammanställning av användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

  

 

Användarrelaterade 

kritisk framgångsfaktor 

 

Innebörd 

 

Referens 

 
Strategier och mål Tydliga mål och strategier ökar förståelsen för 

projektet och dess process. 

Det är viktigt att ha väl uttalade 

projektstrategier och projektmål.  

Det krävs en tydlig kommunikation av 

projektets strategier och mål till användarna 

för att skapa medvetenhet och motivation. 

 

Somers & Nelson (2001), Umble et al. (2003), 

Vilpola (2008b) 

Dey et al. (2010), Eklund (2002), Muscatello 

et al. (2003) 

Eklund (2002), Wong et al. (2005) 

Ledningens åtagande Starkt ledarskap och delaktighet från 

företagsledning. 

Ledningen delaktig och engagerad under hela 

implementeringen.  

Företagsledarna måste se och tänka långsiktigt 

för att tillräckliga resurser ska tilldelas. 

projektet. 
Ett projekt måste tilldelas lämpliga 

projektmedlemmar.  

Samt tillräckligt med tid till bland annat 

användarutbildning  

 

Brown & Vessey (2003), Umble et al. (2003), 

Wong et al. 2005 

Brown &Vessey (2003) 

 

Muscatello et al. (2003) 

 

 

Brown & Vessey, (2003) 

 

Muscatello et al. (2003) 

Projektteam Ett projekt kräver ett kompetent och 

fungerande projektteam. 

Medlemmarna i projektteamet måste vara 

erkända hos det övriga företaget. 

Projektteamet bör innehålla ett antal 

användarrepresentanter som för användarnas 

talan i projektet 

Användarrepresentanterna bör tidigt och 

kontinuerligt delta i projektet eftersom de har 

kompetens om företagets processer. 

Användarrepresentanterna ska stödja 

projektteamet att fatta beslut som är 

representativa och lämpliga för företagets 

olika områden. 

 

Brown & Vessey (2003), Somers & Nelson 

(2001), Umble et al. (2003), Vilpola (2008b) 

Brown & Vessey (2003) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

 

Magnusson & Olsson (2009) 

 
 

Brown & Vessey, (2003) 

 

Projektledning  Ett projekt kräver en kompetent och 

fungerande projektledning. 

Företaget måste använda sin kompetens 

effektivt för att öka sannolikheten att lyckas 

med sitt affärssystemprojekt. 

 

Dey et al. (2010), Somers & Nelson (2001), 

Umble et al. (2003), Vilpola (2008b) 

Dey et al. (2010) 
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Förändringshantering Kunna hantera olika förändringar som kan 

uppstå till följd av ett projekt. 

Bör ha en förändringsplan för att skapa 

medvetenhet hos användarna samt 

tillhandahålla relevant projektinformation. 

Viktigt att specifika och kompetenta personer 

hanterar förändringsarbetet under hela 

implementeringsprocessen. 

Under implementeringsprocessen är det 

viktigt att ständigt dokumentera 

förändringarna, det för att kunna skapa 

manualer som kan användas vid 

användarutbildning.  

En lämplig förändringshantering kan stödja 

användarnas motivation till projektet. 

Viktigt med en kultur som är öppen för 

förändring 

Dey et al. (2010), Umble et al. (2003) 

 

Brown & Vessey (2003), Dey et al. (2010) 

 

 

Sandoe, (2001) 

 

 

Sandoe (2001) 

 

 

 

 

Magnusson & Olsson (2009) 

 

Sandoe (2001) 

 

 

Testning Sofistikerad och rigorös testning av systemet 

för att se hur det integrerar med användarna. 

Viktigt att mycket och tillräckligt med tid 

avsätts i ett implementeringsprojekt. 

Testning av ett affärssystem är viktigt 

eftersom användarna får möjlighet att 

integrera med systemet och ge feedback på 

hur de upplever det. Det är även viktigt att ha 

en aktiv kommunikation. 

 

Nah & Delgado (2006) 

 

Wong et al. (2005) 

 

Boddy et al. (2008) 

Utbildning Företag kan involvera sina användare genom 

utbildning. 

Utbilda användarna så att de direkt efter 

driftstart kan använda systemet är något som 

företag bör prioritera högt.  

Användarna bör utbildas och det i god tid, för 

att de ska kunna lära sig att integrera med 

systemet.  

Det är viktigt att användarna får utbildning 

tidigt i implementeringsprocessen för att de 

ska kunna relatera till och förstå företagets 

affärsprocesser samt få möjlighet att bidra i 

förändringsarbetet.  

 

Umble et al. (2003) 

 

Umble et al. (2003) 

 

 

Avison & Fitzgerald (2006) 

 

 

Somers & Nelson (2001) 

               (Egen illustration.) 
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3.6.5 Sammanställning av metod för användarinvolvering – UCD 

 

Tabell 6. Sammanställning av metod för användarinvolvering – UCD 

 

 

Användarinvolvering 

 

Innebörd 

 

Referens 

 
Användarnas behov och önskemål i fokus 

 

Ha ett användarcentrerat arbetssätt för att skapa 

användbarhet. Det är viktigt att se till 

användarnas behov och önskemål. 

 

Garrety & Badham (2004), 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Thavapragasam (2003), Vilpola 

(2008a) 

Involvera användarna tidigt Involvera användarna tidigt i 

implementeringsprocessen så att de har 

möjlighet att ge feedback samt redogöra för sina 

krav och önskemål. 

Kan skapa systemacceptans. 

Gulliksen & Göransson, (2002), 

Thavapragasam (2003), Vilpola 

(2008b) Waller et al. (2005) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

Involvera användarna ständigt Ständig användarinvolvering för att användarna 

skall kunna ge feedback. 

 

 

Användarinvolvering skapar förståelse för 

användarnas behov och företagsprocessernas 

krav 

Användarinvolvering skapar en känsla av 

delaktighet i ett projekt, vilket kan motivera 

användarna och skapa systemacceptans. 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Thavapragasam (2003), Vilpola 

(2008a), Waller et al. (2005) 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Vilpola (2008b) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

Plan över användarinvolvering Ett projekt bör ha en plan över hur och när 

användarinvolvering ska ske under ett projekt. 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

Fastställa och tydligt uttala projektets 

strategier, mål och syfte 

 

 

 

Viktigt att fastställa och uttala projektets 

strategier, mål och syfte. 

 

Användarinvolvering skapar förståelse och 

motivation inför projektet och förändringen. 

 

Gould et al. (1997), Gulliksen & 

Göransson (2002), Vredenburg et 

al. (2002) 

Gulliksen & Göransson (2002) 

Stark och engagerad ledning 

 

 

Viktigt att ha en stark och engagerad ledning för 

att kunna bedriva projektet. 

För att företaget och projektet ska möta de 

uppsatta målen samt för att se till att alla arbetar 

mot samma mål. 

 

Vilpola (2008b) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

 

 

Kommunikation Kommunikation och integration mellan ett 

samverkande team som alla representerar 

viktiga områden i företaget. 

 

Kommunikationen är viktigt för att parterna i 

projektet ska kunna lära av varandra. Det 

eftersom de alla besitter olika relevanta 

kompetenser. 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Magnusson et al. (2010), 

Thavapragasam, (2003), Zheng & 

Wanyama (2010)  

Gulliksen & Göransson (2002), 

ISO (1999), Waller et al. (2005) 

 

Integration mellan olika parter i projektet 

 

 

Viktigt med integration mellan olika parter i 

projektet. Integration bidrar till effektivare 

problemlösning, ökad systemkvalitet samt ökad 

systemacceptans.  

 

Gulliksen & Göransson (2002) 
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Tillförlitligt och kompetent projektteam 

 

Det är viktigt att projektteamet är effektivt samt 

har erfarenhet och en bred kompetens. 

Olika personer sitter på olika kompetenser som 

tillsammans kan bidra till en helhet. 

Viktigt att användarna känner förtroende för 

projektteamets medlemmar. 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Waller et al. (2005)  

ISO (1999) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

 

Användarrepresentanter Användarna bör ha representanter som tidigt 

och kontinuerligt medverkar i projektet. 

 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Vilpola (2008b) 

Förändringshantering Viktigt med förändringshantering och de som 

ansvara för den bör ha lämplig kompetens.  

Ett företag bör inte genomföra en förändring 

utan en förändringsplan. 

Viktigt att användarna är medvetna om 

förändringarna som sker under projektet. 

Vilpola (2008b) 

 

Brown & Vessey (2003) 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

 

Återspegla hur användarna arbetar i 

verkligheten 

Viktigt att användarnas verkliga arbetsuppgifter 

studeras och analyseras för att kunna definiera 

specifika verksamhetsprocesser och finna 

brister. 

Driv projektet genom en social process som 

innebär kommunikation, dela, förena och agera 

samt lära av varandra. 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Vilpola (2008b) 

 

 

Thavapragasam (2003) 

Dokumentation av förändringarna Systemets design och projektets förändringar 

bör kontinuerligt dokumenteras under 

processen. 

Dokumentationen bör vara enkel så att den blir 

lätt att förstå vid framtida användning. 

  

ISO (1999) 

 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

Systemtestning Utvärdering och testning av ett system bör ske 

tidigt och ständigt i en implementeringsprocess 

och det i samband med användare. 

Användarna bör driva designen i projektet. 

Testningen ger användarna möjlighet att ge 

feedback så att systemet bättre kan uppfylla 

användarnas och företagets krav.  

 

Vilpola (2008a), Vredenburg et 

al. (2002) 

 

Vredenburg et al. (2002) 

Preece et al. (2004) 

Användarutbildning Användarutbildning är viktigt för att stödja och 

motivera användarna samt för att lära dem det 

nya systemet.  

Användarutbildningens fördelar är minskat 

användarmotstånd, ökad produktivitet och 

systemacceptans samt ökad systemförståelse 

hos användarna. 

Användarutbildning bör prioriteras och kan 

bidra till minskade underhållskostnader hos 

företaget efter systemets driftsättning i 

framtiden. 

 

Gulliksen & Göransson (2002) 

 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Vilpola (2008b), Waller et al. 

(2005) 

 

Gulliksen & Göransson (2002), 

Vilpola (2008b) 

Användarfeedback 

 

 

Viktigt med kontinuerlig feedback från 

användarna. 

 

Preece, (2004), Zheng & 

Wanyama, (2010), Vilpola 

(2008a), Vredenburg et al. (2002) 

 

 
             (Egen illustration.) 
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4. Empiri 
 

 

I empirikapitlet redovisas den data vi samlat in under vår empiriska studie. 

Inledningsvis följer en kort företagsbeskrivning av de tre företagen som deltagit  i studien 

samt en förklaring till varför företagen valde att implementera ett nytt affärssystem. 

Därefter följer redogörelser av hur respektive företag hanterat sitt 

implementeringsprojekt av affärssystem. 
 

4.1 Företagsbeskrivning 

Nedan följer en kort företagsbeskrivning av varje företag som deltagit i vår empiriska studie. 

Alla företag som deltagit i undersökningen är anonyma, då flera av dem önskat anonymitet. 

Vi har valt att namnge varje företag enligt Alfa, Beta och Gamma för att kunna skilja dem åt i 

studien. De tre företagen är alla belägna i Halland. 

 

Kriterier vi satte upp för de företag och respondenter som skulle få delta i studien var:  

 att företaget har 10-49 anställda. 

 att företaget inom de sex senaste åren implementerat ett affärssystem. 

 att företaget vid implementeringen hade minst tio användare av affärssystemet. 

 att respondenterna var anställda i företaget under affärssystemets 

implementeringsprocess. 

4.1.1 Alfa 

Alfa är ett företag som valde att implementera ett nytt affärssystem år 2005. Företaget 

upplevde att det gamla systemet inte längre räckte till då företaget växte och många moment 

var manuella. Tidigare använde företaget två system vars integration inte alltid fungerade. 

Flödet i processerna var inte så effektivt som Beta önskade och företaget hade problem att få 

fram statistik från de olika systemen. Vid affärssystemimplementeringen hade företaget tio 

användare och företaget har idag 22 anställda. Företagsledarrespondenten var projektledare 

under implementeringsprocessen. Hos Alfa fick vi möjlighet att intervjua två användare från 

två olika områden av företaget. Alfa använde inte någon teoretiskt baserad 

implementeringsprocess. 

4.1.2 Beta 

Beta valde att implementera ett nytt affärssystem i sitt företag år 2008 eftersom det förra 

systemet inte gick att uppgradera och systemets support skulle upphöra. Beta hade vid 

implementeringstidpunkten tio användare och har idag 32 anställda. Den företagsledare som 

vi intervjuade var projektledare för affärssystemimplementeringen. Vi fick hos Beta intervjua 

en användare som ingick i projektteamet och som var en användarrepresentant för sitt område. 

Beta använde inte någon teoretiskt baserad implementeringsprocess. 
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4.1.3 Gamma 

Gamma valde att implementera ett nytt affärssystem år 2009 då det upplevde att vissa 

moduler i det gamla systemet var otillräckliga. Gamma har visionen och ambitionen att 

expandera de närmaste åren och därför behöver företaget ett nytt affärssystem som stödjer ett 

större företag. Vid implementeringstidpunkten hade Gamma 45 användare och företaget har 

idag 45 anställda. Företagsledaren som vi intervjuade var en av implementeringsprojektets 

projektledare. Den användare vi intervjuade var användarrepresentant för sitt område under 

projektet. Gamma använde inte någon teoretiskt baserad implementeringsprocess. 

4.2 Användarinvolvering 

Varje respondent fick generella frågor om hur de upplevt användarinvolvering under 

implementeringsprojekten. Respondenterna fick svara på frågor om de under projekten 

upplevt motivation och motstånd. Varje respondent fick även frågor kring projektets utfall.  

4.2.1 Involvering av användare under implementeringsprocessen 

Varje respondent fick frågor angående projektets användarinvolvering.  

4.2.1.1 Alfa 

Företagsledaren hos Alfa berättade att alla användarna tidigt varit involverade under hela 

implementeringsprocessen, dock vid olika tidpunkter beroende på vilket företagsområde 

användarna tillhörde. Användarna involverades bland annat genom utbildning och olika 

möten. Företagsledningen valde att tidigt förklara och motivera att en förändring var 

nödvändig, då det gamla systemet inte längre var så effektivt som Alfa krävde. 

Företagsledaren framförde att det är viktigt med användarinvolvering vid en 

affärssystemimplementering, eftersom det är användarna som senare ska arbeta i systemet. 

Företagsledaren framförde även att användarinvolvering är helt avgörande för om ett 

implementeringsprojekt ska lyckas eller inte. Graden av användarinvolvering under projektet 

grundades på magkänsla och sunt förnuft. Företagsledaren berättade att det mest positiva med 

projektets användarinvolvering var att produktivitet tidigt skapades i systemet samt att alla 

användarna fick känna sig delaktiga.  

 

Användarna berättade att alla användarna involverats under implementeringsprocessen, dock 

olika mycket och vid olika tidpunkter. Användarna involverades främst vid utbildning och 

testning av systemet. Användarna framförde att graden av användarinvolvering varit 

tillräcklig under implementeringsprocessen. De ansåg att användarinvolvering under en 

affärssystemimplementering är otroligt viktig för att kunna få möjlighet att påverka systemets 

utformning, vilket de upplevde att användarna fått göra. Användarinvolveringen har också 

skapat en känsla av delaktighet i projektet, berättade användarna. 

4.2.1.2 Beta 

Företagsledaren berättade att alla användarna varit involverade under 

implementeringsprojektet, och det redan från projektstart. Graden av användarinvolvering har 

varierat under projektet, och har skett bland annat i samband med möten, systemtestning och 

utbildning. Graden av användarinvolvering grundades på sunt förnuft och man ville genom 

tidig användarinvolvering skapa en känsla av delaktighet i projektet. Han/hon ansåg att tidig 
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involvering är ytterst viktigt för att kunna lyckas med ett implementeringsprojekt samt att 

användarna sitter på oerhört viktig kompetens som projektet måste ta del av. Företagsledaren 

framförde dock att användarinvolveringen krävt mycket tid eftersom projektet fick fokus på 

”/…för små…/” detaljer. Varje användare brann för sitt område och sitt områdes ”/…små…/” 

detaljer. Projektet tappade fokus från helheten, vilket ledde till en del diskussioner mellan 

områdenas användare och det var då svårt för företagsledarna att hålla samtalen på en lagom 

detaljnivå. Alla användarna fick därför inte alltid delta på de formella mötena. Genom 

projektets användarinvolvering ansåg företagsledaren dock att Beta fått användarna att känna 

sig delaktiga i projektet vilket bidragit till systemacceptans hos användarna. 

 

Användaren ansåg att användarinvolvering är mycket viktigt och var själv involverad under 

projektet. Användaren framförde att användarna varit involverade olika mycket beroende på 

vilket företagsområde som berördes. Överlag ansåg användaren att graden av 

användarinvolvering varit tillräcklig. Han/hon framförde att användarna, främst 

representanterna, bidragit till utformningen av ett användbart system som idag passar 

företaget.  

4.2.1.3 Gamma 

Implementeringsprojektet hade ständig användarinvolvering genom 

användarrepresentanterna, alla användarna var därmed inte involverade, berättade 

företagsledaren. Han/hon framförde att den höga graden av användarinvolvering resulterade i 

att projektets tidsplan inne hölls. Testtillfällena gav för mycket feedback och utbildningarna 

drog ut på tiden. Samtidigt ansåg företagsledaren att användarna involverats för lite vid 

framtagningen av kravspecifikationen. Om användarna hade involverats tidigare hade 

kravspecifikationen blivit mer fullständig och systemet hade tidigare kunnat anpassas bättre i 

projektet. Vad Gamma grundade graden av användarinvolvering på vet inte företagsledaren. 

Men han/hon framförde att det är viktigt med användarinvolvering eftersom de har kompetens 

om företagets olika processer. 

 

Användaren framförde att graden av användarinvolvering inte varit tillräcklig under 

implementeringsprocessen. Det då flera av användarna inte fick utbildning och fick inte heller 

testa systemet. Han/Hon ansåg att det berodde på att företagsledningen ville hålla in på de 

finansiella resurserna och hålla den avsatta tidsplanen. Användaren framförde att mer tid 

borde avsatts till projektet så att alla användare kunde involveras och få utbildning. 

Användaren framförde även att projektet och systemet utfall troligtvis hade blivit bättre om 

användarna involverats redan vid framtagningen av systemets kravspecifikation. Han/hon 

ansåg att användarinvolvering är viktigt under ett implementeringsprojekt eftersom användare 

har spetskompetens om företagets olika processer. Därför bör användarna få möjlighet att vara 

med och utforma systemet.  

4.2.2 Motivation 

Vi ställde frågor om användarna varit motiverade till implementeringsprojektet samt om vad 

som gjorts för att motivera användarna under projektet. 
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4.2.2.1 Alfa 

Enligt Alfas företagsledare var användarna motiverade inför implementeringsprojektet. 

Han/hon berättade att inget direkt gjorts för att motivera användarna, dock valde 

företagsledningen att lägga stor tyngd på att användarna skulle förstå de nya processerna. Det 

ansåg företagsledaren kunde bidra till motivation eftersom användarna skulle kunna se det 

nya systemets möjligheter och få dem att känna sig bekväma i de nya arbetssätten. 

Företagsledaren framförde att det inte varit svårt att motivera användarna.  

 

Användare 2 hos Alfa kände sig väl motiverad inför förändringen eftersom han/hon tydligt 

kände ett förändringsbehov. Användare 1 upplevde dock inget förändringsbehov och ansåg att 

det gamla systemet fungerade, men kände sig ändå motiverad eftersom han/hon ansåg att det 

överlag är spännande med förändringar. Användarna blev mer motiverade genom 

användarutbildningen som de fick. Eftersom de då fick lära sig de nya arbetssätten och 

systemets nya och enklare funktioner. 

4.2.2.2 Beta 

Betas användare motiverades genom att tydligt förklara och redogöra fördelarna med det nya 

affärssystemet samt hur affärssystemet skulle komma att förbättra och förenkla användarnas 

dagliga arbetsprocesser, förklarade företagsledaren. Projektteamet valde att under projektet 

låta användarna skapa användarmanualer. Syftet med användarmanualerna var att användarna 

skulle lära sig de nya processerna och arbetsuppgifterna samt att de i framtiden skulle kunna 

ha materialet som stöd för systemanvändningen och utbildningen. Företagsledaren ansåg att 

den djupa förståelsen skulle bidra till att motivera användarna. Han/hon framförde att det inte 

varit svårt att motivera användarna men var ändå medveten om att vissa användare inte var 

motiverade inför förändringen. Han/hon framförde att det berodde på deras höga ålder och 

rädslor för förändringar. 

 

Användaren hos Beta ansåg att motsättningar under ett projekt kan uppstå om man inte är 

motiverad inför en förändring. Han/hon kände sig själv motiverad inför förändringen och 

framförde att det inte varit svårt att bli det. Vissa användare var dock inte motiverade och 

han/hon ansåg att det berodde på att användarna tyckte att det gamla systemet fungerade bra. 

Allt eftersom användaren lärde sig affärssystemet kunde han/hon finna nya arbetssätt och 

genvägar, vilket han/hon ansåg hade en motiverande effekt. Användaren blev även motiverad 

av det nya systemets fördelar som tydligt uttalats. 

4.2.2.3 Gamma 

Företagsledaren antog att användarna känt sig motiverade under projektet. Projektledningens 

syfte har varit att motivera användarna genom att väl uttala projektets mål samt ge användarna 

snabb utbildning. Vissa användare var dock svåra att motivera, framförde företagsledaren. 

 

Användaren upplevde att han/hon varit motiverad under projektet men var samtidigt 

medveten om att flera användare inte varit det. Användaren upplevde motivation eftersom 

han/hon kände ett stort förändringsbehov samt att denne fick ingå i projektteamet. 

Användaren blev dock mindre motiverad då målen blev allt otydligare under projektets gång. 
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4.2.3 Motstånd 

Vi ställde frågor om implementeringsprojektets motstånd. 

4.2.3.1 Alfa 

Företagsledaren framförde att användarna inte visat något motstånd inför och under 

förändringen. Att något motstånd inte upplevdes ansåg han/hon berodde på att Alfa har en 

kultur som är öppen och att de flesta användarna är unga samt har en lång erfarenhet av 

datorer. Han/hon ansåg att unga har en bättre förmåga att bli positiva till en systemförändring 

och har lättare att hantera den.  

 

Användarna upplevde inget motstånd inför eller under projektet eftersom de endast såg 

förändringens många fördelar som var väl uttalade. De upplevde inte heller något motstånd 

från övriga användare. 

4.2.3.2 Beta 

Företagsledaren upplevde ett visst motstånd från användarna, och framförde att det berodde 

på att några användare inte var bekväma med att byta affärssystem. Att vissa användare 

motsatte sig förändringen ansåg företagsledaren berodde på att medelåldern i företaget är över 

50 år och att de hade låg erfarenhet av datorer. Ju äldre man är, desto mindre 

förändringsbenägen är man, ansåg företagsledaren. Motstånd fanns bland dessa användare 

under hela processen och motståndet hanterades genom att ytterligare informera om det nya 

systemets fördelar.  

 

Användaren i företaget kände inget motstånd till affärssystemprojektet under 

implementeringsprocessen utan han/hon såg endast förändringens och det nya systemets 

fördelar. Användaren framförde dock att det gamla affärssystemet fungerade bra men efter att 

fått testa det nya systemet kände han/hon att det var bättre. Användaren var väl medveten om 

att vissa användare upplevde motstånd till det nya affärssystemet och han/hon framförde att 

det berodde på att de andra användarna inte insåg det gamla systemets brister. 

4.2.3.3 Gamma 

Gammas företagsledare var väl medveten om att det fanns motstånd till projektet och det nya 

systemet. Projektledningen lämnade över ansvaret, att motivera företagets övriga användare 

och hantera eventuellt motstånd, till användarrepresentanten. Motståndet hanterades på 

individuell nivå och då ofta med en klapp i ryggen och extra uppmärksamhet och information. 

 

Användaren motsatte sig inte projektet men ansåg att det motstånd som fanns bland 

användarna främst berodde på projektets otydliga mål och till viss del bristande information 

om hur projektet fortlöpte. Motståndet berodde även på att utbildningen i vissa fall dröjde 

länge än beräknat, vilket skapade oro och irritation hos användarna. De drabbade användarna 

kände sig bortglömda och stressade över att andra användare fått tidig utbildning och kunde 

mer om det nya systemet. 
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4.2.4 Projektets utfall 

Inför varje avslutning i respektive intervju ställde vi frågor om implementeringsprojektens 

utfall samt projektets grad av användarinvolvering.  

4.2.4.1 Alfa 

Företagsledaren ansåg att projektet varit lyckat och är idag inte främmande för att göra om ett 

liknande projekt igen. Han/hon framförde att inte något kunde gjorts bättre under 

implementeringsprojektet och att projektet höll den avsatta tidsplanen och budgeten. 

Vidare framförde företagsledaren att projektet haft tillräcklig användarinvolvering med 

hänseende till vad företaget, projektet och användarna krävde. 

 

Båda användarna ansåg att projektets utfall varit lyckat och att projektets grad av 

användarinvolvering varit tillräcklig då de bland annat anser att de fått tillräckligt med 

utbildning. Affärssystemet anses idag vara accepterat. 

4.2.4.2 Beta 

Företagsledaren framförde att affärssystemets driftstart sköts upp sex månader till följd av att 

användarna inte var redo inför driftsättningen. Men företagsledaren ansåg ändå att 

implementeringsprojektet varit lyckat och gått relativt smärtfritt. Affärssystemet hade inte 

varit användbart och accepterat om driftstarten inte hade skjutits fram. 

Användarinvolveringen under projektet kunde inte varit bättre med hänseende till de resurser 

som företaget hade att tillgå, framförde företagsledaren. 

 

Betas användare framförde att användarinvolvering under ett implementeringsprojekt är 

ytterst viktigt för att lyckas. Han/hon ansåg att graden av användarinvolvering varit tillräcklig 

men att implementeringsprojektets information och kommunikation ut till användarna kunde 

varit bättre. Men det anses dock inte ha påverkat projektets utfall.  

4.2.4.3 Gamma 

Enligt företagsledaren anses projektet inte vara lyckat. Det eftersom vissa delar av systemet 

ännu inte är i drift samt att projektets ramar, budget och tid inte hållits. 

Användarinvolveringen har inte varit tillräcklig och vad som skulle gjorts bättre kan han/hon 

inte svara på. 

 

Användaren framförde att implementeringsprojektet inte varit lyckat då flera delar av 

affärssystemet idag inte är i drift samt att vissa delar inte uppfattas som användbara. Projektet 

borde tillhandahållits mer resurser och graden av användarinvolvering borde varit högre för 

att implementeringsprojektet skulle lyckas. En stor brist i projektet var att alla användare inte 

fick utbildning i det nya systemet vilket resulterat till att projektet inte lyckats. 

4.3 Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

Följande empiri är strukturerad efter de användarrelaterade kritiska framgångsfaktorerna som 

angetts i studiens teoretiska referensram. Vi har valt att ange varje företags empiri under 

respektive användarrelaterad kritisk framgångsfaktor för att förtydliga företagens skillnader 

vad gäller hanteringen av faktorerna under implementeringsprocessen av affärssystemet.  
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4.3.1 Strategier och Mål 

Frågorna handlade om projektens strategier och mål. Bland annat om målen och strategierna 

varit väl uttalade i företaget. Frågorna berörde även om medarbetarna kände sig medvetna 

om projektets strategier och mål.  

4.3.1.1 Alfa 

Enligt Alfas företagsledare hade implementeringsprojektet inga uttalade strategier inför 

förändringen. Dock ansåg företagsledaren att Alfa etablerat ett förändringsbehov hos 

användarna genom att betona det gamla systemets brister. Alfa hade en rad mål för projektet 

som bland annat berörde effektivisering av företagets processer. Alfas företagsledning tog 

förgivet att alla användarna förstod målen med projektet och företagsledaren framförde att 

projektmålen därför inte varit uttalade till användarna. Företagsledaren ansåg att användarna 

inte skulle bry sig om målen och därför uttalades de inte. Enligt företagsledaren var målen 

inte heller formellt nedskrivna. Samtidigt framförde han/hon att bristande målmedvetenhet 

hos användare kan påverka ett projekt och då främst negativt. Bristande mål- och 

strategimedvetenhet kan skapa motstånd och ovilja till att förändras vilket i sin tur kan leda 

till rädsla och förvirring hos användare. Användare får då svårt att förstå projektet och dess 

syfte. Han/hon ansåg att om användare i ett affärssystemprojekt är målmedvetna så är 

sannolikheten större att användarna blir positiva inför förändringen. Han/hon framförde även 

att det är viktigt att förklara och redogöra för användarna hur och varför företaget behöver 

förändras. 

 

Båda användarna hos Alfa ansåg att de varit medvetna om att företaget krävde en förändring 

och då att en implementering av ett nytt affärssystem skulle krävas. Användarna framförde att 

de varit ganska medvetna om projektets mål då de förstod bristerna i det gamla 

affärssystemet, men de framförde att de aldrig fått dem formellt uttalade. Att målen inte var 

uttalade betraktade Användare 1 inte som ett problem, då han/hon kände ett tydligt 

förändringsbehov. Användare 2 ansåg dock att företaget inte behövde ett nytt affärssystem 

men tyckte samtidigt att en förändring skulle bli spännande. Användarna var mest fokuserade 

på målen relaterade till sitt respektive område eftersom det blev enklare att förstå 

förändringen, framförde de. Båda användarna ansåg att bristande mål- och 

strategimedvetenhet hos användare kan vara avgörande för ett projekt eftersom det kan skapa 

motstånd till projektet. 

4.3.1.2 Beta 

Inför affärssystemimplementeringen hade företagsledningen skapat ett antal strategier, främst 

hur projektet skulle fortlöpa under implementeringsprocessen. Men under 

implementeringsprocessens gång föll strategierna och det till följd av att 

implementeringsprocessen inte fortlöpte som planerat. Företagsledaren framförde att 

strategierna till en början var väl uttalade till användarna, men eftersom strategierna 

förändrades under projektets gång blev användarna mer och mer omedvetna om dem. 

Företagsledaren ansåg att det är oerhört viktigt att göra medarbetare medvetna om vilka 

strategier ett projekt har i syfte att undvika motstånd. Alla måste få vara med i förändringen 

för att öka motivationen under projektet och det handlar om att ta till vara på användarnas 
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önskemål och behov. Beta satte upp ett antal projektmål som, enligt företagsledaren, främst 

handlade om att förenkla processerna i företaget. Företagsledaren framförde att 

projektledningen tydligt uttalat målen eftersom man ville att alla i företaget skulle förstå vad 

förändringen skulle komma att innebära. Han/hon ansåg att om användarna inte förstår målen 

under ett projekt kan det resultera till att användarna får en negativ inställning inför 

förändringen. 

 

Betas användare ansåg att projektets strategier blev allt mer otydliga under projektets gång. 

Han/hon framförde att användarna dock varit medvetna om projekts mål som bland annat 

innebar att arbetet skulle bli enklare. Användaren upplevde också ett förändringsbehov inför 

förändringen, det då han/hon fann stora brister i det gamla systemet. Om en användare inte 

förstår målen i ett företag kan det leda till att användarna inte accepterar det nya systemet och 

har en negativ inställning till förändringen, ansåg användaren. 

4.3.1.3 Gamma 

Enligt Gammas företagsledare fanns inga uttalade strategier inför implementeringsprojekt. 

Men projektet hade en rad mål vilka företagsledaren ansåg var väl uttalade i företaget. Efter 

en tid in i projektet ändrades dock en del av målen och det tillkom ytterligare mål då 

möjligheter upptäcktes i det nya affärssystemet. Företagsledaren är fullt medveten om att 

bristande strategi- och målmedvetenhet hos användarna kan skapa motstånd och oro vilket 

kan påverka projektet. Han/hon framförde att en stor del av användarna upplevde ett 

förändringsbehov inför projektet.  

 

Användaren upplevde ett förändringsbehov och ansåg att Gamma behövde ett nytt 

affärssystem. Han/hon framförde att målen varit relativt tydliga och uttalade i början av 

projektet. Men målen blev dock mer och mer otydliga under tiden som projektet fortlöpte. 

Han/Hon ansåg att de otydliga projektmålen berodde på en dålig framtagen kravspecifikation 

innan projektet drogs igång. Användaren framförde att de otydliga målen resulterat till 

motstånd, oro och irritation bland användarna.  

4.3.2 Ledningens åtagande 

Varje respondent fick frågor angående företagsledningens delaktighet och engagemang i 

implementeringsprojektet samt om de anser sig tillfreds med ledningens åtagande i projektet. 

4.3.2.1 Alfa 

Företagsledaren ansåg att ledningen varit lagom delaktig och engagerad under hela 

implementeringsprojektet. Företagsledningens roll var att hålla ihop projektet och driva det i 

önskad riktning. Graden av engagemang och delaktighet från företagsledningen varierade 

under projektet beroende på vilket område som berördes i projektet. Det eftersom personerna i 

företagsledningen är specialister på sina områden och att dessa områden påverkades olika 

mycket och vid olika tidpunkter under projektet. Företagsledningen tillsatte de resurser de 

hade till förfogande och ansåg att de varit tillräckliga. 

 

Alfas användare framförde att företagsledningen varit tillräckligt delaktig och engagerad 

under hela implementeringsprojektet. Användarna framförde att det inte varit svårt då det är 
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ett litet företag. Användarna ansåg att det är viktigt att en företagsledning är delaktig och 

engagerad under hela implementeringsprojektet eftersom de ska driva projekt. Projektet fick 

de resurser som projektet krävde, framförde användarna. 

4.3.2.2 Beta 

Företagsledaren framförde att företagsledningen varit mycket delaktig och engagerad under 

hela implementeringsprojektet. Han/hon ansåg att det inte var svårt för ledningen att vara 

delaktig och involverad under projektet eftersom företaget är så litet. Företagsledningens roll 

var att driva projektet i önskad riktning och eftersom den var delaktig under 

implementeringsprocessen blev beslutsstegen korta och projektet kunde flyta på. Han/hon 

framförde att projektet fick de resurser som projektet krävde för att lyckas och det tack vare 

ledningens höga delaktighet och medvetenhet.  

 

Användaren framförde att företagsledningen varit delaktig och engagerad under hela 

implementeringsprojektet, vilket han/hon upplevt som positivt då besluten varit snabba. 

Han/hon framförde att företagsledningen lagt grunden för projektet och projektet fick därmed 

tillräckligt med resurser. Användaren ansåg att det är viktigt att en ledning i ett företag är 

delaktig och engagerad för att effektivt kunna fatta beslut samt för att få ut information i tid 

under ett projekt.  

4.3.2.3 Gamma 

Företagsledaren framförde att ledningens åtagande under implementeringsprojektet varit 

tillräcklig då de varit lagom delaktiga och engagerade. Företagsledningen var engagerad i 

vissa delar av projektet, de delar som de ansåg var relevanta och viktiga för att kunna driva 

projektet. Därefter överlade företagsledningen ansvaret till användarrepresentanterna i 

projektet. Företagsledaren ansåg att ledningen haft ett lagom åtagande under projektet och att 

resurserna varit tillräckliga. 

 

Användaren saknade företagsledningens stöd i vissa delar av projektet. Han/hon upplevde att 

denne fick ta ett mycket stort ansvar och att tiden inte räckte till både 

användarrepresentantsuppdraget och sina ordinarie arbetsuppgifter i företaget. Användaren 

berättade att företagsledningen inte minskade hanns/hennes ordinarie arbetsuppgifter under 

projektet, vilket användaren ansåg är fel. Användaren framförde att han/hon inte kunde utföra 

sitt användarrepresentantsuppdrag så som han/hon önskat på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Användaren ansåg att projektet inte tilldelats tillräckliga resurser samt att 

företagsledningen inte drivit projektet i lämpligt riktning då det idag uppfattas som 

misslyckat. 

4.3.3 Projektteam 

Frågor ställdes angående om projektet haft ett fungerande projektteam under 

implementeringsprojektet samt om projektteamet innefattat användarrepresentanter.  

4.3.3.1 Alfa 

Företagsledaren framförde att projektet haft ett fungerande projektteam under 

implementeringsprocessen och att medlemmarna hade lämplig kompetens för att driva 



43 

 

projektet. Vid behov tog projektteamet in relevanta informella användarrepresentanter, till 

exempel när projektteamet diskuterade ett specifikt område i företaget. Enligt företagsledaren 

är det oerhört viktigt att ha med användarrepresentanter i ett projektteam då det är de som 

sitter på företagets praktiska kompetens.  

 

Användarna framförde att projektet hade ett väl fungerande projektteam som besatt tillräcklig 

kompetens för att klara projektets uppgifter och ansvar. Användarna ansåg att det är viktigt att 

man får komma med synpunkter under ett implementeringsprojekt, vilket de framförde att de 

fått. Dock framförde användarna att det inte fanns några formella användarrepresentanter utan 

var och en fick föra sin talan. Ingen av användarna var heller inte formellt med i 

projektteamet. Att användarna själva fått föra sin talan kan ha väckt både positiva och 

negativa känslor hos användarna, enligt Användare 1. Negativt då alla användare kanske inte 

vågade framföra sina synpunkter till projektteamet eftersom flera av företagets företagsledare 

ingick i teamet.  

4.3.3.2 Beta 

Enligt företagsledaren fungerade projektteamet bra under hela implementeringsprojektet då de 

hade den kompetens som projektet krävde. Projektteamet bestod av företagsledare, en 

användarrepresentant och ett antal konsulter. De resterande användarna i företaget kunde 

själva komma med egna synpunkter och önskemål direkt till projektteamet. Företagsledaren 

ansåg att det är viktigt att ett projektteam har användarrepresentanter för att göra 

projektteamet så kompetent som möjligt samt för att föra de övriga användarnas talan i 

projektet. 

 

Användaren framförde att projektteamet var tillräckligt kompetent för att klara av att driva 

projektet samt att teamet fungerade bra under hela implementeringsprocessen. Användaren 

var själv delaktig i projektteamet eftersom han/hon var en användarrepresentant. De övriga 

användarna kunde komma med egna synpunkter under projektet och det bland annat genom 

användarrepresentanten. Han/hon ansåg att det var av stor betydelse att användarna fick 

komma med synpunkter och önskemål under projektet. Det skapade en känsla av delaktighet 

och motivation vilket minskade användarnas oro. 

4.3.3.3 Gamma 

Gammas projektteam bestod bland annat av företagsledare och användarrepresentanter. 

Företagsledaren ansåg att medlemmarna i projektteamet tillsammans hade tillräcklig 

kompetens för att driva implementeringsprojektet och därför ansåg han/hon att projektet hade 

ett fungerande projektteam. Han/hon framförde att det är viktigt att ett projektteam innefattar 

användarrepresentanter, eftersom det är de som har spetskompetens om hur företaget 

fungerar. Dock ansåg företagsledaren att användarrepresentanterna fått komma med för 

mycket synpunkter under projektet vilket resulterade i att projektet tappade fokus och drog ut 

på tiden. Varje användarrepresentant fokuserade för mycket på sitt område och såg inte till 

helheten. 
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Gammas användare ansåg att projektteamet bestått av relevanta och kompetenta personer.  

Projektteamet innefattade ett antal användarrepresentanter från olika företagsområden. 

Användaren framförde att det är mycket viktigt att det finns personer som kan föra övriga 

användares talan i ett projekt. Han/hon ansåg att projektteamet borde haft fler 

användarrepresentanter för att minska arbetsbelastningen för de redan insatta 

användarrepresentanterna. Alternativt att någon övertagit en del av representanternas 

ordinarie arbetsuppgifter. Användaren skrev upp användarnas synpunkter i en loggbok och 

synpunkterna diskuterades sedan i projektteamet. Han/hon ansåg att det var ett bra arbetssätt 

för att kunna hålla koll på användarnas synpunkter. Han/hon framförde att vissa kompetenser 

saknades i projektteamet eller placerades fel vilket resulterade i att projektteamet inte 

fungerade som önskat. Det skapade irritation hos flera användare. Exempelvis fick 

användaren ansvar för delar och uppgifter i projektet som han/hon inte hade tillräcklig 

kompetens till att utföra. 

4.3.4 Projektledning 

Respondenterna fick frågor angående projektets projektledning. Frågorna berörde bland 

annat om respondenterna ansåg att projektet haft en fungerande projektledning samt om 

projektledningen utfördes med tillräcklig kompetens.  

4.3.4.1 Alfa 

Enligt Alfas företagsledare har implementeringsprojektets projektledning bedrivits kompetent. 

Projektledningen hade ansvar för projektet samt projektets informationsspridning. 

Företagsledaren som var projektets projektledare ansåg att projektet bedrivits i önskad 

riktning. 

 

Användarna ansåg att projektet hade en fungerande projektledning och att den utfördes 

kompetent. De framförde att flera av företagsledarna varit delaktiga i projektledningen samt 

att projektledningens ansvar var att leda projektet. Användarna framförde att de hade 

förtroende för projektets projektledning.  

4.3.4.2 Beta 

Betas företagsledare framförde att projektets projektledning fungerat och bedrivits kompetent, 

då de som ansvarat för projektledningen kompletterat varandra. Projektledningen innebar att 

driva projektet framåt och i önskad riktning, vilket de gjort. Flera av Betas företagsledare 

ansvarade för projektets projektledning. 

 

Användaren ansåg att projektledningen fungerat samt att den bedrivits med en lämplig 

kompetens. Användaren visste att det var projektledningens ansvar att driva projektet. 

Företagsledare var projektets projektledare och användaren upplevde stort förtroende för 

projektledningen. 

4.3.4.3 Gamma 

Gammas företagsledare framförde att projektets projektledning drivit projektet bra och med 

lämplig kometens. Projektledningen innebar att driva projektet framåt och ansvar delegerades 
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ständigt ut till den eller de personer som besatt lämplig kompetens, det för att kunna bedriva 

projektet på bästa möjliga sätt. 

 

Användaren ansåg att projektledningen i sin helhet varit bra men att den ibland upplevdes 

som tungrodd då beslut tog lång tid. Användaren upplevde att han/hon som 

användarrepresentant inte alltid hade den kompetens som projektet krävde, bland annat när 

det gällde förändringshanteringen hos de anställda. Ansvaret fick användaren tilldelat sig utan 

att först bli tillfrågad och användaren var då inte fullt medveten om vilket ansvar som låg på 

honom/henne. Användaren ansåg att han/hon inte hade tillräcklig kompetens för det ansvaret 

och ansåg att ledningen, innan projektets början, borde erbjudit honom/henne den 

kompetensen. Gammas användare hade förtroende för de som ledde projektet men blev allt 

mer skeptiska ju längre projektet gick eftersom projektet tappade fokus, projektets mål blev 

allt mer otydliga och aktiviteter drog ut på tiden. 

4.3.5 Förändringshantering 

Vi ställde frågor angående projektets förändringshantering.  

4.3.5.1 Alfa 

Alfa hade ingen förändringsplan och inte heller någon förändringsansvarig som skulle stödja 

och hantera förändringarna till följd av affärssystemimplementeringen. Företagsledaren 

framförde dock att Alfa arbetat omsorgsfullt med att lära användarna de nya arbetssätten och 

processerna som det nya affärssystemet skulle bidra med. Att användarna fått lära sig de nya 

arbetssätten och processerna, ansåg företagsledaren bidrog till att användarna lättare kunde 

acceptera affärssystemet och använda det. Projektinformation kommunicerades ut vid möten 

under projektet och dessa möten var oftast uppdelade efter företagsområde. Han/hon ansåg att 

en sådan uppdelning av möten bidrog till att användare lättare kunde förstå sin förändring i 

projektet och inom sitt område i företaget. Det är viktigt att företag arbetar efter att få 

användarna medvetna om en förändring och dess effekter i ett projekt för att undvika oro, 

enligt företagsledaren. Om användarna inte får lära sig de nya arbetssätten kan det leda till låg 

produktivitet vid driftstart av affärssystemet. 

 

Användarna framförde att informationen som tilldelats under implementeringsprojektet varit 

tillräcklig och de upplevde att företagsledningen inte undanhållit någon information. Vid 

behov kunde användarna lätt fråga om ytterligare information. De framförde att 

företagsledningen arbetat efter att få användarna att förstå de nya affärsprocesserna och 

arbetssätten, vilket användarna upplevde att de gjort och de upplevde då systemacceptans. 

Användarna ansåg att det är oerhört viktigt att användare förstår de nya affärsprocesserna och 

arbetssätten som en affärssystemimplementering medför, det för att undvika motstånd och öka 

användarnas samt företagets produktivitet.  

4.3.5.2 Beta 

Företagsledaren framförde att kommunikationen ut till användarna främst bestått av 

informella samtal i fikarummet. Ett fåtal formella möten där alla användarna fått delta hölls 

under projektet. De flesta formella mötena hölls områdesvis och då var bara relevanta 

användare delaktiga. Han/hon ansåg att användarna upplevde systemacceptans vid driftstart 
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men var samtidigt medveten om att det fanns ett antal användare som fortfarande var 

skeptiska till det nya affärssystemet. Någon form av förändringsplan hade företaget inte och 

inte heller någon förändringsansvarig, då de ansåg att projektet inte var i behov av det. 

Han/hon betonade att de arbetat efter att lära användarna att förstå de nya processerna och 

arbetssätten, och det genom framförallt lämplig information och utbildning av det nya 

systemet.  

Användaren framförde att den information som tilldelats under projektet varit tillräcklig och 

relevant. Informationen har tilldelats genom formella och informella samtal. Användaren 

framförde att han/hon ibland saknade information men kunde då fråga om ytterligare 

information. Men samtidigt ansåg han/hon att användare inte borde behöva söka 

informationen själv i ett projekt. Användaren fick under projektet tid på sig att lära sig de nya 

arbetssätten och processerna med stöd av information, testning och utbildning. Användaren 

upplevde dock ibland viss oro över om han/hon gjorde rätt i processerna. Det var då ofta svårt 

att hitta någon att fråga om hjälp eftersom de övriga i företaget var alla fokuserade och inlärda 

på sina områden. Projektledare och konsulterna hade inte alltid tid att hjälpa, och därför ansåg 

han/hon att det borde funnits en förändringsansvarig under affärssystemprojektet. Det är 

viktigt att användare i ett företag får lära sig de nya arbetssätten för att lättare kunna acceptera 

systemet, enligt användaren. Användaren framförde att han/hon själv upplevde 

systemacceptans vid driftstart av affärssystemet. 

4.3.5.3 Gamma 

Företagsledaren framförde att projektets kommunikation skett löpande, främst genom möten, 

mail och telefon. Företagsledaren framförde att projektet inte haft någon förändringsplan och 

inte heller någon huvudansvarig för projektets förändringshantering. Utan framförde att 

användarrepresentanterna skulle ansvara för projektets förändringshantering. 

Användarrepresentanterna skulle hjälpa de övriga användarna att förstå de nya arbetssätten 

och processerna som kom till följd av implementeringen av affärssystemet. Han/hon 

framförde att det är viktigt att arbeta efter att få användarna att förstå vad en förändring 

kommer att innebära för att inte få missnöjda användare. De nya affärsprocesserna och 

arbetssätten lärdes ut genom användarutbildning och där igenom ville Gammas projektteam 

skapa systemacceptans hos användarna. Men företagsledaren var medveten om att flera av 

användarna inte upplevde systemacceptans vid driftstart.  

 

Användaren har främst fått projektinformation via möten, mejl och telefon, men användaren 

framförde dock att projektet haft brister i kommunikationen. Bland annat då projektens mål 

ändrades och nya tillkom under projektets gång, vilka inte kommunicerades ut till det övriga 

företaget. Han/hon framförde att projektet inte haft någon huvudansvarig för 

förändringshanteringen, men ansåg att projektet borde haft en som användarrepresentanterna 

kunde få stöd och råd av. Användarrepresentanterna hade ansvaret för projektets 

förändringshantering, men användaren framförde att han/hon inte haft tillräcklig kompetens 

för det ansvaret. Användaren ansåg därför att han/hon borde erbjudits utbildning inom 

förändringshantering inför projektet. Användaren ansåg att han/hon skulle utfört ett mycket 

bättre arbete om denne hade förändringshanteringskompetens, och framförde att den bristande 

kompetensen till viss del påverkat projektet och dess utfall. Användaren visste till exempel 
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inte hur han/hon skulle motivera de övriga användarna samt skapa systemacceptans. 

Användaren fick ansvaret att hjälpa de övriga användarna att förstå de nya arbetsprocesserna 

och arbetssätten som skulle ske genom framförallt utbildning. Alla användare fick dock inte 

utbildning och fick då svårt att lära sig de nya processerna och arbetssätten, vilket resulterade 

i att systemacceptansen uteblev hos vissa användare. Användaren framförde att många 

användare inte upplevde systemacceptans vid driftstart av affärssystemet. 

4.3.6 Testning 

Vi frågade varje respondent om de fått vara delaktiga under systemtestningen samt om hur de 

upplevde testningen. 

4.3.6.1 Alfa 

Företagsledaren framförde att systemtestning utförts kontinuerligt under 

implementeringsprojektet och det i ett testbolag. Alfas användare testade affärssystemet varje 

företagsområde var för sig, det för att finna brister och möjligheter samt för att se vilka 

systemanpassningar som skulle krävas. Alla användarna fick testa systemet och 

företagsledaren ansåg att tillräckligt med tid avsatts till systemtestning. Användarna fick i 

samband med varje testtillfälle komma med feedback, enligt Alfas företagsledare. Att 

användarna fått testa systemet och komma med feedback, ansåg företagsledaren var viktigt 

eftersom användarna dagligen arbetar i processerna. Han/hon framförde att det är viktigt att 

användare får testa det nya affärssystemet under ett projekt, det för att öka systemets 

användbarhet och göra dem redo inför driftssättningen. 

 

Användarna framförde att systemtestningen utförts kontinuerligt under 

implementeringsprojektet och det i ett testbolag. Alla användare har fått delta under 

systemtestningen, dock vid olika tillfällen beroende på företagsområde. Användarna ansåg att 

testningen varit tillräcklig och att den varit av stor betydelse eftersom de fick en helhetsbild 

över deras respektive modul i affärssystemet. Användarna fick komma med åsikter och 

feedback efter varje testtillfälle, vilket användarna ansåg bidrog till ökad användbarhet. De 

framförde att systemtestning är viktigt och att alla användare ska få möjlighet att utforma 

systemet och finna systembrister. Det eftersom användarna har bäst kompetens om hur 

företaget arbetar i verkligheten. 

4.3.6.2 Beta 

Företagsledaren framförde att alla användarna kontinuerligt under projektet fått testa det nya 

affärssystemet i ett testbolag. Användarna fick endast testa sin egen arbetsmodul eftersom 

projektteamet och företagsledningen ansåg att testning i övriga moduler skulle innebära 

överflödig information som skulle belasta och försämra användarnas testnings- och 

inlärningsprocess. Företagsledaren ansåg att användarna fått mycket tid till att testa systemet 

och berättade att användarna fick komma med önskemål och synpunkter under projektet. 

Han/hon framförde att användarnas feedback var av stor betydelse eftersom han/hon var 

medveten om att det var de som satt på spetskompetensen över de olika arbetsuppgifterna och 

processerna i företaget. Företagsledaren ansåg att det är viktigt att användare får testa 

systemet inför en implementering av ett nytt affärssystem, det för att kunna finna brister och 

anpassa systemet efter användarnas önskemål.  
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Betas användare framförde att alla företagets användare fått testa det nya affärssystemet under 

implementeringsprocessen. Han/hon framförde att det är viktigt att användare får vara med 

och testa ett nytt system, det för att få utforma dess funktionalitet. Användaren framförde att 

han/hon vid flera tillfällen fick testa det nya affärssystemet i ett testbolag och användaren 

ansåg att de testtillfällen som tillhandahölls varit tillräckliga. Han/hon framförde att 

testningen varit mycket givande och att den bidrog till en ökad förståelse för affärssystemet. 

Användaren kunde under testningen komma med åsikter och feedback till projektteamet, 

vilket han/hon upplevde som mycket positivt för att kunna bli helt nöjd med affärssystemet.  

4.3.6.3 Gamma 

Företagsledaren framförde att systemtestningen skett löpande under projektets gång och de 

som fick testa systemet var de i projektteamet samt de flesta av användarna i företaget. De 

testtillfällen som användarna fick delta i var främst i samband med utbildningstillfällena och 

då i ett testbolag. Företagsledaren berättade att användarna genom systemtestningen fick 

möjlighet att finna brister i systemet samt fick komma med förslag till förbättring, vilket 

han/hon ansåg var viktigt. Dock ansåg han/hon att testningen tog för mycket tid i projektet, 

vilket resulterat i projektförseningar. Testtillfällena gav för mycket feedback vilket ledde till 

för mycket och för stora systemanpassningar samt att utbildningarna drog ut på tiden. 

 

Gammas användare framförde att testningen utförts kontinuerligt under processen och i ett 

testbolag. Men han/hon framförde dock att användarna fått för lite tid till att testa systemet. 

Hos Gamma fick inte alla användare möjligheten att testa systemet vilket, enligt Gammas 

användare, resulterade i missnöjdhet och irritation hos användarna. Det resulterade även i 

bristande integration mellan användare och systemet vilket i sin tur påverkade systemets 

användbarhet. Det är bland annat därför flera moduler än idag inte är i drift och projektet inte 

uppfattas som lyckat, enligt användaren. Han/hon framförde att användarna fått komma med 

feedback under testtillfällena, men ansåg att om användarna fått mer tid till testning hade det 

bidragit till en bättre anpassning av affärssystemet och därmed ökat dess användbarhet. Att 

testningen fick för lite resurser ansåg användaren berodde på att företagsledningen ville hålla 

igen med resurserna och att projektet hade en bristfällig planering. 

4.3.7 Utbildning 

Vi frågade varje respondent om det förekommit användarutbildning av det nya affärssystemet 

under implementeringsprocessen samt om hur utbildningen gått tillväga. 

4.3.7.1 Alfa 

Alfas företagsledare framförde att utbildning av ett affärssystem är mycket viktigt eftersom 

det är där användarna får lära sig att använda det nya systemet. Användarutbildningen under 

projektet bidrog till att företaget och användarna upplevde trygghet vid övergången till det 

nya affärssystemet. Utbildningen specificerades för varje företagsområde och hölls tre till fyra 

halvdagar under projektet. Han/hon framförde att tillräckligt med tid avsatts till utbildning 

under projektet och berättade att utbildningen hölls i ett testbolag i samband men en konsult. 

Företagsledaren framförde att utbildningen varit bra och att den varit helt avgörande för 

projektets positiva utfall. Utbildningen bidrog till att alla användare fick lära sig 
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affärssystemet vilket han/hon ansåg lett till att antalet användarrelaterade problem minskats 

under processen och främst vid systemets driftsättning.  

 

Användarna framförde att alla användarna fått utbildning samt att den varit bra, lättförståelig 

och på en lämplig nivå. Utbildningen hölls tre till fyra tillfällen under projektet, men antalet 

tillfällen varierade beroende på företagsområde. Båda användarna framförde att de 

utbildningstillfällen som varit till förfogande varit tillräckliga. En konsult höll i utbildningarna 

och använde ett testbolag som utbildningsverktyg. Användare 1 med flera fick inte tillgång till 

en egen dator vid utbildningstillfällena, vilket resulterade i att Användare 1 inte effektivt 

kunde ta till sig utbildningen. Användarna framförde att användarutbildning är ytterst viktigt 

för att i tid skapa systemförståelse och systemacceptans hos användarna. De framförde även 

att användarutbildning är ytterst avgörande för ett projekts utfall. 

4.3.7.2 Beta 

Betas företagsledare framförde att alla företagets användare fått utbildning vid flera tillfällen 

under implementeringsprojektet och han/hon ansåg att projektets utbildning varit tillräcklig. 

Utbildningen hölls av konsulter där varje användare fick utbildning inom sin/sina 

arbetsområden. Företagsledaren framförde att användarutbildning är oerhört viktigt och totalt 

avgörande för ett implementeringsprojekts utfall. Det eftersom utbildning bidrar till att 

användare får lära sig systemet och därmed kan använda det produktivt direkt efter driftsstart.  

 

Användaren framförde att alla användare fått utbildning och att utbildningen varit bra.  Många 

utbildningstillfällen har erhållits, som användaren ansåg varit tillräckliga. Utbildningen hölls 

på en lämplig nivå och innehöll relevant information vilket gjorde användaren trygg inför 

systemets driftstart. Han/hon ansåg att utbildningen varit mycket viktig samt gett användaren 

förståelse för de nya flödena i systemet. Användaren betonade att användarutbildning är 

oerhört viktigt vid en implementering av ett nytt affärssystem och för om ett projekt ska 

lyckas eller inte.  

4.3.7.3 Gamma 

Gammas företagsledare berättade att systemets användarutbildning skett löpande under 

projektet och Gamma valde att utbilda användarna ett företagsområde i taget. Utbildningen 

hölls i ett testbolag och syftet med utbildningen var att användarna skulle lära sig det nya 

systemet. Dock ansåg företagsledaren att användarutbildningen tog för mycket tid av projektet 

vilket ledde till att alla användare inte hann utbildas innan driftstart. Företagsledaren 

framförde att det skapade irritation och oro hos de drabbade användarna.  

 

Användaren ansåg att för lite tid avsattes till användarutbildning under projektet vilket 

resulterade i att flera användare fick för lite utbildning eller ingen alls. Användaren ansåg 

även att det var tråkigt att den utbildning som hölls var utförd områdesvis. Det skapade oro 

och irritation hos användarna då utbildningsprocessen blev väldigt lång och 

utbildningstillfällena spridda. Han/hon ansåg att projektet hade fått mindre motstånd om 

utbildningstillfällena legat mer nära varandra. Användarna hade då inte behövt uppleva oro 

och känt sig bortglömda. Om mer utbildning hade tilldelats hade användarna upplevt mer 

systemacceptans och de hade kunnat använda systemet produktivt vid driftstart.  Enligt 
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användaren borde en tydlig och uttalad utbildningsplan funnits, då han/hon ansåg att 

användarutbildning är oerhört viktigt för om ett implementeringsprojekt ska lyckas.  

4.4 Empirisk sammanställning 

I detta delkapitel sammanfattar vi den empiriska studien. Vi vill med hjälp av följande tabell 

ge en tydlig översikt över studiens empiriska data.  

 

4.4.1 Sammanställning av den empiriska studien 

 

Tabell 7. Sammanställning av den empiriska studien  

 

 

 

Alfa 

 

Beta 

 

Gamma 

 

Involvera användarna 

 

Tidigt 

 

Tidigt 

 

Sent 

 

Motivation hos användarna 

 

Ja 

 

Ja 

 

Delvis 

 

Motstånd hos användarna 

 

Nej 

 

Delvis 

 

Ja 

 

Uttalade strategier  

 

Nej 

 

 

Delvis 

 

 

Nej 

 

 

Uttalade mål 

 

Ja 

 

Ja 

 

Delvis 

 

Ledningens åtagande 

 

Lagom delaktighet 

 

Hög delaktighet 

 

Låg delaktighet 

 

Projektteam 

 

Kompetent  

Lagom med 

användarrepresentanter 

 

Kompetent  

Inga 

användarrepresentanter 

 

Kompetent  

Få användarrepresentanter 

 

Projektledning 

 

Fungerande projektledning 

 

Fungerande 

projektledning 

 

Delvis fungerande 

projektledning 

 

Förändringshantering 

 

Ingen förändringshantering 

 

Ingen 

förändringshantering 

 

Ingen förändringshantering 

 

Testning 
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5. Analys 
 

 

I analyskapitlet jämförs och analyseras den teoretiska referensramen med studiens 

empiriska data insamlad från företagen Alfa, Beta och Gamma. 

 

5.1 Användarinvolvering 

Många företag misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem (Dey et al. 2010; 

Wallström, 2010) och enligt Somers och Nelson (2001) och Umble et al. (2003) är 

misslyckandena ofta relaterade till kritiska framgångsfaktorer som rör 

implementeringsprocessens användarinvolvering. En viktig faktor för om ett 

implementeringsprojekt ska lyckas är att involvera användarna (Lin & Shao, 1999; 

Magnusson et al. 2010; Magnusson & Olsson, 2009; Muscatello et al. 2003; Umble et al. 

2003; Wallström, 2010). Samtliga respondenter som deltagit i studien ansåg att 

användarinvolvering är viktigt under en affärssystemimplementering och att graden av 

användarinvolvering kan vara avgörande för om ett implementeringsprojekt lyckas. 

 

Med stöd av angreppssättet PD och dess metod UCD kan ett företag stödja användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer som kan påverka ett affärssystems implementeringsprocess samt 

bättre hantera och minska effekten av användarrelaterade problem (Vilpola, 2008b). UCD 

betonar vikten av att involvera alla användare under ett implementeringsprojekt, och det tidigt 

och ständigt för att skapa förståelse för användarnas behov och företagsprocessernas krav 

(Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b). Samtliga företag som deltagit i studien 

involverade användarna under affärssystemimplementeringen. Graden av 

användarinvolvering varierade dock under implementeringsprocessernas olika aktiviteter. 

Alfa och Beta involverade alla sina användare, vissa av dem tidigt, under 

implementeringsprojektet. Det var ett medvetet handlande eftersom de båda företagen ansåg 

att det var viktigt med användarinvolvering för att skapa en känsla av delaktighet tidigt under 

implementeringsprocessen. Gulliksen och Göransson (2002) menar att användarinvolvering 

skapar en känsla av delaktighet i ett projekt, vilket kan motivera användarna samt skapa 

projekt- och systemacceptans. Gammas företagsledare ångrade att användarna inte involverats 

tidigare under implementeringsprojektet. Företagsledaren ansåg att det kunde bidragit till att 

systemets kravspecifikation hade blivit bättre och mer anpassad till användarnas och 

företagets behov. Att Gamma inte involverade användarna vid framställningen av 

kravspecifikationen ledde till att projektet gick miste om viktig och relevant kompetens, 

eftersom användarna besitter spetskompetens om företagets processer som de dagligen arbetar 

i. Användarna bör involveras tidigt i projektet för att olika parter skall kunna dra lärdom av 

varandra då alla parter besitter olika relevanta kompetenser (Gulliksen & Göransson, 2002; 

ISO, 1999; Waller et al. 2005).  

 

Gamma involverade inte alla sina användare under sitt implementeringsprojekt, vilket 
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resulterade i motstånd och oro hos användarna. Eklund (2002) och Gulliksen och Göransson 

(2002) betonar att bristande användarinvolvering kan resultera i motsättningar till ett 

implementeringsprojekt, vilket i sin tur kan leda till att projektet misslyckas (Magnusson & 

Olsson, 2009). Beta och Gamma ansåg att deras implementeringsprojekt haft för hög grad av 

användarinvolvering. Betas implementeringsprojektet fick då ett för stort fokus på små 

detaljer vilket ledde till att projektet fick svårt att få en helhetsbild över affärssystemet och 

projektet drog ut på tiden. Den höga graden av användarinvolvering har även hos Gamma 

resulterat i att projektets tidsplan inte kunde hållas.  

 

Enligt UCD bör ett implementeringsprojekt ha en användarinvolveringsplan (Gulliksen & 

Göransson, 2002), ingen av företagen använde dock en sådan. Alfa och Beta baserade 

projektens användarinvolvering på magkänsla och sunt förnuft. Företagen involverade sina 

användare för att skapa en känsla av delaktighet, vilket enligt Gulliksen och Göransson 

(2002), ISO (1999) och Vilpola (2008b) bidrar till ökad projekt- och systemförståelse. Alfa 

och Beta involverade även användarna för att systemet skulle kunna anpassas efter deras 

behov och uppfattas som användbart samt för att användarna efter driftstart skulle kunna 

arbeta med systemen. Den drivande kraften bakom UCD är att förstå och tillgodose 

användarna krav och behov (Vredenburg et al. 2002). Användarinvolvering minskar 

användarmotstånd till ett implementeringsprojekt och stödjer motivation av användare, vilket 

ökar sannolikheten till systemacceptans (Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b; 

Waller et al. 2005).  

5.1.1 Motivation 

Att etablera känslan av ett förändringsbehov är en social process, en intern marknadsföring 

och därför är en kommunikation viktigt under en implementeringsprocess (Gulliksen & 

Göransson, 2002; Magnusson & Olsson, 2009; Thavapragasam, 2003; Umble et al. 2003; 

Vredenburg et al. 2002; Zheng & Wanyama, 2010). En förändringshantering kan stödja 

användarnas motivation till ett projekt (Magnusson & Olsson, 2009). Användarinvolvering 

ökar användarnas förståelse för projektet och företagets förändringsbehov, vilket även det kan 

motivera användarna inför förändringen (Gulliksen & Göransson, 2002; Magnusson & 

Olsson, 2009). Samtliga respondenter kände sig motiverade inför implementeringsprojekten, 

dock fanns det vissa användare hos Beta och Gamma som inte var motiverade. Näst intill alla 

respondenterna upplevde ett förändringsbehov hos respektive företag, förutom en av Alfas 

användare som ansåg att det gamla systemet fungerade och inte behövdes bytas ut. Alfa 

gjorde inget för att motivera användarna under implementeringsprocessen, men lade stor 

tyngd vid att användarna skulle lära sig det nya systemets processer. Det ansåg Alfas 

företagsledare skulle motivera användarna indirekt. Alfas användare blev motiverade utav att 

lära sig de nya arbetssätten och systemets nya och enklare funktioner. Om användarna får 

förståelse för de nya processerna (Brown & Vessey, 2003) kan det bidra till ökad 

systemacceptans (Magnusson & Olsson, 2009), vilket Alfas användare upplevde under 

implementeringsprojektet. Beta motiverade också användarna genom att lära dem det nya 

systemets processer samt genom att tydligt förklara och redogöra systemets olika fördelar, 

bland annat hur affärssystemet skulle förbättra och förenkla de dagliga arbetsprocesserna. 

Betas användare blev motiverade av det nya systemets fördelar samt av att lära sig systemets 
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processer. Dock hade Beta svårt att motivera vissa övriga användare, de som inte upplevde ett 

förändringsbehov och inte ville byta affärssystem. Gamma valde att motivera användarna 

genom att väl uttala projektets mål samt ge användarna snabb utbildning. Det fungerade dock 

inte, enligt Gammas användare. Gamma hade svårt att motivera vissa användare, vilket 

berodde på projektets otydliga mål samt att vissa användare inte fick utbildning. För att ett 

implementeringsprojekt ska lyckas bör det enligt Dey et al. (2010), Eklund (2002) och 

Muscatello et al. (2003) ha väl uttalade projektmål annars kan motstånd till projektet skapas 

(Eklund, 2002; Gulliksen & Göransson, 2002; Muscatello et al. 2003). 

5.1.2 Motstånd 

Motsättningar kan skapas om ett företag inte har en kultur som är öppen för förändringar (Dey 

et al. 2010). Alfa upplevde inget motstånd under implementeringsprocessen, men det gjorde 

dock Beta och Gamma. Att Alfa inte upplevde något motstånd berodde på att de flesta 

användarna är unga och har en lång erfarenhet av datorer samt att företaget har en öppen 

kultur för förändringar. Alfas företagsledare ansåg att unga personer lättare kan bli positiva 

till en systemförändring och lättare kan hantera den. Eklund (2002), Gulliksen och Göransson 

(2002) och Muscatello et al. (2003) menar att om användare i ett företag har bristande 

förståelse för ett implementeringsprojekt kan motsättningar skapas. Betas företagsledare 

ansåg att motståndet till implementeringsprojektet berodde på att några användare inte ville 

byta affärssystem och att det i sin tur berodde på företagets höga medelålder och användarnas 

bristfälliga erfarenhet av datorer. Ju äldre man är, desto mindre förändringsbenägen blir man, 

ansåg Betas företagsledare. Betas användare som motsatte sig det nya affärssystemet ansåg att 

det gamla systemet fungerade bra.  

 

Oro kan upplevas om användarna inte förstår vad implementeringsprojektet kommer att 

innebära samt vad som sker under projektets gång (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). 

Gammas användare ansåg att motståndet främst berodde på implementeringsprojektets 

otydliga mål och till viss del bristande information om hur projektet fortlöpte. Utbildningen 

dröjde längre än beräknat i vissa fall, vilket även det skapade oro och irritation hos 

användarna. De drabbade användarna kände sig bortglömda och stressade över att andra 

användare fått tidig utbildning och kunde mer om det nya systemet. Bristfällig utbildning och 

testning kan leda till motstånd eftersom användarna får svårt att integrera med systemet 

(Avison & Fitzgerald, 2006; Somers & Nelson, 2001). Enligt UCD kan användarinvolvering, 

genom bland annat utbildning och kommunikation, minska ett projekts användarmotstånd 

(Gulliksen & Göransson, 2002; Vilpola, 2008b; Waller et al. 2005). Gamma hanterade 

motståndet på individuell nivå och då ofta med en klapp i ryggen och extra uppmärksamhet 

samt genom att sprida ytterligare information. 

5.1.3 Projektets utfall 

Brown och Vessey (2003) menar att ett lyckat implementeringsprojekt innebär att 

affärssystemet uppfyller de avsatta kraven samt att projektet utförs inom avsatt tidsplan och 

budget. Affärssystemets användbarhet är också en viktig faktor vid bedömning av en 

affärssystemimplementering (Magnusson & Olsson, 2009). Enligt Alfas företagsledare var 

företagets implementeringsprojekt lyckat och han/hon var inte främmande för att göra om ett 

liknande projekt igen. Även Alfas användare ansåg att implementeringsprojektet varit lyckat 
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då de direkt efter driftstart upplevde systemet som produktivt. Alfa ansåg att 

implementeringsprojektet haft en tillräcklig grad av användarinvolvering, med hänseende till 

vad företaget, projektet och användarna krävde. Projektet höll även den avsatta tidplanen och 

budgeten. Beta valde att skjuta upp affärssystemets driftstart sex månader men projektet anses 

ändå vara lyckat. Användarna var inte redo tidigare och projektet krävde att mer resurser 

tillsattes för att få ett användbart affärssystem.  Projektet anses varit lyckat då systemet idag är 

användbart och accepterat av användarna, även om projektets budget och tidsplan inte hölls. 

Enligt Nevo och Yolande (2007) anses en affärssystemimplementering vara misslyckat om 

systemet inte matchar dess uppsatta kravspecifikation och användarnas förväntningar.  Enligt 

Gamma var deras implementeringsprojekt inte lyckat, eftersom vissa delar av affärssystemet 

ännu inte är i drift då de inte uppfattas som användbara. Enligt Brown och Vessey (2003) är 

det viktigt att ett implementeringsprojekt tilldelas tillräckliga resurser för att projektet ska 

lyckas. Gammas projekt anses inte som lyckat även för att projektets avsatta budget och 

tidsplan inte hölls. Gammas grad av användarinvolvering har inte varit tillräcklig, och 

Gammas användare ansåg att projektet borde tilldelats mer resurser, så att graden av 

användarinvolvering kunde varit högre. Vilket kunde bidragit till att implementeringsprojektet 

hade lyckats.  

 

5.2 Implementeringsprocessen  

Implementeringsprocessen kan delas in i olika aktiviteter (Sandoe, 2001; Parr & Shanks, 

2000). Alfa, Beta och Gamma arbetande inte efter en teoretiskt grundad 

implementeringsprocess. Implementeringsprocesserna följde alltså inte någon tydligt 

definierad implementeringsprocess med namngivna aktiviteter.  

5.3 Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

Vilpola (2008b) menar att användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer blivit allt mer 

kritiska vid implementeringar av affärssystem och därför har metoder utvecklats som stöd för 

användarinvolvering. Angreppssättet Participatory Design (PD) (Zheng & Wanyama, 2010) 

och dess metod User centered design (UCD) stödjer användarinvolvering under en 

affärssystemimplementering (Thavapragasam, 2003). Ingen av företagen använde någon 

metod för stöd av användarinvolvering under implementeringsprojekten, utan baserade graden 

av användarinvolvering på magkänsla och sunt förnuft.  

5.3.1 Strategier och mål 

Tydligt uttalade projektstrategier och mål hjälper användarna att förstå 

implementeringsprojektets process och syfte (Eklund, 2002; Wong et al. 2005) samt bidrar till 

att användarna arbetar mot gemensamma mål (Gould et al. 1997; Gulliksen & Göransson, 

2002; Magnusson et al. 2010; Vredenburg et al. 2002; Zheng & Wanyama, 2010). Samtliga 

respondenter ansåg att väl uttalade mål och strategier under ett implementeringsprojekt är 

viktigt för ett projekts utfall och att det kan vara helt avgörande för om projektet lyckas. 

Kommunikation som bidrar till tydliga strategier och mål skapar även medvetenhet och 

motivation hos användarna så att användarna kan förstå förändringen och dess syfte (Eklund, 

2002; Gulliksen & Göransson, 2002; Wong et al. 2005). Varken Alfa eller Gamma hade några 

uttalade projektstrategier inför implementeringsprojektet, men det hade däremot Beta. Alla de 
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tre företagen hade projektmål. Alfa valde att inte uttala projektmålen under 

implementeringsprojektet eftersom målen ansågs vara självklara för användarna, men även för 

att användarna tydligt upplevde ett förändringsbehov. Beta och Gamma uttalade 

implementeringsprojektens mål väl men Gammas mål förändrades dock under projektets gång 

vilket resulterade i att målen blev allt mer otydliga under implementeringsprocessen. Det 

skapade oro och motstånd bland Gammas användare. Muscatello et al. (2003) menar att om 

ett företag inte har gemensamma projektstrategier och projektmål kan det skapa motsättningar 

och bristande förståelse för projektet. En orsak till att ett företag inte har gemensamma mål 

kan vara bristande kommunikation (Muscatello et al. 2003) och att målen förändras under 

projektet gång (Umble et al. 2003), som i detta fall skedde under Gammas 

implementeringsprojekt. UCD betonar att ett implementeringsprojekt måste ha en 

kommunikation till alla områden i företaget för att alla skall arbeta mot samma mål (Gulliksen 

& Göransson, 2002; Magnusson et al. 2010; Zheng & Wanyama, 2010). Betas väl uttalade 

mål samt det gamla systemets stora brister bidrog att användaren upplevde ett 

förändringsbehov. Beta lyckades dock inte med att etablera ett förändringsbehov hos alla 

användare i företaget.  

5.3.2 Ledningens åtagande 

En företagsledning bör vara delaktig och engagerad under hela implementeringsprocessen för 

att ett företag ska lyckas med ett implementeringsprojekt (Brown & Vessey, 2003). En passiv 

företagsledning resulterar ofta i implementeringsproblem, som exempelvis dålig planering 

och ledning (Muscatello et al. 2003; Umble et al. 2003). Samtliga företags företagsledningar 

var delaktiga och engagerade under hela implementeringsprocessen, vilket hos Beta bidrog till 

en effektiv beslutsprocess under projektet. Graden av engagemang och delaktighet har dock 

varierat mellan företagen. Alfa och Beta ansåg att deras företagsledning varit tillräckligt 

delaktig och att de tillsatte tillräckliga resurser för projekten. Att Betas företagsledning var 

högt delaktig under implementeringsprocessen bidrog till att den förstod att projektet krävde 

mer resurser för att lyckas. Gulliksen och Göransson (2002) anser att det är upp till 

företagsledningen att delge ett projekt den tid och de resurser som projektet kräver. Enligt 

Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003) och Somers och Nelson (2001) misslyckas ofta 

företag med sina affärssystemimplementeringar på grund av att otillräckliga resurser 

tillhandahållits. Gammas användare ansåg att företagsledningen hållit in på projektets 

resurser, det då alla användare inte fick möjlighet att testa och utbildas i det nya 

affärssystemet, samt att arbetsavlastning inte förekom. Företagsledningen ska leda projektet i 

önskad riktning samt ansvara för dess resurshantering (Brown & Vessey, 2003; Vilpola, 

2008b). Den roll företagsledningarna hade under projektet hos respektive företag var att lägga 

grunden för projektet, samt driva det framåt i önskad riktning. Gammas företagsledning var 

endast involverad under vissa delar av projektet, de delar som de ansåg var mest relevanta. 

Därefter överlämnade företagsledningen ansvaret till projektets användarrepresentanter. 

Gammas användare, som var användarrepresentant, upplevde dock att denne fick ta ett 

mycket stort ansvar och att tiden inte räckte till både användarrepresentantsuppdraget och de 

ordinarie arbetsuppgifterna. Användaren fick ingen arbetsavlastning under projektet. 

Användaren saknade ledningens delaktighet under vissa delar av implementeringsprojektet 

och ansåg att företagsledningen inte drivit projektet i önskad riktning. 
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5.3.3 Projektteam 

Ett projekts projektteam måste ha en hög kompetens samt vara engagerade och involverade 

under hela implementeringsprojektet för att kunna fatta lämpliga beslut (Brown & Vessey, 

2003; Dey et al. 2010; Gulliksen & Göransson, 2002; ISO, 1999; Waller et al. 2005). Alfa och 

Beta ansåg att deras implementeringsprojekt haft kompetenta och väl fungerande projektteam. 

Enligt Dey et al. (2010) och Somers och Nelson (2001) är bristande kompetens hos ett 

projektteam en orsak till att implementeringsprojekt misslyckas. Även att projektteamet 

innefattar bristfälliga medlemmar kan leda till projektmisslyckanden (Ibid). Gammas 

projektteam hade bristande kompetens och innehöll inte tillräckligt många medlemmar vilket 

resulterade i hög arbetsbelastning och irritation. Vissa medlemmar i Gammas projektteam fick 

ansvar för delar och uppgifter som de inte hade lämplig kompetens till, vilket påverkat 

projektets utfall. ISO (1999) betonar att olika personer sitter på olika kompetenser och 

tillsammans kan de bidra till en helhet. Därför är projektteamets sammansättning oerhört 

viktig för ett projekts utfall (Ibid). Varje företag hade företagsledare i projektteamet, och hos 

Alfa och Beta var företagsledarrespondenter projektledare. Om ett projekts projektteam består 

av erkända personer skapas förtroende för projektteamet (Avison & Fitzgerald, 2006; Dey et 

al. 2010; Magnusson & Olsson, 2009). Samtliga användarrespondenter upplevde förtroende 

för respektive projekts projektteam.  

 

Gulliksen och Göransson (2002) anser att ett projektteam bör innehålla 

användarrepresentanter som tidigt och ständigt bör involveras i projektet. Beta och Gamma 

hade formella användarrepresentanter som ständigt involverades under 

implementeringsprojektet och fick komma med synpunkter. Alfa hade också 

användarrepresentanter men de var dock inte formella utan handplockades in i projektet efter 

behov. Enligt Gammas användare är det viktigt att tid avsätts till de som är 

användarrepresentanter så att de kan utföra det arbete som krävs. Samtliga respondenter ansåg 

att det är viktigt att ett projektteam innehåller användarrepresentanter eftersom de besitter 

spetskompetens om hur företaget fungerar. Beta och Gammas användarrepresentanter förde 

övriga användares talan under projekten. Dock fick Alfas användare föra sin talan vilket 

väckte både negativa känslor hos användarna då de inte alltid vågade framföra sina 

synpunkter eftersom flera av företagens företagsledare ingick i projektteamet.  

5.3.4 Projektledning 

Dey et al. (2010), Somers och Nelson (2001), Umble et al. (2003) och Vilpola (2008b) menar 

att det är viktigt att ett implementeringsprojekt har en kompetent och fungerande 

projektledning. Samtliga företagsledare ansåg att implementeringsprojektens projektledning 

bedrivits väl och med lämplig kompetens. Alfa och Betas ansåg att deras projekt bedrivits på 

ett lämpligt sätt och att projektledningen varit effektiv. Gamma var dock inte positiv till hur 

projektets projektledning bedrivit företagets implementeringsprojekt.  Dey et al. (2010), 

Somers och Nelson (2001), Umble et al. (2003) och Vilpola (2008b) påpekar att om en 

projektledning inte fungerar och bedrivs med lämplig kompetens kan det resultera i att 

projektet drivs i fel riktning och att implementeringsprojektet misslyckas. Gammas användare 

ansåg att projektet varit tungrott till följd av långa beslutsprocesser samt att delar av 

projektledningens ansvar fördelats felaktigt och viktiga kompetenser uteblivit. Det resulterade 
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i att projektet inte bedrivits så som användaren önskat. Gammas användare ansåg inte att 

han/hon hade tillräcklig kompetens för att motivera användare och hantera en så stor 

förändring.  

 

Avison och Fitzgerald (2006), Dey et al. (2010), Umble et al. (2003)  och Vilpola, 2008b 

menar att ett projekts projektledning bör bedrivas av personer som är erkända av det övriga 

företaget, för att användarna ska uppleva förtroende för projektets ledning och för att projektet 

ska kunna bedrivas effektivt. Alla de tre implementeringsprojekten hade företagsledare som 

ansvarade för projektets ledning och samtliga användarrespondenter upplevde förtroende för 

de som bedrev respektive projekt. Gammas användare blev dock skeptisk ju längre projektet 

gick eftersom projektet tappade fokus och drog ut på tiden samt att projektets mål blev allt 

mer otydliga.  

5.3.5 Förändringshantering 

Bristande förändringsbenägenhet är en direkt källa till misslyckande, enligt Magnusson och 

Olsson (2009). Näst intill alla användarna upplevde ett förändringsbehov inför förändringen, 

dock var flera användare nöjda med de gamla systemen och upplevde därför inget 

förändringsbehov. För att etablera känslan av ett förändringsbehov är det viktigt med 

kommunikation (Magnusson & Olsson, 2009). Flera av företagen kommunicerade ut de nya 

systemens möjligheter och fördelar och lät användarna testa systemen för att motivera dem. 

Alfa etablerade ett förändringsbehov hos sina användare genom att betona det gamla 

systemets brister. Alfas Användare 1 upplevde ett tydligt förändringsbehov medan Användare 

2 ansåg att företaget inte behövde ett nytt system då det gamla fungerade. Hos Gamma 

upplevdes ett stort förändringsbehov eftersom de gamla systemen hade stora 

integrationsproblem och därför upplevde Gammas användare ett förändringsbehov. En 

lämplig förändringshantering stödjer användarnas motivation till projektet (Magnusson & 

Olsson, 2009). Kommunikationen har skett löpande under projektet hos samtliga företag och 

det i form av bland annat formella och informella möten. Kommunikationen under Alfas 

projekt var tydlig medan kommunikationen hos Beta och Gamma varit bristfällig.  Hos Beta 

fick användarna ofta själva söka information och hos Gamma informerade projektledningen 

inte implementeringsprojektets nya mål. Den bristande kommunikationen skapade oro hos de 

båda företagen vilket, enligt Magnusson et al. (2010) och Zheng och Wanyama (2010), är en 

orsak till att implementeringsprojekt misslyckas. Om användarna inte har 

förändringsmedvetenhet får de svårt att förstå vad som kommer att ske under projektets gång 

(Umble et al. 2003), vilket kan skapa oro (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). Gammas 

användare upplevde bristande förändringsmedvetenhet allt eftersom 

implementeringsprojektets mål förändrades och inte förmedlades ut i företaget, vilket i sin tur 

skapade oro och irritation hos användarna. 

 

För att ett företag ska kunna lyckas med en affärssystemimplementering är det viktigt att 

hantera och vara medveten om de olika förändringar som uppstår i företaget till följd av 

implementeringsprojektet (Dey et al. 2010; Umble et al. 2003). Brown och Vessey (2003) och 

Dey et al. (2010) menar att varje projekt bör ha en förändringsplan för att skapa 

förändringsmedvetenhet och ge stöd till användarna. Ingen av företagen hade någon 
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förändringsplan och inte heller någon förändringsansvarig. Betas användare önskade dock att 

projektet haft en förändringsansvarig som han/hon kunde vända sig till för att få information. 

 

Sandoe (2001) menar att ett implementeringsprojekt kräver specifika personer som kan 

hantera förändringsarbetet längs hela implementeringsprocessen. Gamma hade 

användarrepresentanter som ansvarade för projektets förändringshantering men vissa av dem 

saknade relevant kompetens. Vilpola, (2008b) menar att ett implementeringsprojekts 

förändringshantering är viktig och att de som ansvarar för förändringshanteringen bör ha 

lämplig kompetens. Gammas användare ansåg att hans/hennes bristande kompetens, inom 

bland annat hantering av användarmotivation, kan ha påverkat implementeringsprojektets 

utfall. Det ansåg användaren kan ha resulterat i användarnas bristande projekt- och 

systemacceptans.  

 

Enligt Brown och Vessey (2003) är det viktigt att användarna förstår de nya affärsprocesserna 

och arbetssätten. Det kan bidra till ökad systemacceptans och användbarhet (Magnusson & 

Olsson, 2009). Samtliga företag har arbetat efter att lära ut de nya affärsprocesserna och 

arbetssätten till användarna och det genom framförallt tydlig information och utbildning. 

Flera av användarna ansåg att den ökade systemförståelsen bidrog till systemacceptans samt 

att de kunde använda systemet produktivt. Beta valde även att under projektet låta deras 

användare skapa användarmanualer. Syftet med användarmanualerna var att användarna 

skulle lära sig de nya processerna och arbetsuppgifterna samt att de i framtiden skulle kunna 

ha materialet som stöd för systemanvändningen och utbildningen. Enligt Sandoe (2001) är det 

viktigt att dokumentera förändringar, exempelvis för att kunna skapa relevanta 

användarmanualer som kan användas vid användarutbildning. 

 

Ett implementeringsprojekt har större sannolikhet att lyckas om företaget har en kultur som är 

öppen för förändringar (Dey et al. 2010). Alfa ansåg att deras företag har en öppen kultur för 

förändringar och det till följd av att företagets anställda är unga och har lång erfarenhet av 

datorer. Betas användare är äldre och har en lägre erfarenhet vilket anses varit en orsak till att 

flera användare motsatte sig förändringen. 

5.3.6 Testning 

Samtliga företag utförde respektive projekts systemtestning kontinuerligt under 

implementeringsprocessen. Vilpola (2008a) och Vredenburg et al. (2002) betonar att 

systemtestning bör ske tidigt och ständigt under en implementeringsprocess och det med stöd 

av användare. Hos Alfa och Beta fick alla användare möjlighet att testa systemet innan 

driftsättning, vilket användarna upplevde som positivt. Det då användarna fick vara med och 

utforma systemen som idag anses vara accepterade och produktiva. Användarinvolvering vid 

testning bidrar till effektivare problemlösning, ökad systemkvalitet samt ökad 

systemacceptans (Gulliksen & Göransson, 2002). Under Gammas implementeringsprojekt 

fick däremot inte alla användare testa systemet, vilket resulterade i missnöjdhet hos 

användarna. Att alla användarna inte involverades resulterade även i bristande integration 

mellan användare och system vilket i sin tur påverkat systemets användbarhet och acceptans.  
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Enligt Wong et al. (2005) är det viktigt att tillräckligt med tid avsätts till testning under ett 

implementeringsprojekt. Alfa och Beta ansåg att deras implementeringsprojekt fått tillräckligt 

med tid till systemtestning. Företagsledarna hos Alfa och Beta var medvetna om att 

användarinvolvering vid systemtestning är viktigt och därför avsattes tillräckligt med tid till 

utbildning under projekten. Men även för att kunna finna systembrister och göra systemen så 

produktiva som möjligt. Hos Gamma avsattes för lite tid till systemtestning vilket resulterat i 

att affärssystemet idag har brister samt att vissa delar av systemet inte uppfattas som 

produktiva.  Att för lite tid avsattes berodde, enligt Gammas användare, på att projektet inte 

tilldelats tillräckligt med resurser.  

 

Boddy et al. (2008) och Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är viktigt att ha en 

aktiv kommunikation vid systemtestning för att alla parter skall kunna lära av varandra. UCD 

betonar att affärssystem bör designas efter önskad upplevelse och därför är det viktigt med 

användarnas feedback (Preece et al. 2004; Vilpola, 2008a; Vredenburg et al. 2002). Under 

samtliga implementeringsprojekt har användarna fått komma med feedback, vilket respektive 

företagsledare ansåg var viktigt eftersom användarna har spetskompetens om företagens 

processer som de dagligen arbetar i. Användarna ansåg också att möjligheten till feedback 

varit viktig och att den bidragit till att affärssystem blivit produktiva.  

5.3.7 Utbildning 

Utbildning av användare ökar sannolikheten till att ett implementeringsprojekt av 

affärssystem lyckas, enligt Muscatello et al. (2003) och Umble et al. (2003). Samtliga 

implementeringsprojekt har haft användarutbildning och det i ett testbolag. Alfa och Beta 

utbildade alla sina användare kontinuerligt under implementeringsprojekten. Det eftersom 

båda företagen ansåg att användarutbildning var viktigt för att kunna lyckas med 

implementeringsprojekten samt för att skapa produktiva systemet. Användarinvolvering 

genom utbildning ger en rad fördelar, bland annat minskat användarmotstånd, ökad 

produktivitet, ökad systemacceptans samt systemförståelse hos användarna (Gulliksen & 

Göransson, 2002; Vilpola, 2008b; Waller et al. 2005), vilka uppfylldes hos Alfa och Beta. 

Användarutbildning bör prioriteras under ett implementeringsprojekt och utbildningen bör ske 

i tid för att användarna ska kunna lära sig att integrera med systemet (Avison & Fitzgerald, 

2006; Gulliksen & Göransson, 2002; Umble et al. 2003; Vilpola, 2008b). Alfa och Betas 

användare ansåg att de fått bra och tillräcklig utbildning som lärt dem integrera med 

systemen, vilket gjorde dem redo inför driftstart. Användarutbildning har prioriterats hos 

samtliga företag men dock ansåg Gammas företagsledare att utbildningen tog för mycket tid 

av projektet vilket resulterade i att projektets tidplan inte hölls. Att projektets utbildning drog 

ut på tiden resulterade även i att alla användare inte fick utbildning i det nya affärssystemet. 

Dey et al. (2010), Muscatello et al. (2003)  och Somers och Nelson (2001) framför att företag 

ofta misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem på grund av bristfällig 

användarutbildning. Att Gammas utbildningsprocess drog ut på tiden och att alla användare 

inte fick utbildning resulterade i oro och irritation. Bristfällig utbildning leder till att 

användare får bristfällig förståelse för hur de ska integrera med systemet (Avison & 

Fitzgerald, 2006; Muscatello et al. 2003; Somers & Nelson, 2001), vilket i sin tur resulterar i 
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låg produktivitet och hög missnöjdhet (Avison & Fitzgerald, 2006; Somers & Nelson, 2001). 

Om Gammas användare hade tilldelats mer utbildning under implementeringsprocessen hade 

produktivitet och systemacceptans kunnat uppnås vid driftstart. Gammas användare ansåg att 

projektet borde haft en tydlig och uttalad utbildningsplan eftersom användarutbildning är 

oerhört viktigt om ett implementeringsprojekt ska lyckas.  
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6. Diskussion 
 

 

I följande kapitel presenterar vi studiens slutsatser samt besvarar studiens 

problemställning. Vi reflekterar över studiens slutsatser samt avslutar kapitlet med ett 

antal förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Bakgrund 

Idag är det många företag som misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem, 

vilket ofta beror på bristande användarinvolvering under implementeringsprocessen. 

Affärssystemimplementeringar blir allt vanligare hos små företag. Små företag har dock ofta 

begränsade resurser vilket kan leda till att effekten bli stor om ett företag misslyckas med sitt 

implementeringsprojekt. Små företags misslyckanden är ofta relaterade till finansiella och 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer. Misslyckanden kan bland annat bero på att 

implementeringsprojekten tilldelas för lite finansiella medel och resurser samt att projektens 

projektteam och projektledning har bristande kompetens. Studiens pilotstudier bekräftade att 

företagsledare i små företag ofta lider av bristande medvetenhet om vilka användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer som kan påverka ett implementeringsprojekts utfall samt hur olika 

användarrelaterade problem kan hanteras under implementeringsprocessen. Små företag har 

ofta en bristande intern kompetens om hur ett implementeringsprojekt av affärssystem bör 

bedrivas samt hur implementeringsprocessen kan stödjas med hjälp av användarinvolvering. 

Pilotstudierna visade att det finns ett behov av att öka medvetenheten hos företagsledare i 

småföretag innan implementeringsprocessen börjar, det för att implementeringsprojektet 

bättre ska kunna planeras och hanteras och med större sannolikhet lyckas. 

Användarinvolvering är en viktig faktor vid en implementering av ett affärssystem och 

användarna bör därför involveras under hela implementeringsprocessen.  

6.2 Slutsats 

Vi börjar med att återknyta till studiens problemställning, som vi med stöd av denna studie 

besvarat: Hur kan användarrelaterade problem hanteras med stöd av användarinvolvering 

under en implementering av affärssystem i små företag? 

Studiens resultat visar att det kan finnas relationer mellan områdena affärssystem, 

affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och 

användarinvolvering vid implementeringsprojekt av affärssystem i små företag. Områdena 

affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess och användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer är relaterade till varandra under ett affärssystems implementeringsprojekt 

och kan påverkas av projektets grad av användarinvolvering. Användarinvolvering är därför 

en viktig faktor om ett företag ska lyckas med ett implementeringsprojekt.  

 

Studien visar att användarrelaterade problem som kan uppstå vid affärssystemprojekt även 

kan påverka affärssystemets implementeringsprocess i små företag. Med stöd av 
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angreppssättet Participatory design (PD) och dess metod User centered design (UCD) kan 

användarrelaterade problem hanteras eller reduceras. Användarinvolvering kan bidra till att 

affärssystemet kan anpassas i större utsträckning och därmed öka sannolikheten att 

implementeringsprojektet lyckas. Studien visar även att användarinvolvering kan bidra till 

mer användbara affärssystem och att användare i högre grad kan acceptera förändringen som 

implementeringen av ett nytt affärssystem medför.  

6.2.1 Modell 

Vi vill med stöd av en egen illustrerad modell, 4-A Modellen (se figur 1 nedan), visa de 

generella relationer som kan finnas mellan områdena affärssystem, affärssystemets 

implementeringsprocess, användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och 

användarinvolvering.  

Ett affärssystem är ett systemstöd som stödjer ett företags olika områden och processer så att 

de lättare ska kunna integrera med varandra. Hur detta stöd uppfattas och används i ett företag 

beror på hur användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer hanteras (a). Varje 

implementeringsprocess av ett affärssystem innefattar aktiviteter så som initiering, planering, 

analys och design, realisering samt övergång och driftsättning. Aktiviteterna i en 

implementeringsprocess kan alla associeras till ett antal användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer (b). En implementeringsprocess måste anpassas efter företagets behov men 

även efter vad det nya affärssystemet kräver, det eftersom alla företag är unika och olika typer 

av affärssystem implementeras på olika sätt (c). Användarinvolvering (UCD) kan skapa en 

känsla av delaktighet hos användarna under en implementeringsprocess (d). Det är viktigt att 

ta hänsyn till användarinvolvering under en affärssystemimplementering för att kunna hantera 

olika användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer (e). Involvering av användare kan skapa 

systemacceptans samt öka systemets användbarhet (f). Därför är användarinvolvering 

betydelsefull under hela implementeringsprocessen. 

Områdena affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer och användarinvolvering (UCD) kan tillsammans ha viss betydelse för 

utfallet av ett implementeringsprojekt. Men vilket område som påverkar vilket område och 

hur dessa påverkar varandra mer specifikt har inte studerats i uppsatsen. Syftet har istället 

varit att undersöka vilka användarrelaterade problem som kan uppstå under en 

implementering av ett affärssystem i små företag samt hur problem kan hanteras med stöd av 

användarinvolvering. Modellen kan därför ses som ett sätt att generellt beskriva möjliga 

mönster mellan de olika områdena som har framkommit i studien.  

Figur 1, 4-A Modellen, visar generella relationer som kan finnas mellan områdena 

affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer och användarinvolvering under ett implementeringsprojekt hos små 

företag. 
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Figur 1. 4-A Modellen (Egen illustration). 

 

Utifrån studien har vi kunnat dra slutsatsen att Gammas implementeringsprojekt och 

affärssystem idag inte uppfattas som lyckat. Implementeringsprojektets budget och tidsplan 

överskreds samt flera av affärssystemets delar är ännu inte i drift. Projektet misslyckades 

bland annat till följd av bristande kompetens i projektteamet, att företagsledningen hållit igen 

på projektets resurser samt att projektet inte haft tillräcklig användarinvolvering. Den 

bristande användarinvolveringen och projektets otydliga mål skapade oro hos användarna 

samt motstånd till projektet. Under Gammas implementeringsprojekt fick inte alla användare 

testa systemet och alla användare fick inte heller möjlighet till utbildning, då projektets 

avsatta tid inte var tillräcklig. Det anses idag vara anledningar till systemets bristfälliga 

användbarhet samt till att implementeringsprojektet misslyckats.  

 

Studien visar att Alfa och Betas implementeringsprojekt varit lyckade och det tack vare en 

tillräcklig grad av användarinvolvering under respektive implementeringsprojekt. 

Användarinvolveringen bidrog till att affärssystemen accepterades och uppfattades som 

användbara av användarna både innan och efter driftstart. Användarna involverades under 

hela implementeringsprocessen och alla användarna fick testa systemen samt möjlighet till 

användarutbildning.  

6.2.2 Tabell 

För att fördjupa 4-A Modellen har vi skapat en tabell, 4-A Tabellen, för att visa hur de olika 

områdena kan vara relaterade till varandra. 4-A Tabellen, tabell 8, visar de olika aktiviteterna 

i implementeringsprocessen och vilka användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer som 

påverkar respektive aktivitet. Därefter återges olika användarrelaterade problem som kan 

uppstå till följd av omedvetenhet av de användarrelaterade kritiska framgångsfaktorerna som 

kan påverka utfallet av en affärssystemimplementering. 4-A Tabellen redogör även för ett 

antal åtgärder till de användarrelaterade problemen och det med stöd av användarinvolvering 

(UCD).   

 

 

Användarinvolvering 

UCD 

Affärssystem 

Användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer 

Affärssystemets 

implementeringsprocess 

b 

c f 

e d 
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Implementeringsprocessens  

faser och aktiviteter 

 

 Användarrelaterade 

kritiska 

framgångsfaktorer 

   Användarrelaterade 

  problem 

 

 Användarinvolvering - 

(UCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsfasen 

 

Initiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering 

  

Ledningens åtagande 

 

 

Strategier och mål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektteam  

 

 

Projektledning 

 

  

Bristande ledarskap 

Bristande resurser  

 

Otydliga strategier och mål. 

Bristande förståelse för projektets syfte. 

Förstår ej förändringsbehov.   

Ej gemensamma projektstrategier och 

mål.  

Motsättningar och oro. 

Bristfällig kommunikation och 

medvetenhet. 

Förändrade projektmål under projektets 

gång.  

 

Bristande användarintegration - inga 

användarrepresentanter. 

Ej tillförlitliga medlemmar.  

Bristande förtroende för projektteamet 

och projektledningen. 

Projektteamet och projektledningen har 

bristande kompetens. 

Bristande projektmedvetenhet – oro och 

motsättningar.  

Projektet drivs i fel riktning. 

 

  

Hög delaktighet 

Starkt ledarskap 

 

God kommunikation 

Fastställa och tydligt uttala 

projektets strategier, mål och 

syfte.  

Användarnas behov och 

önskemål i fokus. 

 

 

 

 

 

Tillförlitliga medlemmar. 

Lämplig kompetens i 

projektteam och 

projektledning. 

Användarrepresentanter i 

projektteamet.  

Integration mellan användare, 

projektteam och 

projektledning 

God kommunikation. 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projektfasen 

 

Analys & 

design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realisering 

 

 

 

 
 

 
Övergång & 

driftsättning 

 

 

  

Förändringshantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testning 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning 

 

 

 

Bristande förändringsbehovs analyser - 

analyser baseras på felaktiga uppgifter.  

Bristande förtroende för 

förändringshanteringen -svårt att bedriva 

förändringen.  

Bristande medvetenhet om förändringar 

och deras effekter.  

Inser ej brister och förändringsbehov. 

Användarna upplever oro och motsätter 

sig förändringen. 

Företagets kultur ej öppen för 

förändring. 

Bristfällig förändringsdokumentation. 

 

Bristande användbarhet. 

Användare ej redo inför systemets 

driftsättning. 

Bristande integration mellan system och 

användare.  

Låg produktivitet och hög missnöjdhet. 

Finner ej systembrister. 

 

 

Bristande systemförståelse. 

Bristande användbarhet. 

Användare ej redo inför systemets 

driftsättning. 

Bristande integration mellan system och 

användare.  

Låg systemacceptans.  

Låg produktivitet och hög missnöjdhet. 

Bristfälliga utbildningsmanualer. 

  

Förändringsansvariga med 

lämplig kompetens. 

Använd förändringsplan. 

God kommunikation. 

Skapa medvetenhet om 

förändringar. 

Etablera förändringsbehov –

motivera. 

Delaktighet - skapa känsla av 

ägarskap till projektet. 

Förändringsbehovsanalys 

baserad på verkligheten. 

Dokumentera förändringar.   

 

Tidig och ständig 

systemtestning 

Feedback från användarna 

Användarna bör driva 

designen 

Integration mellan användare, 

projektteam och 

projektledning 

 

Utbilda användare tidigt och 

ständigt 

Prioritera utbildning 

   
 

    

Tabell 8. 4-A tabellen visar relationerna mellan ett affärssystems implementeringsprocess, användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer, användarrelaterade problem samt användarinvolvering 

 (Egen illustration.) 
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6.3 Studiens praktiska bidrag 

Med stöd av denna studie har vi skapat ett dokument (bilaga 5) som ska stödja företagsledare i 

små företag och i deras arbete med att hantera användarrelaterade problem vid en 

implementering av ett affärssystem. Dokumentet baseras på studiens slutsatser som visar att 

användarinvolvering är en viktig faktor vid implementeringen av ett affärssystem. Vid 

implementeringsprojekt i små företag ingår ofta företagsledare i projektets projektteam och 

ansvarar då även för projektets projektledning. Misslyckade implementeringar av 

affärssystem är idag ofta relaterade till bristande användarinvolvering under ett 

implementeringsprojekt och att företagsledare inte är medvetna om användarrelaterade 

problem som kan påverka projektet. Därför vill vi med detta dokument göra företagsledare 

mer medvetna om användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och vilka användarrelaterade 

problem som kan påverka ett implementeringsprojekt. Vi önskar att företagsledare med stöd 

av detta dokument bättre ska kunna hantera användarrelaterade problem, eller till och med 

reducera dem, och det med stöd av användarinvolvering (UCD).  

 

Vi anser att UCD är en metod som kan användas som stöd för att involvera användarna i ett 

implementeringsprojekt. Studien visar att företagsledare i små företag ofta baserar graden av 

användarinvolvering vid implementeringsprojekt på magkänsla och sunt förnuft. 

Företagsledarnas hantering av användarinvolvering överensstämde i flera fall med de aspekter 

som UCD står för. Vi anser därför att vårt praktiska bidrag är baserat på en metod som är 

enkel och lättförståelig vars aspekter inte är helt främmande i praktiken. Vi är övertygade om 

att vårt dokument är välkommet hos företagsledare i små företag då de inte längre behöver 

basera implementeringsprojektens grad av användarinvolvering på magkänsla på grund av 

bristande medvetenhet. Vi baserar vår övertygelse bland annat på studiens pilotstudier som 

visat att vårt bidrag är eftertraktat eftersom flera av respondenterna vill ta del av dokumentet. 

Med stöd av vårt dokument kan företagsledare öka sin medvetenhet om hur viktigt det är med 

användarinvolvering för utfallet av ett implementeringsprojekt. Företagsledare kan bli 

medvetna om vilka användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer som påverkar 

implementeringsprocessen samt när i processen de är speciellt viktiga att beakta. Dokumentet 

redogör också för vilka användarrelaterade problem som kan uppstå till följd av de 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorerna samt hur problemen kan hanteras med stöd 

av metoden UCD. Dokumentet ger därmed företagsledare stöd för planering av 

användarinvolvering under ett implementeringsprojekt av affärssystem. 

6.4 Avslutande diskussion  

Studien visar att användarinvolvering är en viktig faktor vid ett implementeringsprojekt av 

affärssystem. Vår studie visar dock att företag inte alltid involverar användarna under 

implementeringsprojekt och därför uppfattas ett av studiens tre implementeringsprojekt som 

misslyckat. Vi tror att användarinvolvering i framtiden kommer att vara en självklar del vid 

implementeringsprojekt av affärssystem, men även vid andra systemutvecklingsprojekt. Vi 

anser att företagsledare behöver förstå att det är användarna som arbetar i systemen och att de 

därför behöver vara med och driva systemens utveckling och implementering. Det för att 

lyckas med framtida implementeringsprojekt och för att företag eventuellt ska bli mer 

produktiva. Att involvera användarna kan också få glada och positiva systemanvändare. 
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6.5 Kritisk granskning 

Att den empiriska studien utförts på små företag tror vi påverkat studiens resultat. Det då vi 

tror att vi inte alltid fått sanningsenliga svar från våra respondenter under intervjuerna. I små 

företag har anställda ofta en nära relation till varandra och därför tror vi att respondenterna 

inte känt sig anonyma, då de övriga i företagen varit medvetna om vilka som deltagit i 

studien. Detta problem var mycket svårt för oss att komma runt. Vi anser att respondenterna 

inte alltid talat sanning för att de inte vågat kritisera sina nära arbetskamrater och inte ville 

riskera att bli konfronterade i framtiden. Vi tror därför att detta problem är en orsak till att det 

finns så lite forskning kring affärssystemimplementeringar i små företag. 

Om studien hade baserats på affärssystemimplementeringar hos medelstora företag tror vi att 

studien hade fått ett annorlunda resultat. Vi antar att studien hade visat en lämplig grad av 

användarinvolvering under implementeringsprojekten. Vi antar det eftersom större företag 

ofta har utbildad och kompetent IT-personal samt personer som ansvarar för företagets 

personal. Medelstora företags avdelningschefer kan driva och motivera den operativa 

personalen och företagen har oftast större resurser att tilldela implementeringsprojektet. 

Medelstora företags företagsledare brukar oftast ha mer erfarenhet av systemprojekt samt att 

företagen har tillgång till att hyra in de kompetenser som saknas.  

Vi är medvetna om att uppsatsen är normativt skriven eftersom vi har valt att endast fokusera 

på fördelarna med användarinvolvering vid implementeringsprojekt av affärssystem. 

Användarinvolvering kan också påverka ett projekt negativt. Ibland kan för hög grad av 

användarinvolvering resultera i att det blir för stort fokus på små detaljer, vilket vår empiriska 

studie påvisade.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Under genomförandet av vår studie uppmärksammade vi ett antal intressanta områden inom 

ämnet användarinvolvering vid implementering av affärssystem. Vi anser att vidare forskning 

vore intressant inom dessa områden och har därför formulerat ett antal frågor som förslag till 

fortsatt forskning. Vi valde att lägga de frågorna åt sidan under vår studie för att kunna 

koncentrera oss på vår studies specifika problemställning. De forskningsfrågor vi vill 

presentera är följande:  

 Att implementeringsprojekt av affärssystem ställer höga krav på företagets 

systemanvändare är inget nytt. Vi tror dock att kraven kommer att öka i framtiden, 

särskilt de psykiska påfrestningarna hos användarna.  Det anser vi eftersom företagen 

blir allt större, implementeringsprojekten mer komplexa och 

kommunikationskanalerna i företagen längre. Vi anser att mer forskning krävs om den 

psykologiska påverkan som användare kan uppleva och utsättas för under en 

affärssystemimplementering. Hur påverkas användarna psykiskt under en 

affärssystemimplementering? Hur kan psykologi användas för att bättre och lättare 

hantera användarna vid ett implementeringsprojekt av affärssystem? 

 

 Att leda ett implementeringsprojekt av affärssystem är ingen lätt sak och vem är 

egentligen den mest lämpliga att leda ett implementeringsprojekt? Det är inte alltid 
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den person som formellt är ledare som är den mest lämpliga. Att få förtroende hos alla 

i ett företag kan i princip vara omöjligt men vad får användare att vilja bli ledda och 

vilka egenskaper krävs hos en person för att han/hon ska bli erkänd som ledare? Så 

vem är affärssystemimplementeringens egentliga ledare?   

 

 Mindre familjeföretag är idag inget ovanligt, men är användarinvolveringen i ett 

implementeringsprojekt av affärssystem lättare eller svårare att hantera i ett mindre 

familjeföretag än i ett icke familjeägt mindre företag? Bör graden av 

användarinvolvering öka eller minska eller vara densamma? 

 

 4-A Modellen är en generell skiss över möjliga relationer mellan områdena 

affärssystem, affärssystemets implementeringsprocess, användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer och användarinvolvering. Ett förslag till fortsatt forskning är att i 

en kvantitativ studie testa dessa relationer för att på så sätt eventuellt påvisa möjliga 

samband mellan områdena.  
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Intervjuer  

Alfa 

Företagsledare, 2011-04-06 

Användare 1, 2011-04-06 

Användare 2, 2011-04-06 

 

Beta 

Företagsledare, 2011-04-07 

Användare, 2011-04-07 

 

Gamma 

Företagsledare, 2011-04-19 
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Respondent 3, 2011-02-19

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.328699/avsloja-osunda-projekt


 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Kategorisering samt definition av kategorier 

 

 

Bakgrund 

Personlig information Respondentens arbetstjänst och ansvar och under 

implementeringsprocessen. 

 

Affärssystem Varför företaget valde att införa ett nytt affärssystem 

samt hur många användare affärssystemet hade vid 

införandet. 

 

Inför förändringen 

Strategier  Företagets strategier rörande det nya affärssystemet 

och dess implementeringsprocess. 

 

Mål Företagens mål rörande det nya affärssystemet och 

dess implementeringsprocess. 

 

Ledningens åtagande Företagsledningens delaktighet och engagemang 

under implementeringsprojektet. 

 

Projektteam   Projektteamet och dess medlemmar. 

 

Projektledning  Projektets projektledning. 

 

Användarinvolvering Implementeringsprojektets användarinvolvering. 

 

Motivation  Motivation under implementeringsprojektet. 

 

Motstånd  Motstånd under implementeringsprojektet. 

 

Förändringshantering  Projektets förändringshantering. 

 

Testning Systemtestning under implementeringsprojektet. 

 

Utbildning Systemutbildning under implementeringsprojektet. 

 

Utfall av projektet  Projektets utfall. 

 

  



 

Bilaga 2 – Introduktionsbrev till intervju 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionsbrev 

till intervju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensuppsats inom Fo retagsekonomi  
Affa rssystemprogrammet 180 hp. 
Ho gskolan i Halmstad  

 

     
Malin Dahlin    Rajmonda Rexhaj 

maldah08@student.hh.se    rajrex08@student.hh.se 

0738-22 47 34    0760-91 05 58 

  

mailto:maldah08@student.hh.se
mailto:rajrex08@student.hh.se


 

Inför intervjun 
Inför intervjun kommer vi att hålla en kort presentation av oss själva och vår utbildning. Vi 

kommer även att presentera vår studies ämne, syfte samt frågeställning som ligger till grund 

för vår examensuppsats. 

Vi kommer, innan intervjun inleds, fråga varje respondent om vi får spela in intervjun. Alla 

svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Varje respondent kommer själv få välja om man vill vara anonym. Vi skulle däremot 

uppskatta om vi i studien fick nämna om respondenten är en företagsledare eller användare. 

Vi anser att det är av stor betydelse för vår studie. 

 

Om respondenten anser att något är oklart under intervjun går det bra att avbryta och ställa 

frågor. 
 

 

Uppsatsens frågeställning: 
 

Hur kan användarrelaterade problem hanteras med stöd av användarinvolvering under en 

implementering av affärssystem i små företag? 

Syftet med studien är att ge stöd till företagsledare innan och under ett affärssystems 

implementeringsprojekt när det gäller: 

 

 Medvetenhet om vilka kritiska framgångsfaktorer, rörande användarinvolvering, som 

kan påverka ett affärssystems implementeringsprocess. 

 Medvetenhet om problem relaterade till kritiska framgångsfaktorer, rörande 

användarinvolvering. 

 Hantering av problem relaterade till kritiska framgångsfaktorer, rörande 

användarinvolvering. 

 Effekter relaterade till användarinvolvering vid implementering av affärssystem. 

 Beskrivning om hur användare kan involveras vid implementering av affärssystem. 

 

Avslutning 
Vi kommer i slutet av intervjun eventuellt komplettera med frågor. 

 

Respondenten kommer att få avsluta intervjun på önskat sätt. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 
Malin Dahlin och Rajmonda Rexhaj 

  



 

Områden som intervjun kommer att beröra: 
 

Bakgrund 

 

Personlig information Frågor om respondentens arbetstjänst, ansvar och 

arbetsuppgifter under affärssystemets 

implementeringsprocess. 

 

Affärssystem Frågor om varför företaget valde att införa ett nytt 

affärssystem samt hur många användare 

affärssystemet hade vid införandet. 

 

Inför förändringen 

 

Strategier  Frågor angående företagets strategier rörande det nya 

affärssystemet och dess implementeringsprocess. 

 

Mål Frågor angående företagets mål rörande det nya 

affärssystemet och dess implementeringsprocess. 

 

Ledningens åtagande Frågor angående företagsledningens delaktighet och 

engagemang under implementeringsprojektet. 

 

Projektteam   Frågor angående projektteamet och dess medlemmar. 

 

Projektledning  Frågor angående projektets projektledning. 

 

Användarinvolvering Frågor om hur respondenten ser på 

användarinvolvering samt hur den upplevt detta 

under projektet. 

 

Motivation  Frågor om användarmotivation. 

 

Motstånd  Frågor om användarmotstånd. 

 

Förändringshantering  Frågor angående projektets förändringshantering. 

 

Testning Frågor om hur företaget genomfört systemtestning 

under projektet. 

 

Utbildning Frågor om hur företaget genomfört 

användarutbildning under projektet. 

 

Utfall av projektet  Frågor om projektets utfall. 

 

 



 

Bilaga 3 – Intervjuguide - Företagsledare 

 

    Intervjuguide - Företagsledare 

*ASIP – Affärssystemets implementeringsprocess  
 

Inför förändringen 

Personlig information 

Vilken var din arbetstjänst i företaget under ASIP? 

 

Vilken roll hade du under ASIP?  

 

Bakgrund 

Varför implementerade er företag ett nytt Affärssystem? 

 

Hur många användare hade företaget under ASIP? 

 

Hur många anställda har företaget idag? 

 

Använde ni någon teoretiskt baserad implementeringsprocess? 

 

Strategier 

Hade företaget några strategier för ASIP? 

 

Vad hade företaget för strategier för ASIP? 

 

Anser du att strategierna var väl uttalade i företaget? 

 

Hur förmedlades strategierna ut i företaget?  

 

Hur tror du att bristande strategimedvetenhet hos användarna kan påverka projektet?  

 

Hur tror du att bristande strategimedvetenhet hos användarna kan påverka användarna?  

 

Mål  

Hade företaget några mål för ASIP? 

 

Anser du att målen var väl uttalade i företaget? 

 

Hur förmedlades målen ut i företaget? 

 

Anser du att företaget etablerade ett förändringsbehov hos användarna? 

 

Hur tror du att bristande målmedvetenhet hos användarna kan påverka projektet?  

 

Hur tror du att bristande målmedvetenhet hos användarna kan påverka användarna?  

 

Ledningens åtagande 

Har företagsledningen varit delaktig under ASIP?  

Anteckningar 



 

 

När under ASIP var företagsledningen delaktig? 

 

Vilken roll hade företagsledningen under ASIP? 

 

Vad var tanken bakom företagsledningens åtagande? 

 

Var detta ett medvetet handlande (Erfarenheter, teorier, rekommendationer)?  

 

Har företagsledningen varit engagerad i ASIP? 

 

Hade företagsledningen ett starkt ledarskap under ASIP? 

 

Har företagsledningen tillsatt tillräckliga resurser under ASIP? 

 

Är du tillfreds med företagsledningens åtagande under ASIP? 

 

Projektteam 

Fanns det ett projektteam? 

 

Anser du att ASIP hade ett funderande projektteam? 

 

Anser du att ASIP hade ett kompetent projektteam? 

 

Hur valdes projektteamets representanter ut? 

 

Fanns det några användarrepresentanter i projektteamet? 

 

Hur ser du på användandet av användarrepresentanter i ett projektteam? 

 

Projektledning 

Anser du att ASIP hade en funderande projektledning? 

 

Anser du att ASIP hade en tillräckligt kompetent projektledning?  

  

Vilket ansvar hade projektledningen under ASIP? 

 

Användarinvolvering  

Har användarna involverats under ASIP? 

 

När i ASIP involverades användarna? 

 Ständigt (alla aktiviteter)? 

 Enstaka aktiviteter? 

 

Var alla användarna involverade? 

 

Involverade ni användarna i ett tidigt stadium? 

 

Hur involverade ni användarna? 

 



 

Vad har ni grundat användarinvolveringen på (Metoder, teorier, rekommendationer) 

 

Vad tror du att användarinvolveringen betytt för projektet? 

 

Motivation  

Anser du att användarna varit motiverade? 

 

På vilket sätt anser du att användarna varit motiverade? 

 

Har det varit svårt att motivera användarna? 

 

Motstånd 

Upplevdes något användarmotstånd under ASIP? 

  

Hur hanterades användarmotstånd? 

 

 
Förändringshantering 

Hur kommunicerades information ut till användarna under ASIP? 

 

När kommunicerades information ut? 

 

Hade ASIP någon förändringsplan? 

 

Fanns det någon huvudansvarig för ASIP förändringshanteringen? 

 

Arbetade företaget efter att användarna skulle förstå de nya affärsprocesserna? 

 

Arbetade företaget efter att användarna skulle förstå de nya arbetssätten? 

  

Vad gjorde projektteamet för att skapa systemacceptans hos användarna?  

 

Testning 

Har användarna fått testa systemet under ASIP? 

 

Fick alla användare testa systemet under ASIP? 

 

När i ASIP hölls testning av systemet? 

 Kontinuerligt? 

 Enstaka tillfällen? 

 

Hur gick systemtestningen till? 

 

Anser du att användarna fått tillräckligt med tid till att testa systemet under ASIP? 

 

Anser du att det är viktigt att användarna får testa det nya systemet under en ASIP?  

 

Fick användarna komma med åsikter, feedback på systemet då de fick testa systemet? 

 

 



 

Utbildning 

När i ASIP hölls användarutbildning? 

 Kontinuerligt? 

 Enstaka tillfällen? 

 

Fick alla användare utbildning i systemet under ASIP? 

 

Hur utfördes utbildningen? 

 

Vad tror du att utbildningen betytt för projektet? 

 

Anser du att användarna fått tillräckligt med tid till utbildning under ASIP? 

 

Anser du att det viktigt att användarna får utbildning i nya systemet under en ASIP?  

 

Utfall av projektet 

Anser du att projektet varit lyckat? 

Anser du att ni haft en tillräcklig användarinvolvering? 

Kunde användarinvolveringen varit bättre? 

Avslutning 
Något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

Hur skulle du vilja knyta ihop och avsluta denna intervju? 

 

Tack för din medverkan! 

  



 

Bilaga 4– Intervjuguide - Användare 

 Intervjuguide - Användare 

*ASIP – Affärssystemets implementeringsprocess  
 

Inför förändringen 

Personlig information 

Är du en användare av ditt företags gamla och nya affärssystem? 

 

Strategier 

Var du medveten om företagets strategier med ASIP? 

 

Hur förmedlades strategierna ut till dig?  

 

Anser du att strategierna var väl uttalade i företaget? 

 

Hur tror du att bristande strategimedvetenhet hos användarna kan påverka projektet?  

 

Hur tror du att bristande strategimedvetenhet hos användarna kan påverka användarna?  

 

Mål  

Var du väl medveten om företagets mål med ASIP?  

 

Hur förmedlades målen ut i företaget? 

 

Anser du att målen var väl uttalade i företaget? 

 

Anser du att företagsledningen etablerat ett förändringsbehov? 

 

Hur tror du att bristande målmedvetenhet hos användarna kan påverka projektet?  

 

Hur tror du att bristande målmedvetenhet hos användarna kan påverka användarna?  

 

 

Ledningens åtagande 

Har företagsledningen varit delaktig under ASIP?  

 

När i ASIP var företagsledningen delaktig? 

 

Vilken roll hade företagsledningen under ASIP? 

 

Har företagsledningen varit engagerad i ASIP? 

 

Hade företagsledningen ett starkt ledarskap under ASIP? 

 

Har företagsledningen tillsatt tillräckliga resurser under ASIP? 

 

Är du tillfreds med företagsledningens åtagande under ASIP? 

 

Anteckningar 



 

Projektteam 

Fanns det ett projektteam? 

 

Anser du att ASIP hade ett funderande projektteam? 

 

Anser du att ASIP hade ett kompetent projektteam? 

 

Var du med i projektteamet? 

 

Fanns det några representanter för användarna i projektteamet? 

 

Hur ser du på användarrepresentanter i projektteamet? 

 

Projektledning 

Anser du att ASIP hade en funderande projektledning? 

 

Anser du att projektledningen var tillräckligt kompetent?  

  

Vilket ansvar hade projektledningen under ASIP? 

 

Hade du förtroende för projektets projektledning? 

 

Användarinvolvering  

Har användarna involverats i ASIP? 

 

När i ASIP involverades användarna? 

 Ständigt (alla aktiviteter)? 

 Enstaka aktiviteter? 

 

När i ASIP involverades användarna? 

 

Var alla användarna involverade?  

 

Vad tror du att användarinvolveringen betytt för projektet? 

 

Motivation 

Anser du att du varit motiverad? 

 

På vilket sätt anser du att du varit motiverad? 

 

Har det varit svårt att bli motiverad? 

 
Motstånd 

Har det förekommit motstånd till ASIP? 

 

Har du upplevt motstånd till ASIP? 

 

Varför motsatte du dig förändringen? 

 

 



 

     Förändringshantering 

Hur kommunicerade projektteamet ut information till er användare? 

 

Är du tillfreds med informationen under ASIP? 

 

Hade projektet någon förändringsplan? 

 

Arbetade företaget för att ni användare skulle förstå de nya affärsprocesserna? 

 

Arbetade företaget för att ni användare skulle förstå de nya arbetssätten? 

 

Upplevde du systemacceptans inför driftstart? 

  

Testning 

Har du testat systemet under ASIP? 

 

Fick alla användare testa systemet under ASIP? 

 

När under ASIP hölls testning av systemet? 

 Kontinuerligt? 

 Enstaka tillfällen? 

 

Hur gick systemtestningen till? 

 

Hur upplevde du att få testa systemet? 

 

Fick du tillräckligt med tid till att testa systemet under ASIP? 

 

Anser du att det är viktigt att användarna får testa det nya systemet under en ASIP?  

 

Fick du komma med åsikter och feedback på systemet i samband med att du fick testa 

systemet? 

 

Utbildning 

Fick du utbildning av systemet under ASIP? 

 

Fick alla användare utbildning i systemet under ASIP? 

 

När i ASIP hölls användarutbildning? 

 Kontinuerligt? 

 Enstaka tillfällen? 

 

Hur utfördes utbildningen? 

 

Hur upplevde du utbildningen? 

 

Vad tror du att utbildningen betytt för projektet? 

 

Anser du att utbildningen under ASIP varit tillräcklig? 

 



 

Är det viktigt att användarna får utbildning i systemet under en ASIP tror du?  

 

Utfall av projektet 

Anser du att ASIP varit lyckat? 

Anser du att ni haft en tillräcklig användarinvolvering? 

Kunde användarinvolveringen varit bättre? 

Avslutning 
Något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

Hur skulle du vilja knyta ihop och avsluta denna intervju? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 5 – Dokument som stöd för användarinvolvering - en viktig faktor vid 

implementering av affärssystem i små företag. 
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Dokumentets bakgrund 

Dokumentet är ett resultat av en studie till grund för en kandidatuppsats inom området 

företagsekonomi. Studien är utförd av Malin Dahlin och Rajmonda Rexhaj, två före detta 

studenter från Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad. Kandidatuppsatsen titel är; 

Användarinvolvering – en viktig faktor vid implementering av affärssystem i små företag. 

 

Inledning 

Idag är det många företag som misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem. 

Ett affärssystems implementeringsprojekt är ett stort och dyrt projekt som kan ge förödande 

konsekvenser för ett företag om projektet misslyckas. En implementeringsprocess är komplex 

och svår att hantera och det till följd av att processen påverkas av en rad kritiska 

framgångsfaktorer och problem som är användarrelaterade. Användarrelaterade problem som 

kan påverka ett implementeringsprojekt är idag ett mycket relevant och viktigt område. 

Användarrelaterade problemen kräver åtgärder eftersom misslyckade implementeringsprojekt 

blir allt vanligare.  

 

Dokumentets syfte 

Vi vill med hjälp av detta dokument stödja små företags företagsledare vid ett 

implementeringsprojekt av affärssystem. Vid implementeringsprojekt i små företag ingår ofta 

företagsledare i projektets projektteam och ansvarar då ofta även för projektets 

projektledning. Misslyckande implementeringsprojekt är idag ofta relaterade till bristande 

användarinvolvering under projekten samt att företagsledare inte är tillräckligt medvetna om 

användarrelaterade problem som kan påverka ett implementeringsprojekt. Därför vill vi med 

detta dokument göra företagsledare medvetna om användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorer och vilka användarrelaterade problem som kan påverka ett 

implementeringsprojekt och dess utfall. Om företagsledare är medvetna om 

användarrelaterade problem kan de bättre hantera problemen eller till och med reducera dem, 

och det med stöd av användarinvolvering. Idag finns en rad olika metoder som stödjer 

användarinvolvering, exempelvis User centered design (UCD). Vi anser att UCD är en metod 

som har enkla och lättförståeliga aspekter och vi har därför valt att använda oss av denna 

metod i vårt dokument. 

 

  



 

4-A Modellen 

4-A Modellen visar relationerna mellan områdena Affärssystem, Affärssystemets 

implementeringsprocess, Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och 

Användarinvolvering. Varje implementeringsprocess innefattar en rad aktiviteter som alla 

associeras till ett antal användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer. De användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorerna är i sin tur relaterade till olika användarrelaterade problem som 

kan påverka ett projekts utfall samt affärssystemets användbarhet. Implementeringsprocessen 

måste anpassas efter vad företaget och det nya affärssystemet kräver. 

Implementeringsprocessen måste tillhandahållas med tillräckliga resurser för att det nya 

affärssystemet ska uppfylla företagets uppsatta projektmål samt för att systemet ska bli 

användbart och accepterat av användarna. Men för att implementeringsprocessen ska kunna 

tillhandahållas med tillräckliga resurser krävs det verksamhets- och systemförståelse samt en 

engagerad och delaktig företagsledning. För att kunna hantera de användarrelaterade kritiska 

framgångsfaktorerna krävs det användarinvolvering under hela implementeringsprocessen. 

Användarinvolvering skapar en känsla av delaktighet i ett implementeringsprojekt, vilket kan 

motivera användarna och skapa systemacceptans samt minska användarnas motstånd till 

implementeringsprojektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-A Modellen. 

Användarinvolvering 

UCD 

Affärssystem 

Användarrelaterade 

kritiska framgångsfaktorer 
Affärssystemets 

implementeringsprocess 



 

4-A Tabellen 

4-A Tabellen visa hur de olika områdena Affärssystem, Affärssystemets 

implementeringsprocess, Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och 

Användarinvolvering är relaterade till varandra. 4-A Tabellen visar 

implementeringsprocessens olika faser och aktiviteter. Varje aktivitet associeras till 

användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer och problem som påverkar 

implementeringsprocessen och projektets utfall. 4-A Tabellen redovisar även ett antal åtgärder 

för hantering av användarrelaterade problem och det med stöd av metoden UCD och 

användarinvolvering. 4-A Tabellen anges på nästföljande sida. Önskas ytterligare information 

om 4-A Tabellens fyra olika huvudområden återfinns tydligare beskrivningar längre bak i 

dokumentet. 

  



 

Implementeringsprocessens  

faser och aktiviteter 

 

 Användarrelaterade 

kritiska 

framgångsfaktorer 

 Användarrelaterade 

problem 

 

 Användarinvolvering - 

(UCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsfasen 

 

Initiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering 

  

Ledningens åtagande 

 

 

Strategier och mål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektteam  

 

 

Projektledning 

 

  

Bristande ledarskap 

Bristande resurser  

 

Otydliga strategier och mål. 

Bristande förståelse för projektets syfte. 

Förstår ej förändringsbehov.   

Ej gemensamma projektstrategier och 

mål.  

Motsättningar och oro. 

Bristfällig kommunikation och 

medvetenhet. 

Förändrade projektmål under projektets 

gång.  

 

Bristande användarintegration - inga 

användarrepresentanter. 

Ej tillförlitliga medlemmar.  

Bristande förtroende för projektteamet 

och projektledningen. 

Projektteamet och projektledningen har 

bristande kompetens. 

Bristande projektmedvetenhet – oro och 

motsättningar.  

Projektet drivs i fel riktning. 

 

  

Hög delaktighet. 

Starkt ledarskap. 

 

Kommunikation. 

Fastställa och tydligt uttala 

projektets strategier, mål och 

syfte.  

Användarnas behov och 

önskemål i fokus. 

 

 

 

 

 

Tillförlitliga medlemmar. 

Lämplig kompetens i 

projektteam och 

projektledning. 

Användarrepresentanter i 

projektteamet.  

Integration mellan användare, 

projektteam och 

projektledning 

Kommunikation. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projektfasen 

 

Analys & 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisering 

 

 

 

 

 

 

 

Övergång & 

Driftsättning 

 

 

  

Förändringshantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testning 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning 

 

 

 

Bristande förändringsbehovs analyser - 

analyser baseras på felaktiga uppgifter.  

Bristande förtroende för 

förändringshanteringen -svårt att 

bedriva förändringen.  

Bristande medvetenhet om förändringar 

och deras effekter.  

Inser ej brister och förändringsbehov. 

Användarna upplever oro och motsätter 

sig förändringen. 

Verksamhetens kultur ej öppen för 

förändring. 

Bristfällig förändringsdokumentation. 

 

Bristande användbarhet. 

Användare ej redo inför systemets 

driftsättning. 

Bristande integration mellan system och 

användare.  

Låg produktivitet och hög missnöjdhet. 

Finner ej systembrister. 

 

 

Bristande systemförståelse. 

Bristande användbarhet. 

Användare ej redo inför systemets 

driftsättning. 

Bristande integration mellan system och 

användare.  

Låg systemacceptans.  

Låg produktivitet och hög missnöjdhet. 

Bristfälliga utbildningsmanualer. 

 

  

Förändringsansvariga med 

lämplig kompetens. 

Använd förändringsplan. 

Kommunikation. 

Skapa medvetenhet om 

förändringar. 

Etablera förändringsbehov –

motivera. 

Delaktighet - skapa känsla av 

ägarskap till projektet. 

Förändringsbehovsanalys 

baserad på verkligheten. 

Dokumentera förändringar.   

 

Tidig och ständig 

systemtestning 

Feedback från användarna 

Användarna bör driva 

designen 

Integration mellan användare, 

projektteam och 

projektledning 

 

Utbilda användare tidigt och 

ständigt 

Prioritera utbildning 

 

 

  
 

    

4-A Tabellen. (Tabellen utläses från vänster till höger.) 



 

Definition av affärssystemets implementeringsprocess aktiviteter. 

 

Planeringsfasen 

 

 Initieringsaktiviteten - Grundläggande beslut fattas om projektets strategier, mål och 

omfattning. En specifikation av förändringsbehovet genomförs samt 

resurstilldelningen till projektet börjar planeras. Beslut fattas om vilka 

samarbetspartners som ska anlitas samt vilken hård och mjukvara som ska användas. 

Kartläggning av problem som kan påverka projektets framgång och utfall. 

 

 Planeringsaktiviteten – Projektet börjar planeras i detalj. Beslut fattas om 

implementeringsprojektets projektledning och projektteam. Delmål, resurser samt 

milstolpar bestäms. 

 

Projektfasen 

 

 Analys- och designaktiviteten – Analys av den nuvarande affärssituationen samt 

företagets framtida önskade tillstånd. Analys av vilka behov företaget har för att nå det 

önskade tillståndet.   

 

 Realiseringsaktiviteten - Affärssystemet realiseras och hård- och mjukvara 

installeras. Systemtestningar utförs. 

 

 Övergång- och driftsättningsaktiviteten- Det nya affärssystemet sätts i drift och det 

gamla stängs av. Användarna utbildas i systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Användarrelaterade kritiska framgångsfaktorer 

 

  

 
Användarrelaterad 
kritisk framgångsfaktor 

 

 

 
Innebörd 

 
Strategier och Mål Det är viktigt att ha väl uttalade projektstrategier och projektmål för att skapa 

medvetenhet och motivation. Väl uttalade mål och strategier kräver 

kommunikation. Tydliga mål och strategier ökar förståelsen för projektet och dess 

process.  

 

Ledningens åtagande Ett implementeringsprojekt kräver starkt ledarskap och hög delaktighet från 

företagets ledning under hela implementeringsprocessen. 

Företagsledningen bör vara engagerad under processen för att kunna se och 

planera långsiktigt och för att kunna tillhandahålla projektet tillräckliga och 

lämpliga resurser, exempelvis finansiella medel och kompetens. 

 

Projektteam Ett implementeringsprojekt kräver ett kompetent och fungerande projektteam. 

Projektteamets medlemmar bör vara erkända av det övriga företaget för att skapa 

förtroende. Projektteamet bör innehålla ett antal användarrepresentanter som för 

användarnas talan. Användarrepresentanterna bör vara involverade tidigt och 

kontinuerligt eftersom de har besitter kompetens om företagets processer. 

Användarrepresentanterna ska stödja projektteamet att fatta beslut som är 

representativa och lämpliga för företagets olika områden. 

 

Projektledning  Ett implementeringsprojekt kräver en kompetent och fungerande projektledning 

för att kunna driva projektet i önskad riktning. Projektledningen bör bedrivas av 

tillförlitliga personer, det för att förtroende för projektet ska skapas. 

 

Förändringshantering Ett implementeringsprojekt kräver förändringshantering som kan stödja och 

motivera användarnas under projektet. För att förenkla förändringshanteringen 

bör projektet ha en förändringsplan som skapar medvetenhet om de olika 

förändringarna som kommer att ske till följd av projektet. Det är viktigt att 

kompetenta personer ansvarar för projektets förändringshantering under hela 

implementeringsprocessen. Under implementeringsprocessen är det viktigt att 

ständigt dokumentera förändringarna för att kunna skapa lämpliga manualer till 

användarutbildning. Det är viktigt att se till företagets kultur vid en förändring. 

 

Testning Ett implementeringsprojekt kräver sofistikerad och rigorös testning av systemet 

för att se hur det integrerar med användarna. Det är viktigt att tillräckligt med tid 

avsätts till systemtestning för att exempelvis finna systembrister. Vid 

systemtestning är det viktigt att ha en aktiv kommunikation för att användarna 

skall kunna ge feedback på hur de upplever affärssystem.  

 

Utbildning Det är viktigt att utbilda användarna tidigt och ständigt så att de direkt efter 

driftstart kan integrera med systemet och använda det. Det är viktigt att 

användarna får utbildning för att få förståelse för företagets processer och för att 

kunna bidra i förändringsarbetet.  Användarutbildning bör prioritera högt i ett 

implementeringsprojekt.  

 



 

Användarrelaterade problem som kan påverka ett affärssystems 

implementeringsprojekt   

 
Användarrelaterade problem 

 
Innebörd 

 
Bristfälligt åtagande från företagsledningen Företagsledningen åtar sig inte projektet och förhåller sig passiv 

vilket kan leda till att projektet leds i fel riktning. 

Implementeringsprojektets komplexitet underskattas och felaktiga 

resurser tilldelas projektet, exempelvis bristande kompetens och 

otillräcklig tid till systemtestning. 

 

Otydliga strategier och mål Resulterar ofta i bristande förståelse för projektets syfte och 

företagets förändringsbehov, vilket i kan skapa motsättningar och 

oro. Bristfällig kommunikation kan leda till att företaget inte har 

gemensamma projektstrategier och projektmål. Även 

förändrade projektmål under projektets gång kan skapa problem då 

användare kan bli omedvetna och oroliga. 

 

Bristfälligt projektteam 

 

Projektteamet innehåller bristfälliga medlemmar. Medlemmarna i 

projektteamet saknar kompetens.  

Medlemmarna är inte erkända hos det övriga företaget och 

användarna upplever bristande förtroende för projektteamet. 

Projektteamet saknar användarrepresentanter och spetskompetens om 

hur företaget arbetar i verkligheten vilket även kan leda till att 

företagsanalyser baseras på felaktiga uppgifter.  

 

Bristfällig projektledning 

 

Bristfällig projektledning kan leda till att projektet inte drivs i önskad 

riktning. Bedrivs inte projektet av tillförlitliga representanter kan det 

leda till bristande förtroende hos användarna vilket i sin tur kan leda 

till att projektet blir svårt att leda. Bristande kommunikation om 

projektets ledning kan leda till att användare upplever oro och 

motsätter sig projektet eftersom de inte är medvetna om vad som sker 

under projektets gång. 

 

Bristande förändringshantering Användare kan uppleva oro och motsätta sig en förändring om de 

inte upplever ett förändringsbehov eller förstår hur en förändring ska 

gå till. Om företaget, människor och processer, inte analyseras och 

kartläggs inför en förändring, blir det svårt att bedriva förändringen 

på ett lämpligt sätt, företagsanalyser baseras på felaktiga uppgifter. 

Företaget underskattar då projektets komplexitet samt förstår och åtar 

sig inte förändringen på ett lämpligt sätt. Om ett företag inte har en 

kultur som är öppen för förändring kan motsättningar skapas. Om 

förändringar inte dokumenteras kan det leda till bristfälliga 

utbildningsmanualer. 

 

Bristfällig och otillräcklig systemtestning  

 

 

Användare får svårt att integrera med det nya systemet, vilket leder 

till låg produktivitet och hög missnöjdhet hos användarna.  

Systemets användbarhet påverkas också då systembrister inte 

upptäcks innan driftstart. Om användare inte upplever användbarhet 

får de svårt att uppleva systemacceptans.  

 

Bristfällig och otillräcklig användarutbildning Användare får svårt att integrera med det nya systemet, vilket leder 

till låg produktivitet och hög missnöjdhet hos användarna.  

Systemets användbarhet påverkas och om användare inte upplever 

användbarhet får de svårt att arbeta produktivt och acceptera 

systemet. 

 

  



 

Användarinvolvering – UCD 

 

 
Användarinvolvering 

 
Innebörd 

 

Användarnas behov och önskemål i fokus 

 

Det är viktigt att ha ett användarcentrerat arbetssätt med användarnas behov och önskemål i fokus, 

det för att skapa användbarhet hos systemet.  

 

Involvera användarna tidigt Det är viktigt att involvera användarna tidigt i implementeringsprocessen så att de får möjlighet att 

ge feedback samt ställa krav och önskemål. Tidig användarinvolvering skapa systemacceptans. 

 

Involvera användarna ständigt Användarinvolvering skapar en känsla av delaktighet i ett projekt, vilket kan motivera användarna 

och skapa systemacceptans. Genom att ständigt involvera användarna kan det skapa förståelse för 

användarnas behov och verksamhetsprocessernas krav.  

Plan över användarinvolvering Ett projekt bör ha en plan över hur och när användarinvolvering ska ske under ett 

implementeringsprojekt. 

 

Fastställa och tydligt uttala projektets 

strategier, mål och syfte 

Det är viktigt att fastställa och uttala implementeringsprojektets strategier, mål och syfte. Eftersom 

det skapar förståelse och motivation hos användarna inför förändringen. 

 

Stark och engagerad ledning 

 

 

Det är viktigt att ha en stark och engagerad företagsledning för att kunna driva projektet i önskad 

riktning. Företagsledningens roll i projektet är att se till att möta de uppsatta 

implementeringsprojektmålen samt att se till att alla arbetar mot samma mål i projektet.  

 

Kommunikation Det är viktigt med kommunikation i projektteamet eftersom alla representerar viktiga områden i 

företaget. Kommunikationen är viktigt för att parterna i projektet ska kunna lära av varandra, då 

alla parter besitter olika relevanta kompetenser. Kommunikation är viktigt även för att skapa 

medvetenhet. 

 

Integration mellan olika parter i projektet 

 

Det är viktigt med integration mellan olika parter i projektet. Integration bidrar till effektivare 

problemlösning, ökad systemkvalitet samt ökad systemacceptans.  

 

Tillförlitligt och kompetent projektteam 

 

Det viktigt att projektteamet är effektivt samt har erfarenhet och en bred kompetens. För att i sin tur 

få användarna att känna förtroende för projektteamets medlemmar.  

Olika personer sitter på olika kompetenser i projektet som tillsammans kan bidra till en helhet. 

 

Användarrepresentanter 

 

Användarna bör ha representanter som tidigt och kontinuerligt medverkar i projektet. 

Förändringshantering Det är viktigt med förändringshantering under implementeringsprojektet och de som ansvara för 

den bör ha lämplig kompetens. Det är då viktigt att ett implementeringsprojekt har en 

förändringsplan, för att lättare göra användarna medvetna om förändringarna som sker under 

projektet. 

 

Återspegla hur användarna arbetar i 

verkligheten 

Det är viktigt att användarnas verkliga arbetsuppgifter studeras och analyseras för att kunna 

definiera specifika processer i företaget samt finna brister. Det bör ske genom en social process 

som innebär kommunikation, dela, förena och agera samt lära av varandra. 

 

Dokumentation av förändringarna Systemets design och projektets förändringar bör kontinuerligt dokumenteras under 

implementeringsprocessen. Dokumentationen bör vara enkel så att den blir lätt att förstå vid 

framtida användning. 

 

Systemtestning Utvärdering och testning av ett system bör ske tidigt och ständigt i en implementeringsprocess och 

det i samband med användare. Användarna bör testa affärssystemet för att kunna finna eventuella 

brister.  

 

Användarutbildning Användarutbildning är viktigt för att stödja och motivera användarna samt för att lära dem det nya 

affärssystemet. Användarutbildningens fördelar är minskat användarmotstånd, ökad produktivitet 

och systemacceptans samt ökad systemförståelse hos användarna. Användarutbildning bör 

prioriteras vilket kan även bidra till minskade underhållskostnader hos verksamheten efter 

systemets driftsättning. 

 

Användarfeedback 

 

Det är viktigt med kontinuerlig feedback från användarna. Användarinvolvering genom exempelvis 

testning och utbildning ger feedback om önskemål och brister i det nya affärssystemet.  



 

 


