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Abstrakt  

Införandet av affärssystem är en komplex samt riskfylld process och ett misslyckat 

införandeprojekt kan skapa förödande konsekvenser för ett företag. Många företag väljer att 

anlita extern experthjälp vid införandet av affärssystem för extra stöd och kompetens under 

införandeprocessen. Trots extern hjälp misslyckas fortfarande många införandeprojekt och en 

faktor vilken påverkar detta är förhållandet mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag.  

 

Uppsatsens syfte är att utifrån relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag 

identifiera och beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem. För att göra 

detta har en fallstudie genomförts där ett införandeprojekt utfört av ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag har studerats. 

 

Uppsatsarbetet har genomförts med ett kvalitativt arbetssätt och uppsatsens forskningsstrategi 

är en fallstudie. En inledande litteraturstudie mynnade ut i en analysmodell med hjälp av vilken 

data om fallet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med fyra respondenter, två från 

ett kundföretag och två från ett systemimplementatörsföretag. Data från intervjuerna har 

jämförts mot varandra samt mot framtagen analysmodell.  

 

Resultatet av fallstudien visar på att relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget, vid införandet av affärssystemet, påverkats av 

förhållandefaktorerna tillit, kommunikation samt enhetlig bild. Förhållandefaktorerna har även 

påverkat kunskapsöverföring mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vilket 

vidare har haft effekt på införandeprojektet i helhet. Fallstudien visar även på att det 

förberedande arbetet utfört av systemimplementatörsföretaget, samt internkommunikation 

inom systemimplementatörsföretaget, har påverkat relationen mellan involverade parter samt 

resultatet vid införandet av affärssystemet.  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet i denna kandidatuppsats behandlar bakgrunden till val av ämne och 

presenterar vidare syfte samt målgrupper. 

 

1.1 Bakgrund 

Varje år misslyckas två tredjedelar av alla it-projekt (Standish Group 2014) och införandet av 

affärssystem beskrivs som en särskild komplex samt riskfylld typ av it-projekt (Elragal & 

Haddara 2013). Ett affärssystem beskrivs av Aloini et al. (2012) som ett integrerat datorbaserat 

system vilket stödjer verksamhetsprocesser och informationsflöden sträckta över en 

organisations interna samt externa gränser. Införandet av ett affärssystem är känt som en svår 

och riskabel process (Aloini et al. 2012; Saade 2016) och att misslyckas med att realisera de 

affärsfördelar ett affärssystem medför kan sluta dyrt och ibland förödande för en anskaffande 

organisation (Beijsterveld & Groenendaal 2016). Aloini et al. (2012) och Elragal och Haddara 

(2013) beskriver flera faktorer vilka kan påverka införandet av ett affärssystem, bland annat 

nämner de: tekniskt relaterade funktioner, strategisk planering, projektledning, effektiv 

kommunikation samt att anlita rätt konsult.  

 

För att öka chansen att genomföra ett framgångsrikt införandeprojekt samt för att förvärva 

kunskap om införandeprocessen, inleder många företag ett samarbete med ett externt 

systemimplementatörsföretag (Chang et al. 2013). Ett systemimplementatörsföretag är en 

konsultservice och tillhandahåller expertkunskap inom området affärssystems- och 

informationssystemsinföranden. Ett systemimplementatörsföretag involveras vanligtvis för att 

ge stöd vid delar av eller hela införandeprocessen och Elragal och Haddara (2013) anser att en 

bra implementationskonsult är en fundamental faktor för ett lyckat införande av ett 

affärssystem. En konsults kompetens och erfarenhet är avgörande för ett framgångsrikt 

införandeprojekt men trotts detta finns det inga garantier för ett framgångsrikt resultat. Utöver 

de tekniska delar ett införandeprojekt består av krävs även ett effektivt samarbete involverade 

parter emellan.  

 

En kund till konsult relation beskrivs av Martinez et al. (2016) som svår att värdera och förstå. 

Att anlita ett systemimplementatörsföretag handlar om att bringa avsaknad kompetens samt 

erfarenhet till ett kundföretag, och för att kundföretaget ska kunna ta del av denna kompetens 

krävs effektiv kunskapsöverföring kund och konsult emellan (Martinez et al. 2016). 

Kunskapsöverföring beskrivs av Martinez et al. (2016) som ett resultat av kunskapsdelning två 

parter emellan och vid införandet av ett affärssystem är denna process viktig för framgång. Det 

handlar om kunskapsöverföring från kunden: kunskap om kundorganisationen till konsulten, 

samt om kunskapsöverföring från konsulten: kunskap om införandeprocessen och 

affärssystemet till kunden (Ko 2014). Hur effektivt kunskapsöverföring sker kan komma 

påverka resultatet av ett införandeprojekt. Kunskapsöverföring i sig kan påverkas av flera 

faktorer, vilka också kan påverka resultatet av ett införandeprojekt, bland annat: tillit (Gefen 

2004; Ko 2014), psykologiska kontrakt (Ko 2014), kommunikation (Andersson 2016) samt 

enhetlig bild (Andersson 2016; Martinez et al. 2016). 

 

Att skapa en ändamålsenlig samt effektiv relation mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag, och därmed goda förutsättningar vid införandet av ett 

affärssystem, påverkas som ovan nämnt av många faktorer. I och med komplexiteten i att införa 

ett affärssystem samt problematiken i att få en god arbetsrelation kan det därför vara intressant, 

för systemimplementatörsföretag, kundföretag samt studenter och forskare inom ämnet 

Informatik, att studera framgångsförhållanden i en dylik relation tidigare forskning identifierat. 
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Det kan även vara intressant för ovan nämnda parter att undersöka de framgångsförhållanden 

praktiserande kund- och systemimplementatörsföretag anser vara centrala, vilka faktorer de 

menar kan påverka relationen mellan ett kund- och ett systemimplementatörsföretag och vidare 

resultatet av ett införandeprojekt.  

 

Målet med denna kandidatuppsats är att identifiera och beskriva framgångsförhållanden vilka 

kan bidra till ett mer effektivt samt ändamålsenligt samarbete mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag, vid införandet av ett affärssystem, och vidare till ett reducerat 

antal misslyckade införandeprojekt.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att genom en fallstudie identifiera och 

beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem, betraktat ur ett 

relationsperspektiv: kund- till systemimplementatörsföretag. 
 

Frågeställningar:  

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandefaktorer uppfylls vid införandet av ett 

affärssystem? 

 

1.3 Målgrupper 

Denna uppsats riktar sig till organisationer som tillhandahåller implementationstjänster, till 

kundföretag som ska eller har i åtanke att påbörja ett projekt där de med hjälp av ett externt 

systemimplementatörsföretag ska införa ett affärssystem, samt till studenter inom 

ämnesområdet Informatik. Systemimplementatörsföretag samt kundföretag kan ha nytta av att 

ta del av presenterade förhållandefaktorer för att i framtida eller pågående införandeprojekt mer 

medvetet kunna arbeta med identifierade faktorer och därigenom arbeta för en bättre relation 

och vidare öka chanserna för ett lyckat införande av ett affärssystem. 
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2 Teori 

Detta kapitel klarlägger vad ett affärssystem är samt komplexiteten i och risken med införandet 

av ett affärssystem. Kapitlet diskuterar även syftet med att anlita extern support samt de 

faktorer som anses påverka en arbetsrelation mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag vid införandet av ett affärssystem. 

 

Organisationer står idag inför ständig förändring och organisatoriska förändringsprocesser är 

vanligt förekommande fenomen (Ben-Gal & Tzafrir 2011). Införandet av ett affärssystem är en 

typ av förändringsprocess och på grund av dess komplexitet och omfattning finns det med 

denna många identifierade risker. Exempel på risker är överstigna resurser, att systemet inte 

bidrar till ökade prestationer, att systemet inte matchar organisationens processer, att systemet 

inte har hög användbarhet, samt att systemet inte bidrar till de finansiella vinsterna anskaffande 

organisation räknat med (Aloini et al. 2012). Vid införandet av ett affärssystem är det ovanligt 

att en organisation själva innehar all kompetens nödvändig för genomförandet (Haines & 

Goodhue 2003; Campagnolo 2013; Ko 2014) och vanligtvis inleder organisationer ett 

samarbete med ett externt företag vilka håller väsentlig kunskap samt erfarenhet rörande 

processen att införa ett affärssystem. Systemimplementatörsföretag är organisationer vilka 

tillhandahåller denna typ av kompetens och de erbjuder konsulttjänster för att hjälpa 

organisationer med införandet av affärssystem. Trots att extern experthjälp anlitas fortsätter 

dock införandeprojekt att misslyckas. Anledningen till detta beskrivs bland annat grunda sig i 

relationen mellan ett kundföretag och systemimplementatörsföretag.  

 

2.1 Affärssystem 

Med målet att uppnå organisatorisk konkurrenskraft samt erhålla affärsfördelar gentemot sina 

konkurrenter väljer många organisationer att anskaffa affärssystem (Elragal & Haddara 2013; 

Rajnoha et al. 2014). Organisatorisk konkurrenskraft kan åstadkommas genom ett 

affärssystems tillhandahållande av ekonomisk samt operativ information vilket strategiska 

beslut inom en organisation kan baseras på (Elragal & Haddara 2013). Ett affärssystem beskrivs 

som teknologi för ledning av en organisation eftersom ett affärssystem tillhandahåller 

information till strategiska, operativa, affärsanalytiska samt beslutsfattande funktioner inom en 

organisation (Matende & Ogao 2013). Ett affärssystem möjliggör integration av samt ett 

sömlöst flöde av data mellan en organisations interna samt externa verksamhetsprocesser 

(Aloini et al. 2012). En intern verksamhetsprocess är en följd av aktiviteter inom en 

organisations gränser vilka skapar värde för organisationen. En extern verksamhetsprocess är 

en följd av aktiviteter där vissa aktiviteter går utanför en organisations gränser, till exempel att 

hämta data från en kunds affärssystem, för att skapa värde för organisationen. Ett affärssystem 

kan även integrera organisatoriska kärnaktiviteter med andra verksamhetsfunktioner genom att 

införliva beprövad praxis (best practices), och detta kan bidra till snabbare beslutstagning, 

reducerade kostnader samt till bättre ledningskontroll inom en organisation (Matende & Ogao 

2013). 

 

Aloini et al. (2012) beskriver ett affärssystem som ett integrerat datorbaserat system för att 

hantera verksamhetsprocesser sträckta över en organisation och målet med ett affärssystem är 

att skapa ett sömlöst informationsflöde genom en organisation. Den primära skillnaden mellan 

ett affärssystem och andra integrerade informationssystem är att affärssystem lagrar all erhållen 

data centralt i en system-gemensam databas (Elragal & Haddara 2013) istället för att lagra data 

i olika databaser och därav öka risken för redundans av samt felaktiga data. Matende och Ogao 

(2013) skriver om affärssystem som den mest vidsträckta it-lösningen inom organisationer idag 

och dagens omfattande användning av affärssystem anser författarna kan ha grund i de fördelar 
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ett affärssystem kan medföra en organisation. Med ett affärssystem kan fördelar genereras inom 

olika organisatoriska dimensioner och bland annat beskriver Staehr et al. (2012) operativa, 

lednings, strategiska samt it-infrastrukturella fördelar. Exempel på specifika vinster som kan 

genereras med ett affärssystem är ett bättre informationsflöde inom organisationen, förbättrade 

planerings- samt beslutsunderlag, en mer fördelaktig koordination mellan organisatoriska 

avdelningar samt högre ändamålsenlighet och anpassning till kundbehov (Staehr et al. 2012; 

Matende & Ogao 2013). 

 

2.1.1 Införandet av affärssystem 

Baserat på mängden resurser, antalet involverade intressenter samt omfattningen av processen 

som krävs vid införandet av ett affärssystem, beskrivs ett affärssystem som det största systemet 

en organisation kan arbeta med (Matende & Ogao 2013). År 2015 rankades affärssystem som 

en av de topp sex viktigaste it-prioriteringarna i Norden (Computer Weekly 2015). De andra 

fem var: system för ökad kundupplevelse, mobila system, it-säkerhet, optimerad it-infrastruktur 

samt industrispecifika it-system.  

 

Införandet av affärssystem är ett komplext sociotekniskt fenomen och processen kräver lång 

erfarenhet samt mycket varierad kunskap (Matende & Ogao 2013). Införandeprocessen är 

riskfylld och kan innebära stora förändringar för en anskaffande organisation (Aloini et al. 

2012). Det finns många faktorer, interna och externa, vilka bidrar till införandets komplexitet 

samt som påverkar resultatet av ett införandeprojekt (Elragal & Haddara 2013). Den 

anskaffande organisationens storlek, dess struktur samt dess nuvarande tekniska natur är 

exempel på interna faktorer vilka kan påverkar införandet av ett affärssystem (Elragal & 

Haddara 2013). Affärssystemleverantörer, vilka vanligtvis arbetar efter egendefinierade 

införandemetoder (Elragal & Haddara 2013), samt konsulter (Ravasan & Mansouri 2016), är 

exempel på externa faktorer. Aloini et al. (2012), Elragal och Haddara (2013) och Ravasan och 

Mansouri (2016) beskriver flera faktorer vilka kan påverka ett införandeprojekt och nämner att 

endast ett fåtal av dessa är tekniskt relaterade. Andra faktorer som kan påverka slutresultatet är 

bland annat strategisk planering, mänskliga faktorer, projektledning, kommunikation, 

finansiella frågor samt att anlita rätt konsult.  

 

Införandet av ett affärssystem påverkar både verksamhetsprocesser samt arbetsrutiner inom en 

organisation. Det är vanligt att organisationer investerar stora resurser vid införandet av ett 

affärssystem med ett mål om att i framtiden kunna realisera dess fulla potential och generera 

fördelar identifierade med systemet (Elragal & Haddara 2013). Matende och Ogao (2013) 

beskriver strategier vilka kan leda till ett lyckat införande av ett affärssystem. Dessa strategier 

klassificeras som organisatoriska, tekniska samt människo-strategier. Organisatoriska 

strategier innebär förändringsledningstekniker, projektledning, organisationens struktur samt 

resurser. Tekniska strategier adresserar infrastrukturella frågor så som installationen av 

affärssystemet, komplexiteten i systemet, behov av organisatorisk expertis, samt tid och 

kostnad. Människo-strategier handlar om anställdas samt ledningens attityd till 

införandeprojektet, användarinvolvering samt utbildning av användare i systemet.  

 

Ett affärssystem införs ofta i projektform på grund av den risk införandet medför. Nedan 

kommer redogöras för projekt, riskerna med affärssystem samt definitionen av ett lyckat 

införande av ett affärssystem. 
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2.1.1.1 Projekt 

Införandet av affärssystem sker vanligtvis i projektform och med anledning av 

införandeprojektets komplexitet krävs noggrann projektledning samt en hängiven projektgrupp 

(Elragal & Haddara 2013). Ett projekt är en temporär organisation sammansatt för en unik 

uppgift. Ett projekt har en definierad början och slut, och är unikt i den mening att det inte är 

en rutinprocess utan en specifik sammansättning handlingar designade för att uppnå ett mål 

(Project Management Institute (2017). Aloini et al. (2012) beskriver ett 

affärssystemsinförandeprojekt med fem faser: planering av projekt, affärsplan, genomförande, 

slutgiltigt färdigställande samt leverans och support. Dessa projektfaser illustreras i Figur 1 i 

en modifierad modell.  

 

Planering är den förberedande fasen av ett införandeprojekt och handlar bland annat om att 

definiera projektets omfattning, komponera ett projektteam, välja systemleverantör samt 

kommunicera meningen med det nya affärssystemet (Aloini et al. 2012). Enligt Lech (2016) 

utgör arbetet under denna fas grunden till vad som ska genomföras vidare i projektet, och att ha 

en oklar bild gällande mål, omfattning samt krav kan vara en riskfaktor för genomförandet. 

Affärsplan handlar om att skapa detaljerad dokumentation gällande hur projektet ska 

genomföras. Bland annat skapas en projektplan, nyckelanvändare identifieras och en 

mellanrumsanalys (så kallad gap-analys) genomförs för att kunna bestämma vilka anpassningar 

som ska skapas i systemet, respektive i organisationen, för att affärssystem och organisationens 

verksamhetsprocesser ska överensstämma (Aloini et al. 2012). En mellanrumsanalys är en 

teknik för att identifiera var någonting är i förhållande till var det vill vara (Business Dictionary 

2017) och med hjälp av en mellanrumsanalys kan en organisation jämföra sin aktuella 

prestation med sin potentiella prestation, och vidare identifiera hur organisationen ska handla 

för att nå sin potentiella prestation. Enligt Lech (2016) handlar denna fas om att med 

identifierade krav som grund skapa detaljerade specifikationer för genomförandet. Om denna 

fas utförs grundligt ökar chansen att en anskaffande organisations behov i slutändan kommer 

att tillgodoses av affärssystemet. Genomförandefasen utgör flera aktiviteter, bland annat 

systemkonfiguration, omformning av verksamhetsprocesser samt genomförande av 

förändringsledning. Dessa aktiviteter består vidare utav bland annat utbildning av 

nyckelanvändare, systemintegrationer och data konvertering. Under genomförandefasen är det 

viktigt att nyckelanvändare är involverade, både för beslutstagning i frågor gällande 

systemdesign och processer, men även för att i senare faser inneha god kunskap om systemet 

(Lech 2016). Slutgiltigt färdigställande handlar bland annat om att testa systemet, utbilda 

slutanvändare, rätta buggar, färdigställa överföring av data samt förbereda för leverans av 

affärssystemet. Leverans och supportfasen börjar vid aktivering av affärssystemet och slutar 

när verksamheten handlar normalt igen (Aloini et al. 2012). Det handlar om att ta hand om 

eventuella sista buggar, säkerställa att affärssystemet fungerar som det ska samt i många fall 

inaktivera det gamla systemet. 

 

 

Figur 1: Ett affärssystemsprojekts livscykel. Modifierad version av Aloini et al. (2012). 
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2.1.1.2 Risker 

Affärssystem är stora resurskrävande system och statistik från tidigare forskning visar på höga 

siffror av misslyckade införandeprojekt (Elragal & Haddara 2013). Standish Group (2014) 

beskriver it-projekt i allmänhet och nämner att två tredjedelar av dessa misslyckas. Ravasan 

och Mansouri (2016) beskriver affärssystemsprojekt specifikt och nämner att 60 till 90 procent 

av dessa misslyckas. Misslyckade projekt var enligt Ravasan och Mansouri (2016) i genomsnitt 

178 procent över budget och pågick drygt två gånger längre tid än estimerat. På grund av denna 

potentiella risk associerad med införandet av affärssystem har ämnet en längre tid haft ett 

centralt fokus bland många forskare.  

 

Förändringar inom en organisation kan utgöra en risk om planering, genomförande samt 

ledning av förändringsprocessen ej utförs med ett strukturerat och grundligt tillvägagångssätt 

(Elragal & Haddara 2013). Noggrann och taktisk beslutstagning beskrivs som viktiga faktorer 

under ett införandeprojekts faser, och engagemang, rätt resurser och organisatorisk förändring 

definieras som viktiga beståndsdelar för framgång.  

 

Ett misslyckat införande av ett affärssystem kan vara förödande för en anskaffande organisation 

(Scott & Vessey 2000; Elragal & Haddara 2013). Scott och Vessey (2000) beskriver hur 

företaget FoxMeyer Drug Corporation hävdar att införandet av SAP R/3 orsakade företaget att 

gå i konkurs och att två av faktorerna som bidrog till detta var misslyckad planering samt 

förändringar i projektplanen. Under FoxMayers införande av SAP R/3 tillkom nya krav under 

projektets gång, dessa var krav som ej identifierats under planerings- eller affärsplansstadiet. 

FoxMayers planerade leveransdatum av affärssystemet mötte inte de nya kraven och på grund 

av det var datumet för leverans betvingat att tidigareläggas. I och med att leveransdatumet 

tidigarelades uteblev fasen för test av affärssystemet. Detta resulterade i omfattande datafel och 

vidare i FoxMeyer Corporations konkurs.  

 

Flera faktorer har identifierats kunna påverka införandet av ett affärssystem och mänskliga, 

tekniska samt ekonomiska faktorer är faktorer vilka många gånger ligger till grund för 

misslyckanden (Matende & Ogao 2013). Bland dessa tre faktorer har den mänskliga faktorn 

bevisats ha störst påverkan (Elragal & Haddara 2013).  Aloini et al. (2012) beskriver 

projektteamets bristande kompetens, ineffektiv kommunikation, bristfällig utbildning av 

slutanvändare samt ineffektiv konsultservice som faktorer vilka kan påverka resultatet av ett 

införandeprojekt. Ravsan och Masouri (2016) beskriver kritiska misslyckandefaktorer vilket 

definieras som faktorer vilka kan orsaka problem vid införande av ett affärssystem. 15 av 27 

faktorer är direkt relaterade till människor, resterande faktorer är bland annat relaterade till 

tekniska samt organisatoriska områden. Några av de människofaktorer Ravsan och Masouri 

(2016) nämner är konflikter mellan kund och konsult, bristfällig träning av användare, 

ineffektiv kommunikation, konflikter mellan involverade avdelningar, bristfälliga konsulter, 

bristfällig kunskapsöverföring samt bristfälliga projektorganisationer. Att förstå dessa faktorer 

beskriver Ravsan och Masouri (2016) kan ge en djupare perception av ett införandeprojekt och 

vidare hjälpa organisationer att undvika misstag.  

 

2.1.1.3 Definition av ett lyckat införandeprojekt 

Ett lyckat införande av ett affärssystem kan medföra fördelar för en organisation på flera 

organisatoriska dimensioner. Bland annat beskrivs operativa fördelar: reducerade kostnader, 

reducerade process tider, högre produktivitet samt bättre datakvalitet; lednings fördelar: bättre 

hantering av resurser, bättre stöd i beslutstagning samt bättre kontroll över verksamheten; 

strategiska fördelar: stöd till affärsplan, stöd till affärsinnovation samt support till externa 
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affärspartner; it-infrastrukturella fördelar: ökad organisatorisk flexibilitet, reducerade it-

kostnader samt bättre it-kapacitet; organisatoriska fördelar: stöd till organisatorisk förändring, 

stöd till organisatoriskt lärande, utveckling av organisatorisk kunskap samt ökad handlingskraft 

(Staehr et al. 2012).  Zouine och Fenies (2014) beskriver ett antal faktorer för att definiera ett 

lyckat införande av ett affärssystem, bland annat nämner de överensstämmelse: att ett it-system 

i hög grad uppfyller definierade mål; lyckad process: att ett it-projekt slutförs inom tidsram 

samt inom estimerad budget; lyckad interaktion: att användares attityd till ett it-system är 

positiv; förväntningar: att ett it-system uppfyller användares förväntningar. 

 

2.1.1.4 Framgångsfaktorer vid införandet av ett affärssystem 

Kritiska framgångsfaktorer (KFF) beskrivs av Zouine och Feneis (2014) som faktorer vilka kan 

relateras till ett lyckat införande av affärssystem. Vanligt förekommande KFF nämnda i tidigare 

forskning är bland annat: ledningsstöd, stöd från leverantör/konsult, utbildning, samt 

projektledning (Akkermans & Van Helden 2012; Ahmad & Cuenca 2013; Zouine & Fenies 

2014). 

 

Zouine och Fenies (2014) beskriver faktorer de anser vara kritiska för ett lyckat införande av 

ett affärssystem, bland annat nämner de arbetsgruppens påverkan, individuell påverkan, 

organisatorisk påverkan, ledningsstöd och leverantörs- samt konsultstöd. Zouine och Fenies 

(2014) beskriver arbetsgruppens påverkan som det bidrag en arbetsgrupp tillhandahåller 

produktiviteten inom en organisation och de anser att arbetsgruppens påverkan är ett viktigt 

steg mellan individuell samt organisatorisk påverkan. Individuell påverkan är en av de 

viktigaste faktorerna för att bedöma acceptans samt mottagande av systemet utifrån 

användarnas perspektiv, och individuell påverkan spelar en avgörande roll för att genomföra 

ett lyckat införandeprojekt. Användarnas involvering, kompetens, utbildning, motstånd till 

förändring och kunskap om systemet är individuella faktorer som måste beaktas för ett lyckat 

införande av ett affärssystem. Organisatorisk påverkan beskrivs av Zouine och Fenies (2014) 

som en ömsesidig påverkan mellan en organisation och teknologin. Det handlar om 

organisatoriskt motstånd, organisationens mognad för förändring, passgraden mellan 

organisationen och affärssystemet, samt om systemets bidrag till ökad prestation på operativ, 

taktisk samt strategisk nivå. Passgraden mellan en organisation och ett affärssystem beskrivs 

av Beijsterveld och Groenendaal (2016) skildra hur väl ett affärssystem överensstämmer med 

en organisations behov. Hög passgrad kan åstadkommas genom att omforma en organisations 

verksamhetsprocesser efter ett affärssystem, eller anpassa ett affärssystem efter en 

organisations verksamhetsprocesser. Ledningsstöd, vilket är en av de mest citerade kritiska 

framgångsfaktorerna, beskrivs som ledningens involvering och engagemang vid införandet av 

ett affärssystem. Ledningsstöd måste existera samt vara aktivt under hela införandeprocessen, 

från planering till leverans och support, för att skapa ett effektivt samarbete och en gemensam 

acceptans för införandeprojektet inom en organisation (Zouine & Fenies 2014). Leverantör och 

konsult service kvalité handlar om konsultens kunskap samt om hur samarbetet mellan olika 

intressenter under ett införandeprojekt ser ut. Intressenter kan bland annat vara kunder, 

konsulter och systemleverantörsföretag. Konsultservice kan beskrivas som en extern källa av 

expertis vilket kan bidra med fördelar vid införande av ett affärssystem. Konsultservice beskrivs 

påverka framgången eller motgången under ett införandeprojekt (Zouine & Fenies 2014) och 

faktorer vilka kan påverka dessa är både tekniskt relaterade samt relationsrelaterade. 

 

2.2 Systemimplementatörsföretag  

En vanligt förekommande handling under processen av organisatorisk förändring är att anlita 

externa expertis i form av konsulter (Ben-Gal & Tzafrir 2011). Med en konsults expertkunskap 
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och erfarenhet inom förändringsområdet kan en organisation erhålla väsentlig kunskap rörande 

förändringsprocessen och vidare guidas från början till slutet av denna. För att öka chansen att 

genomföra ett lyckat införande av ett affärssystem inleder många organisationer ett samarbete 

med ett externt systemimplementatörsföretag. Ett systemimplementatörsföretag utgör en viktig 

roll vid införandet av ett affärssystem och deras kunskap samt erfarenhet är en påverkande 

faktor för ett ändamålsenligt genomförande. Ko (2014) och Zouine och Fenies (2014) beskriver 

externa konsulter som en framgångsfaktor vid införandet av ett affärssystem. Ko (2014) menar 

på att kompetens rörande införandet av ett affärssystem inte vanligtvis hålls av ett kundföretag, 

och att externa konsulter därför behövs för att stödja införandeprocessen via 

kunskapsöverföring till kundföretaget.  

 

Zouine och Fenies (2014) beskriver att servicekvalitén på de tjänster en konsult tillhandahåller 

kan tolkas samt värderas på olika sätt. Zouine och Fenies (2014) nämner bland annat 

partnerskap, kunskap och kompetens, kommunikation och samarbete, kunskapsöverföring samt 

stöd, som faktorer vilket grad av servicekvalitet kan baseras på. Processen att överföra kunskap 

mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag kan spela en avgörande roll under 

ett införandeprojekt. Det är vanligt att ett kundföretag förväntar sig att externa konsulter per 

automatik ska överföra kunskap till dem, och vidare kunna genomföra ett lyckat 

införandeprojekt (Ko 2014). Detta är sällan fallet och vanligtvis finns relationsrelaterade 

faktorer vilka påverkar detta, samarbetet, kunskapsöverföringen och vidare slutresultatet av ett 

införandeprojekt. Appelbaum och Steed (2005) beskriver konsultservice som någonting mer än 

att bara leverera en tjänst, det kräver även en utvecklad relation mellan konsulten och kunden. 

 

2.3 Affärsrelationer  

En god affärsrelation mellan ett kund- och ett systemimplementatörsföretag kan bland annat 

bidra till affärsfördelar, individuella fördelar samt organisatoriska fördelar för kundföretaget 

(Martinez et al. 2016). Ben-Gal och Tzafrir (2011) beskriver samspelet mellan en kund och en 

konsult som en faktor för framgång under en organisatorisk förändringsprocess. Ett bra 

förhållande dessa parter emellan beskrivs som en resultatorienterad, positiv och professionell 

relation. Engagemanget hos en konsult, kundens bild av en konsults kunskapsnivå samt 

konsultens rykte är faktorer vilka påverkar hur en relation kan komma formas. Vid externa 

samarbeten handlar det om att skapa interorganisatoriska relationer vilka kan bidra till 

förändring och innovation, och en konsults uppgift i en interorganisatorisk relation är att 

tillhandahålla expertis för att fylla det kunskapsgap som finns inom kundföretaget.   

 

Ett införandeprojekt kan fortgå upp till flera år och att utveckla en positiv arbetsrelation är 

avgörande för ett lyckat införandeprojekt (Ko 2014). Ett systemimplementatörsföretags arbete 

handlar om att tillhandahålla kunden stöd i att bättre kunna förstå, känna igen samt handla i 

situationer som sker inom den kontext kunden saknar kompetens. Effektiv kunskapsöverföring 

externa samt interna projektmedlemmar emellan inverkar därför på införandet av ett 

affärssystem. Att skapa lärande i en interorganisatorisk relation är centralt för effektiv 

organisatorisk förändring (Martinez et al. 2016). För att möjliggöra kunskapsöverföring mellan 

kunder och konsulter krävs det att flera relationsrelaterade faktorer är uppfyllda, bland annat 

beskriver Ko (2014) enhetlig tillit och psykologiska kontrakt som två nyckelfaktorer vid 

kunskapsöverföring. Martinez et al. (2016) beskriver andra faktorer vilka anses påverka 

kunskapsöverföring och dessa är konsultens uppfattade trovärdighet, kommunikation mellan 

kunden och konsulten samt delad förståelse parterna emellan. Konsulter har rollen som experter 

och deras uppgift är att överföra kunskap samt dela sin expertis till kunden. För att konsulter 

ska kunna förse kunden och införandeprojektet med användbar kunskap är det viktigt att kunden 

tillhandahåller konsulten rätt information rörande den egna kundorganisationen. 
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Kunskapsöverföring från två håll krävs för en hållbar och framgångsrik relation och vidare för 

att ett lyckat införande av ett affärssystem (Ko 2014). 

 

2.3.1 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring mellan en kund och konsult är en viktig faktor för ett lyckat införande av 

ett affärssystem (Ko 2014). Almatrodi (2016) beskriver ett antal aktiviteter, färdigheter samt 

roller vilka beskrivs vara nödvändiga för att vårda kunskap i en organisation, det vill säga för 

att generera, översätta, koordinera samt överföra kunskap. Almatrodi (2016) beskriver att bästa 

sättet att generera kunskap är att köpa den från en extern källa. Med en konsult, som av Zouine 

och Fenies (2014) beskrivs som en extern källa av expertis, kan en organisation generera 

kunskap vilken saknas inom organisationen. Att koda kunskap handlar enligt Almatrodi (2016) 

om att översätta samt tillgängliggöra kunskap för olika parter vilka kan vara i behov av denna, 

och att koordinera och överföra kunskap handlar om att samla in kunskap, bearbeta den och 

vidare sammanställa den till organisatorisk kunskap. I en organisation menar även Almatrodi 

(2016) att det bör finnas roller för att ta hand om kunskap. Almatrodi (2016) menar att roller 

som förespråkar kunskapsöverföring och lärande, som ser över en organisations 

kunskapsinfrastruktur samt vårdar relationen till externa kunskapskällor för att bättre kunna 

generera dess kunskap, är viktigt. Kunskapsöverföring innebär ett flöde av information samt 

utbyte av idéer och metoder med målet att skapa innovativa lösningar, öka arbetskvalitén under 

ett projekt samt möjliggöra lärande mellan parter i en relation (Nesheim & Hunskaar 2015). 

Kunskapsöverföring i en kund till konsult relation beskrivs av Martinez et al. (2016) bestå av 

källor till kunskap samt mottagare av kunskap. Beroende på vilken typ av kunskap som 

förmedlas, om det är konsultens expertområde: affärssystem och införandeprojekt, eller 

kundens expertområde: kundorganisationen, kan rollen som källa och mottagare variera.  

 

Nesheim och Hunskaar (2015) beskriver grupper av faktorer vilka kan påverka 

kunskapsöverföring i projekt, bland annat nämns: organisatorisk kontext, interpersonella och 

gruppens karaktärsdrag, individuella karaktärsdrag samt motivationsfaktorer. Organisatorisk 

kontext beskrivs som kultur, ledningsstöd, drivkraft och organisatorisk struktur. Interpersonella 

och gruppens karaktärsdrag beskrivs som grupprocesser, mångfald och sociala nätverk. 

Individuella karaktärsdrag är egenskaper hos individer i en grupp. Motivationsfaktorer beskrivs 

som kunskap, ägande, fördelar och kostnad, interpersonell tillit samt individuella attityder. 

Martinez et al. (2016) har även identifierat faktorer vilka kan förutspå 

kunskapsöverföringsprocessen, dessa faktorer är: lärande, motivation samt kommunikation. 

Lärandefaktorer är relaterade till förmågan att ta sig an kunskap, att dela kunskap och förståelse, 

samt att etablera en stark relation två eller flera parter emellan. Motivationsfaktorer är 

associerade med aspekter gällande källan samt mottagaren av kunskap. 

Kommunikationsfaktorer är relaterade till källans trovärdighet samt till källans och mottagarens 

förmåga att översätta samt tolka kunskap.  

 

Effektiv kunskapsöverföring är viktigt vid införandet av ett affärssystem på grund av den 

komplexa process ett införandeprojekt innebär. Metoder, teknisk kunskap och färdighet är 

fundamentala delar vilka behöver överföras från ett systemimplementatörsföretag till ett 

kundföretag vid införandet av ett affärssystem (Haines & Goodhue 2003). Viss kunskap har 

endast en temporär plats i processen medan annan kunskap, så som systemadministration och 

en bra konceptuell förståelse av systemet, är viktig att lagra inom organisationen för vidare bruk 

efter införandeprojektets slut. Införandeprojektet kräver en nära integration mellan 

verksamhetsprocesser och data för att få hög passgrad dessa delar emellan. För att möjliggöra 

denna integration behöver konsulter överföra kunskap relaterad till affärssystemet till kunderna, 

och kunden överföra kunskap om verksamheten till konsulterna (Ko 2014). Ko (2014) beskriver 
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kunskapsöverföring som en medlande hand mellan faktorerna psykologiska kontrakt och 

enhetlig tillit, och att kunskapsöverföring påverkar resultatet av införandet av ett affärssystem. 

Effektiv kunskapsöverföring mellan parter i en affärsrelation har bevisats vara 

prestationshöjande för ett interorganisatoriskt samarbete (Ko 2014).   

 

2.3.2 Tillit 

Tillit definieras som en tro om integritet, förmåga samt godhet hos den tilltrodda parten, samt 

som en generell tro om att den tilltrodda parten kan litas på (Gefen 2004). Gefen (2004) 

beskriver tillit som en central del i en social interaktion där relationen kännetecknas av ett 

beroende av samt en bristande kontroll över den andra parten. Tillit är en kritisk faktor för 

samarbetet i en interorganisatorisk organisation och tillit kan ge positiv effekt rörande 

ledningsfrågor, kommunikation samt riskhantering (Ben-Gal & Tzafrir 2011). Att förstå tillit 

och kunskapsöverföring samt effekterna av dessa, vid införandet av ett affärssystem, kan bidra 

till positiva effekter under ett införandeprojekt (Ko 2014). 

 

Hur användbart ett affärssystem uppfattas vara kan påverkas av den tillit kunden känner till ett 

systemimplementatörsföretag (Gefen 2004). Om kunden litar på konsulternas kunskap, ärlighet 

och engagemang, kommer kunden förvänta sig ett mer användbart affärssystem. Om tillit till 

konsulterna inte finns kan kundens förväntningar istället sjunka. En relation med karaktärsdrag 

av de faktorer nämnda ovan sägs vara baserad på socialt utbyte mellan en kund och en konsult. 

Socialt utbyte beskrivs av Gefen (2004) som en relation baserad på uppskattningen huruvida 

investerade resurser kommer rättfärdiga förväntade fördelar eller ej. I relationer som 

kännetecknas av socialt utbyte, där brist på garantier existerar, spelar tillit en viktig roll för att 

försäkra sig om att den tilltrodda parten kommer att göra det som förväntas. Tillit påverkar en 

människas förväntningar i en affärsrelation och socialt utbyte kan förklara relationen mellan en 

kunds tillit till en konsult och vidare kundens uppfattning av användbarheten av ett 

affärssystem. 

 

Psykologiska kontrakt är kontrakt vilka baseras på mental tro samt förväntningar gällande 

plikter i en kontraktsrelation. Tillit är en grundfaktor i ett psykologiskt kontrakt och hög grad 

av tillit samt existens av psykologiska kontrakt kan ge positiva effekter på kunskapsöverföring 

under och på slutresultatet av ett införandeprojekt (Ko 2014).  

 

2.3.3 Psykologiska kontrakt 

En konsults åtaganden vid införandet av ett affärssystem bygger vanligtvis på krav som 

beskriver vad införandeprojektet ska omfatta. Kraven bildar ett kontrakt mellan interna och 

externa parter för att säkerställa att förväntningar och förpliktelser tillfredsställs. Utöver dessa 

tydligt definierade kontrakt skapar människan även mentala avtal, dessa definierar Ko (2014) 

som psykologiska kontrakt. Ko (2014) beskriver rollen av psykologiska kontrakt i en relation 

och hur dessa kan påverka införandet av ett affärssystem. Ett psykologiskt kontrakt är ett 

oskrivet kontrakt bestående av förväntningar rörande involverade parters ömsesidiga 

åtaganden, baserat på uppfattade löften parterna emellan. Som ett resultat av att försöka förstå 

en social omgivning vill människor förutspå andra människors framtida beteenden (Gefen 

2004). Psykologiska kontrakt utgör en viktig del i komplexa affärsrelationer och att skapa tillit 

till involverade parter genom psykologiska kontrakt kan ge positiv effekt rörande 

kunskapsöverföring under ett införandeprojekt. Ko (2014) beskriver hur relationer med 

ömsesidig tillit leder till bättre kunskapsöverföring och Ben-Gal och Tzafrir (2011) menar att 

en hög nivå av tillit även har en positiv inverkan på en relation.  
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Att ha en gynnsam arbetsrelation ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag emellan  

är en central faktor vid införandet av ett affärssystem. Psykologiska kontrakt och tillit beskrivs 

av Ko (2014) inverka på kunskapsöverföring, men Ko (2014) beskriver även kommunikation 

som en viktig faktor för denna process. 

 

2.3.4 Kommunikation 

En grundläggande faktor för ett lyckat införandeprojekt är effektiv kommunikation mellan 

involverade parter (Andersson 2016). Intressenter vid införandet av ett affärssystem 

representerar vanligtvis olika affärsområden inom eller extern från en organisation, och effektiv 

kommunikation dessa parter emellan kan bidra till ett bättre samarbete. 

Kommunikationsbarriärer kan uppstå på grund av olika parters val av terminologi, och att 

brygga dessa barriärer är viktigt för en framgångsrik relation.  

 

Ett sätt att förstå kommunikationsbarriärer, människors sätt att kommunicera samt hur 

människor undviker kommunikationsbarriärer, är att analysera kommunikationsmönster samt 

människornas sätt att brygga barriärer (Andersson 2016). Kommunikation påverkar 

kunskapsöverföring i en förändringsprocess men också människors sätt att uppfatta någonting, 

att brygga kommunikationsbarriärer kan därför bidra till en bättre relation, bättre 

kunskapsöverföring samt till en enhetlig uppfattning av frågor i ett projekt. Att hålla en öppen 

och frekvent kommunikationsström, interna samt externa parter emellan, är också ett sätt att 

skapa en enhetlig uppfattning av frågor och detta kan vidare bidra till minskade 

kommunikationsbarriärer. Relationer vilka kännetecknas av bra kommunikation och intimitet 

har visat sig underlätta kunskapsöverföring mellan parter i en relation (Ko 2014). 

 

Kunskapsöverföring är en fundamental faktor vid införandet av ett affärssystem (Andersson 

2016) och för att skapa effektiv kunskapsöverföring samt en enhetlig uppfattning av saker i ett 

projekt måste ett effektivt kommunikationsklimat existera. Källan till olika kunskap måste ha 

förmågan översätta kunskapen till tydligt definierad information och om denna 

översättningsprocess existerar mellan kunder och konsulter vid införandet av ett affärssystem 

kan detta bidra till positiva effekter. Positiva effekter som kan skapas är bättre 

kunskapsöverföring eftersom kunden får lärdom i konsultens expertområde, och konsulten får 

lära sig om kundens organisation (Coelho et al. 2016). 

 

Pålitlig och öppen kommunikation är enligt Martinez et al. (2016) viktigt för att skapa ett 

lärandeklimat i en relation. Effektiv kommunikation under ett införandeprojekt bidrar till ett 

bättre lärandeklimat samt till att olika parter i relationen kan skapa sig en enhetlig bild samt en 

gemensam uppfattning rörande olika frågor. Att erhålla en enhetlig bild vid införandet av ett 

affärssystem är viktigt för slutresultatet av projektet och anses vara avgörande för dess 

helhetliga framgång. 

 

2.3.5 Enhetlig bild 

Människans uppfattning av något påverkas av sättet detta kommuniceras samt beskrivs för 

människan (Andersson 2016). Att inneha en enhetlig bild rörande frågor vid införandet av ett 

affärssystem är viktigt för att genomföra ett lyckat införandeprojekt samt för att skapa rätt 

förutsättningar för en bra relation och för effektiv kunskapsöverföring kunder och konsulter 

emellan (Martinez et al. 2016). En enhetlig bild i frågor rörande ett införandeprojekt är en 

central faktor eftersom olika parters uppfattning av ett införandeprojekt kan påverka hur 

projektet tolkas nu samt den långsiktigt uppfattade effekten av det införda affärssystemet 

(Andersson 2016). Att skapa effektiv tvåvägs-kommunikation i en interorganisatorisk relation 
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kan bidra till ett bättre samarbete samt regelbunden återkoppling mellan parterna i relationen 

(Park et al. 2015). Regelbunden återkoppling kan hjälpa kunder vid införandet av ett 

affärssystem att bli mer involverade i projektet samt att skaffa sig en bättre uppfattning av 

systemets funktionalitet. Att skapa ett gemensamt språk samt att ha frekventa möten kan bidra 

till bättre lärande inom en organisation och vidare till ett lyckat införande av ett affärssystem 

(Coelho et al 2016). Kommunikationsbarriärer som skapats, med grund i till exempel olika 

affärsspråk, kan påverka olika projektdeltagares tolkning av frågor vid införandet av ett 

affärssystem (Andersson 2016). Om parterna tolkar frågor på olika sätt finns risken att olika 

bilder rörande projektets existerar, detta kan leda till att fel systemfunktioner realiseras samt att 

kundens behov i slutändan inte tillgodoses. Att hålla en frekvent kommunikationsström samt 

att aktivt arbeta för att förbygga kommunikationsbarriärer kan bidra till olika parters enhetliga 

bild av någonting, till bättre kunskapsöverföring och vidare ett lyckat införande av ett 

affärssystem (Andersson 2016).  

 

2.4 Analysmodell 

Analysmodellen i Figur 2, illustrerar en del av den interaktion som sker, samt det förhållande 

som finns, mellan ett systemimplementatörsföretag och ett kundföretag vid införandet av ett 

affärssystem. Modellen visar ur ett relationsperspektiv två beroende parter vid införandet av ett 

affärssystem samt egenskaper hos dessa vilka kan påverka relationen. Analysmodellen 

illustrerar förhållandefaktorer vilka är faktorer grundläggande för en bra relation samt vilka är 

grundläggande för att åstadkomma effektiv samt ändamålsenlig kunskapsöverföring. Modellen 

illustrerar hur förhållandefaktorerna påverkar kunskapsöverföring samt hur 

kunskapsöverföring påverkar det helhetliga resultatet av ett införandeprojekt.  Modellen visar 

ett införandeprojekts fem olika faser under vilka relationen mellan ett 

systemimplementatörsföretag och ett kundföretag kan påverka det helhetliga slutresultatet. 

 

 

Figur 2: Analysmodell – beroende parter, bidragande faktorer, förhållande, 

förhållandefaktorer och kunskapsöverföring för ett lyckat införande av ett affärssystem. 

 

2.4.1 Beroende parter 

Analysmodellen visar två beroende parter under införandet av ett affärssystem, kundföretag 

och systemimplementatörsföretag. Förhållandet mellan dessa parter vid införandet av ett 

affärssystem kan vara avgörande för slutresultatet av ett projekt. Den beroende relationen 
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mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag illustreras i analysmodellen med 

två blåa pilar vilka löper mellan de två parterna.  

 

Ett införandeprojekt involverar vanligtvis både interna samt externa intressenter. Att involvera 

externa intressenter är vanligt på grund av avsaknad av kompetens inom ett kundföretag samt 

på grund av ett införandeprojekts komplexa natur (Haines & Goodhue 2003; Campagnolo 2013; 

Ko 2014). Ett externt systemimplementatörsföretag kan bidra med konsultservice och 

expertkunskap inom olika områden relaterade till ett införandeprojekt. I relationen mellan ett 

kundföretag och ett systemimplementatörsföretag finns det förhållandefaktorer vilka kan 

påverka relationen, kunskapsöverföring mellan parterna och vidare slutresultatet av ett 

införandeprojekt.  

 

Coelho (2016) och Ko (2014) beskriver kunskap om den egna organisationen som en viktig 

egenskap hos ett kundföretag. Denna kunskap måste förmedlas till det externa 

systemimplementatörsföretaget för att möjliggöra bra anpassningar mellan 

verksamhetsprocesser och affärssystemet, och vidare för att öka chansen till ett lyckat införande 

(Ko 2014). Ett systemimplementatörsföretag beskrivs som en extern källa av expertis och en 

kunskapsfaktor som kan bidra till ett lyckat införande av ett affärssystem (Zouine & Fenies 

2014). Ett systemimplementatörsföretag bidrar med kunskap gällande införandet och 

affärssystemstekniska frågor samt med erfarenhet från tidigare genomförda införandeprojekt 

(Ko 2014). För att öka möjligheten att genomföra ett lyckat införandeprojekt är det viktigt att 

kunskap rörande dessa frågor förs över till kundföretaget (Ko 2014). Hur överföring av denna 

kunskap sker kan påverkas av analysmodellens illustrerade förhållandefaktorer. 

 

2.4.2 Förhållandefaktorer 

Förhållandefaktorer är faktorer vilka kan påverka relationen mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag. Ben-Gal och Tzafrir (2011) beskriver samspelet mellan en kund 

och en konsult under en organisatorisk förändringsprocess som en viktig faktor för framgång. 

De förhållandefaktorer som illustreras i Figur 2 är tillit, psykologiska kontrakt, kommunikation 

och enhetlig bild. Dessa faktorer kan tillsammans skapa en grund för ett bra och framgångsrikt 

förhållande.  

 

Förhållandefaktorerna betraktade var för sig skulle inte med samma kraft kunna bidra till en 

framgångsrik relation och vidare till ett lyckat införande av ett affärssystem. 

Förhållandefaktorerna har en påverkande effekt på varandra och betraktade tillsammans kan de 

beskrivas bidra till effektiv kunskapsöverföring, en bra relation och vidare ett lyckat införande 

av ett affärssystem (Andersson 2016; Ko 2014; Martinez et al. 2016). Effektiv 

kunskapsöverföring beskrivs av Ko (2014) som en fundamental del i en relation för att 

åstadkomma ett lyckat införande av ett affärssystem. Med detta som grund kan 

förhållandefaktorernas gemensamma kraft beskrivas som en framgångsfaktor för ett bra 

förhållande och ett lyckat införande av ett affärssystem. 

 

Förhållandefaktorerna är i analysmodellen i Figur 2 illustrerade i en elips. Detta ska visa 

faktorernas påverkan på varandra samt faktorernas bidrag till ett framgångsrikt förhållande vid 

införandet av ett affärssystem. Elipsen är placerad mellan de två beroende faktorerna, 

systemimplementatörsföretag och kundföretag, vilket ska illustrera förhållandefaktorernas 

påverkan på förhållandet dessa parter emellan. Vidare i analysmodellen går det en pil från 

förhållandefaktorerna till kunskapsöverföring vilket visar att faktorerna kan påverka samt 

möjliggöra kunskapsöverföring. 
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2.4.2.1 Tillit  

Tillit handlar om det förtroende som finns mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag (Gefen 2004; Ko 2014) och tillit har en central del i en 

interorganisatorisk relation (Ben-Gal & Tzafrir 2011). Tillit kan bidra till en bättre relation, mer 

effektiv kunskapsöverföring samt till ett lyckat införande av ett affärssystem (Ko 2014). Ben-

Gal och Tzafrir (2011) menar att hög grad av tillit kan resultera i ett större engagemang hos en 

konsult, och författarna menar även att en konsults engagemang kan beskrivas som bandet 

mellan tillit och en framgångsrik organisatorisk förändring. Tillit kan enligt Nikolova et al. 

(2015) vara utmanande att bygga i en kund till konsult relation på grund av den höga 

institutionella osäkerhet som omfattar en konsultmarknad, och detta kan öka kundens osäkerhet 

samt sårbarhet vid val av konsult.  Att ha förståelse för hur tillit utvecklas i en kund till 

konsultrelation är centralt eftersom det tillhandahåller viktiga insikter i att förstå relationen.  

Enligt Gefen (2004) påverkar tillit kundens uppfattade användbarhet av ett affärssystem och i 

en relation som bygger på förtroenden utgör tillit den förväntade nytta olika parter ser möjliga 

att utvinna ur relationen. Gefen (2004) beskriver även hur tillit mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag kan påverka det förväntade resultatet av ett affärssystem. Om 

kunden litar på att systemimplementatörsföretaget kan genomföra införandeprojektet väl, är 

ärliga gällande eventuella problem samt bryr sig om dem, kommer kunden förvänta sig att få 

ett mer användbart affärssystem. Att införliva tillit i en kund till konsult relation bör vara ett 

primärt mål under införandet av ett affärssystem (Gefen 2004). Att införliva tillit kan öka 

användbarheten av systemet.  

 

Tillit kan existera i ett psykologiskt kontrakt mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag (Ko 2014) och tillit bidrar även till bättre kommunikation i en 

relation vid införandet av ett affärssystem (Ben-Gal & Tzafrir 2011). 

 

2.4.2.2 Psykologiska kontrakt  

Psykologiska kontrakt är oskrivna kontrakt och kan existera mellan kunder och konsulter vid 

införandet av ett affärssystem (Ko 2014). Psykologiska kontrakt beskrivs av Ko (2014) hålla 

den tillit som finns mellan två parter vid införandet av ett affärssystem och kan bestå av 

förväntningar om åtaganden baserade på uppfattade löften samt ömsesidigt utbyte av kunskap. 

Tillit beskrivs av Gefen (2004) som en vital del i en långsiktig affärsrelation och under ett it-

projekt påverkar tillit hur kunden värderar relationen till konsulten och vidare hur kunden 

värderar den uppfattade kvalitén på affärssystemet. Psykologiska kontrakt beskrivs kunna 

påverka resultatet av ett införandeprojekt då de främjar kunskapsöverföring samt skapat 

trygghet i en relation (Ko 2014). Ett psykologiskt kontrakt beskrivs av Ko (2014) vara ett viktigt 

element i en komplex relation och bland annat anses tillit vara en fundamental faktor som 

bygger psykologiska kontrakt. Psykologiska kontrakt innehåller förväntade löften och 

åtaganden och att lita på dessa kan bli en indirekt faktor vilken påverkar resultatet av ett 

införandeprojekt (Ko 2014). 

 

Ko (2014) beskriver psykologiska kontrakt som en faktor vilken kan påverka 

kunskapsöverföring och vidare införandet av ett affärssystem. Ko (2014) menar även att andra 

faktorer är centrala i denna process och kommunikation nämns bland annat som en viktig faktor 

för effektiv kunskapsöverföring samt för genomförandet av ett lyckat införande av ett 

affärssystem. 
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2.4.2.3 Kommunikation  

Kommunikation spelar en viktig roll i en kund till konsult relation (Maditions et al. 2011). 

Effektiv kommunikation under införandet av ett affärssystem bidrar till bättre förståelse och en 

bättre relation. Ineffektiv kommunikation kan medföra missförstånd samt vara en orsakande 

faktor till ett misslyckat införande av ett affärssystem (Maditions et al. 2011).  

 

Kommunikation är en faktor vilken påverkar kunskapsöverföring under införandet av ett 

affärssystem (Martinez et al. 2016). Effektiv kommunikation i en kund till konsult relation 

handlar om att översätta specifik kunskap så att alla parter i förhållandet förstår denna (Martinez 

et al. 2016). Ett öppet kommunikationsklimat beskriver Martinez et al. (2016) vara en viktig 

faktor för att skapa ett socialt lärandeklimat i en relation och Martinez et al. (2016) beskriver 

även bra kommunikation som viktigt för att skapa en enhetlig bild rörande frågor i en relation. 

Att besitta en enhetlig bild i en fråga rörande införandet av ett affärssystem är en viktig faktor 

för att överkomma kommunikationsbarriärer i en relation samt för att genomföra ett lyckat 

införande av ett affärssystem (Martinez et al. 2016; Andersson 2015). 

Kommunikationsbarriärer kan komma påverka införandet av ett affärssystem och beskrivs som 

barriärer vilka hindrar kunskapsutveckling vid införandet av ett affärssystem (Andersson 2016). 

Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring kan öka möjligheterna att affärssystemet bidrar 

med den effekt som förväntas av kunden (Andersson 2016). Att ha förståelse för 

kommunikationsmönster är en viktig faktor för att kunna identifiera och vidare arbeta runt 

kommunikationsbarriärer. Att upprätthålla en frekvent och öppen kommunikation vid 

införandet av ett affärssystem kan bidra till en enhetlig bild i frågor, bättre kunskapsöverföring 

samt ett lyckat införandeprojekt (Andersson 2016). 

 

2.4.2.4 Enhetlig bild 

Enhetlig bild handlar om att skapa en delad förståelse i frågor vid införandet av ett affärssystem. 

Att inneha delad förståelse i en kund till konsult relation utgör en viktig grund för ett lyckat 

införandeprojekt, det kan bidra till en bättre relation samt till mer effektiv kunskapsöverföring 

(Martinez et al. 2016). Andersson (2016) beskriver en enhetlig bild som avgörande för ett lyckat 

införande av ett affärssystem. Att olika parter besitter en enhetlig bild av ett införandeprojekt 

påverkar uppfattningen av projektet nu samt den långsiktiga effekt affärssystemet kan ha på 

kundföretaget. Om ett systemimplementatörsföretag och et kundföretag har olika bilder 

gällande vad som ska införas finns risken att fel funktioner realiseras och att systemet inte 

tillgodoser kundens identifierade behov. Vid införandet av ett affärssystem kan processen att 

skapa en enhetlig bild vara en utmaning eftersom deltagare vanligtvis har olika kompetens och 

ibland även talar olika affärsspråk (Andersson 2016). Detta fenomen kan identifieras som ovan 

beskriva kommunikationsbarriärer. Kommunikationsbarriärer kan påverka hur deltagare i ett 

införandeprojekt tolkar frågor och därmed påverka deras bild av dessa. Att skapa ett gemensamt 

språk där parter i en relation förstår och tolkar termer på ett enhetligt sätt, att fördjupa sig i 

situationen samt att hålla frekventa möten under ett införandeprojekt beskriver Coelho et al. 

(2016) kan bidra till lärande i en relation och vidare till ett lyckat införande av ett affärssystem. 

Frekvent och effektiv kommunikation kan även påverka processen att skapa en enhetlig bild 

och att erhålla en enhetlig bild kan bidra till bättre kunskapsöverföring samt ett lyckat införande 

av ett affärssystem.  

 

2.4.3 Uppfyllda förhållandefaktorers bidrag 

Relationen mellan ett systemimplementatörsföretag och ett kundföretag kan påverka införandet 

av ett affärssystem. Målet med en relation av denna typ, vid införandet av ett affärssystem, är 

att skapa en grund för ett effektivt och ändamålsenligt införandeprojekt. En påverkandefaktor 
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på resultatet av ett införandeprojekt är kunskapsöverföring (Haines & Goodhue 2003). Tillit, 

psykologiska kontrakt, kommunikation och enhetlig bild är förhållandefaktorer i en relation 

vilka kan bidra till ett bättre samarbete, ligga till grund för effektiv kunskapsöverföring samt 

skapa möjligheter att genomföra ett lyckat införande av ett affärssystem.   

 

2.4.3.1 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring är en viktig faktor vid införandet av ett affärssystem och relationen mellan 

ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag kan påverka kunskapsöverföring (Ko 

2014). Kunskapsöverföring innebär ett flöde av information samt utbyte av idéer och metoder, 

med målet att skapa innovativa lösningar, öka arbetskvalitén under ett införandeprojekt samt 

möjliggöra lärande mellan parter i en relation (Nesheim & Hunskaar 2015). 

Kunskapsöverföring är variabel vilken påverkas av relationen mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag samt av förhållandefaktorerna: tillit, psykologiska kontrakt, 

kommunikation och enhetlig bild. 

 

Ett antal definierade aktiviteter, färdigheter samt roller beskrivs av Almatrodi (2016) behövas 

för att ta hand om kunskap i en organisation, det vill säga för att generera, översätta, koordinera 

samt överföra kunskap. Enligt Almatrodi (2016) genereras kunskap på bästa sätt genom att 

köpa den, från denna inköpta källa med innehavande kunskap måste dock kunskapen vidare 

förmedlas till organisationen. Almatrodi (2016) beskriver processen att koda kunskap vilket 

handlar om att översätta samt kommunicera kunskap till parter vilka kan behöva kunskapen, 

samt att koordinera och överföra kunskap vilket handlar om att samla in kunskap, omarbeta den 

och sammanställa den till organisatorisk kunskap.  

 

Effektiv kunskapsöverföring kan vara en bidragande faktor till ett lyckat införande av ett 

affärssystem. Från systemimplementatörsföretaget behövs kunskapsöverföring om metoder, 

teknik, användning och underhåll vilket är nödvändig kunskap under samt efter ett 

införandeprojekt (Haines & Goodhue 2003). Från kundföretaget krävs kunskap om den egna 

organisationen. Att ta hänsyn till ett kundföretags komplexitet, tvetydighet, kultur och struktur 

och utifrån detta applicera en konsults kunskap och erfarenhet, kan bidra till fördelar vid 

införandet av ett affärssystem (Almatrodi 2016). Martinez et al. (2016) beskriver involverade 

parter vid införandet av ett affärssystem som källor till samt mottagare av kunskap och att koda 

kunskap samt att översätta mottagen kod till information, är viktigt för effektiv 

kunskapsöverföring (Martinez et al. 2016). Expertis, erfarenhet och kostnad är vanliga faktorer 

att basera val av systemimplementatörsföretag på, men att även beakta ett 

systemimplementatörsföretags benägenhet samt förmåga att överföra kunskap är en viktig 

faktor för att skapa bra förutsättningar för ett lyckat införande av ett affärssystem (Haines & 

Goodhue 2003).  

 

2.4.3.2 Lyckat införande av affärssystem  

Lyckat införande av ett affärssystem är en faktor vilken påverkas av flera andra faktorer. Zouine 

och Fenies (2014) beskriver ett lyckat införande av ett affärssystem som: överensstämmelse, en 

lyckad process, lyckad interaktion samt uppfyllda förväntningar.  

 

Den anskaffande organisationens storlek, dess struktur samt dess nuvarande tekniska natur är 

exempel på interna faktorer vilka kan påverka införandet av ett affärssystem, och 

affärssystemleverantörer (Elragal & Haddara 2013) samt konsulter (Ravasan & Mansouri 2016) 

är exempel på externa faktorer vilka kan påverka införandet av ett affärssystem. Aloini et al. 

(2012) och Ravasan och Mansouri (2016) beskriver faktorer vilka påverkar slutresultatet av ett 
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införandeprojekt och nämner att endast ett fåtal av dessa är tekniskt relaterade. Andra faktorer 

vilka kan påverka resultatet av ett införandeprojekt är bland annat: mänskliga faktorer, ledning 

och kommunikation. Relationen mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag 

är ett exempel på en mänsklig faktor, så är även förhållandefaktorerna tillit, psykologiska 

kontrakt, kommunikation och enhetlig bild, vilka påverkar denna relationen. 

 

Ett lyckat införande av ett affärssystem kan bidra till fördelar inom en organisation. Bland annat 

med ett bättre informationsflöde, förbättrade planerings- samt beslutsunderlag, en mer 

fördelaktig koordination mellan avdelningar samt högre ändamålsenlighet och anpassning till 

kundbehov (Matende & Ogao 2013). För ett lyckat införande av ett affärssystem krävs ett nära 

samt effektivt samarbete mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag, vid 

införandet av ett affärssystem. Förhållandefaktorerna tillit, psykologiska kontrakt, 

kommunikation och en enhetlig bild påverkar detta förhållande, kunskapsöverföring är ett 

resultat av ett bra förhållande och spelar vidare en viktig roll för ett lyckat införande av ett 

affärssystem.  
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3 Metod 

Metodavsnittet beskriver hur datainsamling genomförts samt hur insamlad data har 

analyserats. Avsnittet berör även källkritik, tillvägagångssätt, vad en fallstudie är samt 

fallföretagen som undersökts.  

 

3.1 Genomförande 

Under denna studie som resulterat i en kandidatuppsats, har en kvalitativ studie genomförts. 

Kvalitativ forskning innebär insamling samt analys av icke-numeriska data vilket vanligtvis 

förekommer i form av ord (Robson 2014). Vanliga fenomen som producerar icke-numeriska 

data kan vara svar på undersökningsfrågor, intervjuer, noteringar från observationer samt 

analyser av olika typer av dokument. Datainsamling under denna studie har genomförts genom 

en litteraturstudie för att kartlägga relevanta begrepp samt andra författares slutsatser rörande 

studiens ämne, och genom fyra intervjuer med respondenter från två olika företag för att 

generera empirisk data om det valda fallet.  

 

3.1.1 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som genomförts grundar sig på tidigare forskning och dokument har 

återfunnits i databaser tillhandahållna av Karlstads Universitet. Typen av dokument vilken 

litteraturstudien baserats på är forskningsartiklar, rapporter och tidskrifter. Resultatet av 

litteraturstudien har legat till grund för att ta fram en analysmodell (se 2.4 Analysmodell), en 

analysmodell vilken insamling samt analys av empirisk data vidare under studien baserats på.  

 

Jag har strävat efter att vara selektiv i min process att välja litteratur genom att granska samt 

jämföra olika litteratur mot varandra. Jag har valt spetslitteratur relevant för ämnet samt 

litteratur som tillfört kunskap till den studie jag genomfört. För att vara källkritisk samt för att 

skapa högre trovärdighet i min litteraturstudie, har jag använt mig av flera olika källor. 

Litteratur har samlats in från betrodda databaser och forskningsartiklar som används för 

litteraturstudien är referensgranskade (peer reviewed). En referensgranskad forskningsartikel 

har granskats av experter innan den publicerats för att garantera artikelns kvalitet. 

 

3.1.3 Fallstudiemetoden 

En fallstudie beskrivs av Robson (2014) som forskning vilket fokuserar på ett specifikt eller ett 

litet antal fall. Denscombe (2009) beskriver utgångspunkten i samt inriktningen på endast en 

undersökningsenhet som faktorn vilken är utmärkande för fallstudier. En fallstudie ger 

möjlighet att studera ett fenomen på djupet vilket kan fånga komplexitet, relationer och 

processer rörande det fall som studeras (Robson 2014). Värdet i fallstudier beskrivs vara de 

möjligheter som skapas att förklara varför vissa resultat kan uppstå, istället för att endast ta reda 

på vilka dessa resultat är (Denscombe 2009). En fallstudies utgångspunkt är vanligtvis ett redan 

existerande fenomen och inte en situation som skapats för ett forskningssyfte.  

 

Under denna studie har en fallstudie genomförts och primärdata har samlats in genom fyra 

intervjuer med två olika företag där två respondenter från vardera företag intervjuats. 

Intervjuerna har genomförts för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. För att jämföra 

insamlad primärdata mot tidigare forskning, har primärdata analyserats mot framtagen 

analysmodell (se 2.4 Analysmodell) vilken baserats på litteraturstudien. Detta har skapat 

möjligheten att jämföra fallet med andra författares slutsatser rörande studiens ämne.  

 

Trovärdighet i fallstudier 
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En fallstudies trovärdighet kan av vissa personer betraktas som låg. Detta eftersom tvivel finns 

rörande huruvida det är rimligt att generalisera utifrån bara ett fall (Denscombe 2009). 

Vanligtvis möter forskare frågor vilka berör hur representativt fallet är, frågor rörande 

resultatets unika ståndpunkt samt frågor om generalisering med utgångspunkt i en enda enhet. 

För att vara förberedd på dessa typer av frågor är det viktigt att forskningsrapporten innehåller 

en transparent beskrivning av fallet. Det är även viktigt att forskningsrapporten innehåller en 

beskrivning av de begränsningar som gjorts samt av fortsatta studier som kan behövas för 

studiens ämne. 

 

Jag har strävat efter att göra studien trovärdig genom att beskriva det aktuella fallet samt genom 

att definiera avgränsningar rörande vilka områden i fallet jag har berört. Jag har även nämnt när 

studiens resultat skulle kunna vara applicerbart på ett annat fall samt vilka fortsatta studier som 

kan behövas för att vidare undersöka studiens resultat. 

 

Fördelar med fallstudier 

En fallstudie ger möjlighet att studera ett fenomen på djupet vilket kan fånga komplexitet, 

relationer och processer gällande det fall som studeras (Denscombe 2009; Robson 2014). En 

fallstudie uppmanar till att använda flera olika metoder samt källor för att samla in data, den är 

ofta flexibel och kan vanligtvis anpassas till den tid och de resurser en författare kan avsätta. 

En fallstudie anses vara mindre artificiell och avskild jämfört med andra tillvägagångssätt, till 

exempel experiment, och en fallstudie anses vara speciellt ändamålsenlig eftersom forskaren 

inte har någon större kontroll över händelserna som studeras. En fallstudie kan även användas 

för många olika områden och studier oberoende fall eller syfte med dessa.  

  

Vid intervjutillfällena har respondenterna fått bestämma när intervjuerna ska ta plats för att 

underlätta samt minimera stress kring intervjuerna från respondenternas sida. Respondenterna 

har inte fått ta del av respektive intervjuguide (se Bilaga 2 och Bilaga 3) i förväg, detta för att 

svaren ska bli så naturliga och spontana som möjligt samt för att minska frågornas inverkan på 

respondenternas svar. Vid intervjutillfällena har jag uppmuntrat respondenterna till att fördjupa 

sina svar genom att ställa följdfrågor. Jag har gjort detta för att få ett mer djupgående svar med 

deras syn på orsaken till ett fenomen och inte bara beskrivningen av fenomenet. 

 

Nackdelar med fallstudier 

Trovärdigheten gällande generalisering av fallstudier utmanas ofta, och ett aktivt arbete med 

att förhindra misstänksamhet krävs. Att vara transparent rörande i vilken utsträckning ett fall 

liknar andra fall, är viktigt för att skapa trovärdighet i en fallstudie (Denscombe 2009). Att 

fallstudier även uppfattas fokusera på processer snarare än mätbara resultat samt producera 

kvalitativ data och tolkande metoder snarare än kvantitativa data och statistiska metoder, bidrar 

till att tillvägagångssättet beskylls sakna de krav vilka enligt Denscombe (2009) bör kunna 

ställas på samhällsforskning. Faktumet att forskarens närvaro skapar effekter kan också anses 

vara problematisk, eftersom fallstudier vanligtvis fokuserar på situationer som sker naturligt 

(Denscombe 2009; Robson 2014). Att skaffa sig tillgång till fallstudiens miljöer är avgörande 

för att kunna genomföra en fallstudie, och forskaren måste därav vara beredd att ändra sitt 

tillvägagångssätt beroende på den tillgång forskaren kan få. Detta bidrar till svårigheter att 

tidsestimera en fallstudie.  

 

I min uppsats har jag beskrivit den problematik som finns rörande införanden av affärssystem 

samt relationen mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag. Relationsfrågan 

är någonting som kan appliceras på andra fall om samma parter finns involverade. Jag har 
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tillhandahållit övergripande information om fallet så att läsaren själv kan ifrågasätta om aktuellt 

fall i studien liknar det egna fallet eller ej, och därigenom applicera studiens resultat till högre 

eller lägre grad. För att minska effekten av min närvaro har respondenterna fått bestämma tid 

för intervju och jag har försökt hålla intervjuerna så öppna som möjligt. Med detta menar jag 

att jag, med vardera intervjuguide som mall, har strävat efter att hålla ett samtal med 

respondenterna och inte ställa punktbaserade frågor. Att skaffa mig tillgång till fallstudiens 

miljöer har varit en utmaning och jag har fått ändra om projektplan och schema på grund av 

respondenternas val av tid, detta hade jag dock reserverat tid för och jag har därför kunnat 

genomföra studien enligt planerat tillvägagångssätt. 

 

3.1.4 Val av fallföretag 

Under genomförd fallstudie har ett införandeprojekt utfört av ett systemimplementatörsföretag 

och ett kundföretag studerats. När studien ägde rum var införandeprojektet i slutfasen av sin 

livscykel. Jag har valt att anonymisera min uppsats och har därför lagt beskrivningen av fallet, 

fallföretagen samt respondenterna på en hög nivå.   

 

Systemimplementatörsföretaget är ett företag som säljer konsulttjänster och deras uppgift i det 

studerade införandeprojektet är att hjälpa kundföretaget att införa ett affärssystem. 

Kundföretaget är ett företag som har köpt konsulttjänster samt tar emot konsulttjänster. 

Kundföretaget har köpt konsulttjänster för att få stöd vid införandet av ett affärssystem. Val av 

införandeprojekt att studera gjordes efter kommunikation med systemimplementatörsföretaget 

och efter detta valdes tillsammans med systemimplementatörsföretaget aktuellt kundföretag. 

Val av systemimplementatörsföretag gjordes baserat på personliga kontakter.  

 

3.1.5 Genomförda intervjuer 

Intervjuerna (se Tabell 1) har genomförts i person med respondenterna från 

systemimplementatörsföretaget och via Skype med respondenterna från kundföretaget. Att 

intervjuerna har genomförts under olika omständigheter beror på geografiska avstånd samt på 

begränsad tillgänglighet hos företagen. Intervjuerna har genomförts med en två olika 

intervjuguider (se Bilaga 2 och Bilaga 3) som grund vilka båda innehåller semi-strukturerade 

frågor. Intervjuerna har varit 30-45 minuter långa och har med respondenternas godkännande 

spelats in. Efter genomförda intervjuer har jag lyssnat på inspelat material för att få med så 

mycket värdefull data som möjligt. Alla respondenter har läst igenom insamlad data från sin 

intervju och godkänt innehållet. Validering av insamlad empirisk data har gjorts för att undvika 

misstolkningar av respondenternas svar. 

 

Denscombe (2009) beskriver flera olika sätt att genomföra intervjuer och bland annat skriver 

han om an semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren 

har en definierad ämneslista vilken ska behandlas, samt frågor vilka ska besvaras. Det finns en 

viss flexibilitet i vilken ordningsföljd frågorna ska komma och det finns utrymme för 

respondenten att utveckla egna idéer samt tala mer utförligt om de frågor intervjuaren ställer. 

Svaren på frågorna definieras som öppna svar och betoningen ligger på respondentens 

utvecklade synpunkter (Denscombe 2009). När komplexa och subtila fenomen utforskas kan 

intervjuer vara en effektiv datainsamlingsmetod (Denscombe 2009). Intervjuer är bra för att få 

insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor samt erfarenheter. Under utförda intervjuer 

har jag när tillfälle uppstått ställt följdfrågor till respondenternas svar, detta har för mig skapat 

en djupare förståelse för respondenternas svar. Jag utformade två intervjuguider innan jag 

påbörjade fasen att intervjua. Jag skapade en intervjuguide för systemimplementatörsföretaget 

(se Bilaga 2) och en för kundföretaget (se Bilaga 3). Vardera intervjuguide har utformats efter 
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framtagen analysmodell (se 2.4 Analysmodell) vilken beskriver de mest centrala delarna av min 

litteraturstudie. Intervjuguiderna användes som stöd vid intervjuerna för att säkerställa att jag 

behandlat alla delar i min analysmodell. Innan jag genomförande intervjuer med studiens 

respondenter utförde jag en pilotintervju för att säkerställa att frågorna var formulerade på ett 

konkret och begripligt sätt. Pilotrespondenten var en person som arbetade på ett av 

fallföretagen. Data från denna intervju har inte använts i studien. Data som samlats in genom 

intervjuerna har i kapitel 5 Analys och diskussion analyserats mot varandra för att se hur 

respondenternas svar stämmer överens med varandra eller ej. Data har även analyserats mot 

framtagen analysmodell för att se hur insamlad empirisk data stämmer överens med insamlad 

teoretisk data. 

 
Tabell 1: Datum för genomförda intervjuer 

Respondent A B C D 

Datum 17 november 24 november 5 december 7 december 

 

I texten beskrivs respondenterna från systemimplementatörsföretaget som Respondent A och 

Respondent B och respondenterna från kundföretaget som Respondent C och Respondent D. 

 

3.2 Dataanalys 

Under studiens gång har data samlats in från olika källor, bland annat från tidigare forskning 

samt från intervjuer med respondenter från två fallföretag. Insamlad teoretisk data har legat till 

grund för en analysmodell (2.4 Analysmodell) och vidare i studien har empirisk data analyserats 

mot denna. Genom att analysera insamlad empirisk data mot framtagen analysmodell har jag 

kunnat jämföra hur empirisk data förhåller sig till teoretisk data och vidare kunnat identifiera 

eventuella olikheter samt likheter dessa delar emellan.  

 

I kapitel 5 Analys och diskussion har jag analyserat insamlad empirisk data mot varandra samt 

mot teoretisk data. Analys och diskussions kapitlet har följt strukturen av framtagen 

analysmodell och i kapitlet diskuteras studiens frågeställningar. Hur den empiriska studien 

stämmer överens med den teoretiska studien visas på en övergripande nivå i Tabell 2-6. Jag har 

valt att använda beskrivet tillvägagångssätt eftersom jag anser att det tydliggör samt preciserar 

resultatet av analysen. 

 

3.2.1 Analysmodell  

En analysmodell beskrivs av Fredriksson (2017) ska illustrera de förhållanden som författaren 

anser vara de mest centrala för att förstå samt för att förklara valt syfte för en undersökning. 

Den analysmodell jag har tagit fram utgör ramen för denna studie och analysmodellen är 

baserad på litteraturstudien utförd under studiens första fas. Analysmodellen ligger till grund 

för de intervjuguider (se Bilaga 2 och Bilaga 3) vilka använts som stöd vid intervjuerna samt 

till grund för analys av teori och empiri. Med analysmodellen som grund har jag kunnat jämföra 

hur empirin förhåller sig till teorin och vidare eventuella olikheter samt likheter dessa delar 

emellan.  

 

En analysmodell beskrivs vara en förenkling av den verklighet modellen representerar 

(Fredriksson 2017), och på ett liknande sätt är analysmodellen i denna studie en förenkling av 

den verklighet som beskrivs gällande relationen mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag vid införandet av ett affärssystem. Syftet med en modell är att få 

en översiktlig bild för att kunna analysera en studerad verklighet, och analysmodellen i min 
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studie bidrar till att precisera studiens valda syfte samt tydliggöra teorin i studien. 

Analysmodellen är placerad som sista del i teorikapitlet och består av en illustration (se Figur 

2) samt av en redogörande beskrivning (se 2.4 Analysmodell).  

 

3.3 Avgränsningar 

Under tidigare studier har jag identifierat flera faktorer vilka påverkar fenomenet att införa ett 

affärssystem. Relationen mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag är 

vanligtvis inte en av de faktorer som nämns när orsaken till misslyckade införandeprojekt 

analyseras. Således ville jag fördjupa mig i ämnet framgångsförhållanden mellan ett 

kundföretag och ett systemimplementatörsföretag vid införandet av ett affärssystem, för att se 

hur denna relation påverkar resultatet av ett införandeprojekt. I min studie har jag avgränsat 

mig till ett specifikt införandeprojekt och fokus i min studie är inriktat på förhållandet mellan 

involverade parter, faktorer som påverkar relationen samt hur relation kan komma påverka 

slutresultatet av införandeprojektet. Jag har fokuserat min studie på tre faser av projektets 

livscykel: affärsplan, genomförande och slutgiltigt färdigställande. Planering och 

leverans/support har jag lämnat utanför för att kunna fördjupa mig än mer i hur relationen 

påverkar ett införandeprojekt under de andra faserna. Under kapitel 4 Empiri talar respondent 

A om en tredje part som påverkat införandeprojektets framgång samt relationen mellan 

systemimplementatörsföretaget och kundföretaget, eftersom detta är utanför studiens 

omfattning kommer det inte att diskuteras djupare i texten. Detta valet har jag gjort för att få ett 

djup i min studie. 

 

3.4 Trovärdighet 

För att nå hög trovärdighet i en studie behöver uppsatsen uppfylla ett antal kriterier och 

författaren måste ta hänsyn till flera olika aspekter gällande dessa. Bland annat talas det om 

validitet och reliabilitet vilka är faktorer som beskriver trovärdighet i en text.  

 

Validitet handlar enligt Robson (2014) om huruvida någonting mäter vad det utger sig göra, 

och enligt Bryman och Bell (2015) hänför validitet till huruvida någon observerar, identifierar, 

eller beräknar det personen faktiskt utger sig göra. Bryman och Bell (2015) beskriver även 

intern och extern validitet. Intern validitet beskrivs innefatta kopplingen mellan en forskares 

observationer och de teoretiska föreställningarna denne skapar, och om dessa är bra eller ej. 

Extern validitet handlar om i vilken grad resultatet kan generaliseras inom valt 

forskningsområde och detta kan vara ett problem vid kvalitativa studier där fallstudier är en 

vanligt förkommande metod. Validitet beskrivs som en komplex faktor vid forskning och 

undersökningar. Ofta måste tekniska metoder användas för att analysera olika typer av validitet 

när strukturerade datainsamlingsmetoder används (Robson 2014).  

 

Reliabilitet är när en datainsamlingsmetod genererar samma data vid upprepade tillfällen med 

förutsättning att undersökningen sker under samma förhållanden vid de olika tillfällena. Robson 

(2014) beskriver att möjligheten att generera samma data vid två skilda tillfällen är näst intill 

omöjligt när du arbetar med människor. Även om en standardiserad metod används kan en och 

samma fråga besvaras olika beroende på sociala samt personliga omständigheter vid varje 

specifikt tillfälle. När standardiserade insamlingsmetoder används är det vanligt att uppmuntra 

reliabilitet. Till exempel kan forskare vid en observation använda två observatörer för större 

tillförlitlighet och vid enkätundersökningar kan forskare använda alternativa versioner av 

frågorna för att öka chansen att respondenterna svarar så sanningsenligt som möjligt.  
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På grund av komplexiteten i att undersöka validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning 

beskriver Bryman och Bell (2015) andra metoder vilka kan användas för att uppskatta 

trovärdigheten av en kvalitativ studie. De beskriver två primära sätt för att bedöma en kvalitativ 

studie, trovärdighet och autenticitet. Trovärdighet byggs upp utav fyra faktorer: 

 Pålitlighet 

 Överförbarhet 

 Tillförlitlighet 

 Bekräftelse 

 

Pålitlighet handlar om att säkerställa att forskning utförs enligt god praktik samt att 

undersökningsdeltagare godkänner erhållet forskningsresultat, pålitlighet är viktigt för att 

säkerställa att forskaren har uppfattat saker korrekt. Överförbarhet handlar om att ta fram en 

tillräckligt stor mängd data för att detaljerat kunna beskriva de forskningsresultat som 

genererats samt för att andra ska kunna göra sina egna värderingar gällande överförbarhet. För 

att skapa tillförlitlighet handlar det om att spara material en studie har baserats på. Det handlar 

om att kunna gå tillbaka och granska samt kontrollera att forskningsresultatet stämmer med den 

data som under studiens gång samlats in. Bekräftelse handlar om att säkerställa att forskaren 

har handlat i god ed vilket betyder att forskaren inte ska ha blandat in personliga åsikter i sin 

forskning och därigenom härlett resultatet av forskningen från dessa. Bekräftelse bör vara ett 

mål för en forskare. 

 

Autenticitet berör enligt (Bryman & Bell 2015) en bredare, mer politisk, påverkan rörande 

forskning. Det handlar om att ifrågasätta om forskningen på ett rättvist sätt representerar olika 

synvinklar från medlemmar ur olika sociala konstruktioner. Bland annat berör autenticitet att 

ifrågasätta om forskningen hjälper medlemmar berörda av ämnet att skapa sig en bättre 

förståelse av ämnet; att ifrågasätta om forskningen har verkat som en kraft för medlemmar 

berörda av ämnet att handla för att skapa förändring; att ifrågasätta om forskningen har stärkt 

medlemmar berörda av ämnet att utföra nödvändiga handlingar för att skapa åtgärder. 

 

Trovärdighet och autenticitet i min studie 

Under denna studie har jag strävat efter att uppnå hög trovärdighet. För att uppnå hög 

trovärdighet har jag vid genomförda intervjuer sammanställt data från vardera intervju för 

respondenten att validera. Jag har baserat min litteraturstudie på flera forskningsartiklar samt 

annan litteratur, för att detaljerat kunna redogöra för forskningsresultatet av litteraturstudien. 

Jag har sparat inspelade intervjuer på en lösenordskyddad dator för att kunna gå tillbaka till 

dessa vid eventuella frågor. Jag har under hela studien arbetat med målet att ”stänga ute” egna 

åsikter för att inte blanda in mina egna personliga åsikter. Resultatet av min forskning kan 

hjälpa till att skapa förståelse kring relationen mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag vid införandet av ett affärssystem, samt väcka tankar kring ämnet 

vilket kan komma bidra till bättre utföranden samt utfall av införandeprojekt.   

 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principer vilka har till syfte att skapa normer 

för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Detta för att en god avvägning 

ska kunna ske mellan forskningskravet och individskyddskravet om en konflikt skulle uppstå. 

Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper samt metoder utvecklas och förbättras, och 

individskyddskravet går ut på att skydda samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn samt från 

psykisk och fysisk skada 
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Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning:  

 Informationskravet: forskaren ska informera respondenter och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet samt om vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

 Samtyckes kravet: forskaren ska inhämta respondenternas och undersökningsdeltagares 

samtycke. Medverkande ska ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

ska delta. Vid beslut att delta eller avbryta deltagande får undersökningsdeltagare ej 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

 Konfidentialitetskravet: personal i ett forskningsprojekt med tillgång till känsliga 

uppgifter om enskilda personer, bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. 

Känsligt material innehållande uppgifter om enskilda personer ska hanteras och lagras 

på ett sätt så att dessa ej kan identifieras av utomstående. 

 Nyttjandekravet: uppgifter om insamlade forskningsändamål får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter 

insamlade får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. 

 

Etiska överväganden i min studie 

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer har alla respondenter 

tillhandahållits en Medgivandeblankett (se Bilaga 1). I Medgivandeblanketten har jag definierat 

olika fakta om min uppsats samt om respondenternas rättigheter. För att uppfylla 

Informationskravet har jag för respondenterna presenterat vilken typ av studie jag utför, syftet 

med intervjun samt vad jag har som mål med min studie. Jag har även beskrivit att intervjun 

kommer att spelas in och att en skriftligt sammanställd version av insamlad data behöver 

godkännas av vardera respondent. För att uppfylla Samtyckeskravet har jag presenterat 

respondentens villkor samt bett om en underskrift för att konfirmera samtycket. Jag har även 

beskrivit att påskriften inte förbinder respondenten till att delta, och att respondenten har rätt 

att avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att klargöra att data 

kommer att anonymiseras samt lagras på en lösenordskyddad enhet. För att uppfylla 

Nyttjandekravet finns det beskrivet hur data kommer att hanteras, att insamlad data kommer att 

behandlas av forskningsansvariga samt endast användas i forskningens ändamål. 
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer sammanfattad empirisk data att presenteras. Alla respondenter har 

godkänt den data använd i detta kapitel. 

 

4.1 Intervjuer systemimplementatörsföretag 

Systemimplementatörsföretaget har i ett projekt tillsammans med ett kundföretag arbetat med 

att införa ett affärssystem. Systemimplementatörsföretagets uppgift under detta samarbete har 

varit att ge stöd till kundföretaget under införandet av ett affärssystem. Respondenterna från 

systemimplementatörsföretaget är respondent A och B. 

 

4.1.1 Tillit 

Respondent A beskriver vissa problem i systemimplementatörsföretagets arbete vilka kan ha 

påverkat kundens helhetliga tillit till systemimplementatörsföretaget. Bland annat talar 

respondent A om det förberedande arbetet samt om en tredje part som har varit involverad. 

Systemimplementatörsföretaget beskriver tillit som en viktig faktor i relationen mellan ett 

systemimplementatörsföretag och ett kundföretag och respondent B menar att kunden måste tro 

på det systemimplementatörsföretaget sysslar med samt att de tillhandahåller bra 

rekommendationer och lösningar. ”De måste tro på det vi gör och att vi kommer med bästa 

rekommendationen” – Respondent B. Om kunden inte litar på den produkt ett 

systemimplementatörsföretag ska leverera eller på dess förmåga att ta fram den bästa lösningen, 

finns en risk att arbetet blir långdraget och resurskrävande. Respondent A beskriver detta som 

en effekt av kundens bristande tillit till den andra parten vilket kan leda till ifrågasättande av 

den andra partens arbete. Tillit beskrivs av respondent A som en central faktor för att relationer 

i ett liknande sammanhang ska fungera. En konsult anlitas som en samling kompetens, och för 

att kompetensen ska kunna nyttjas optimalt är det viktigt att kunden litar på konsulten. Om 

kunden ej känner tillit till konsultens kompetens kan nyttan med denna bli låg. ”Det är därför 

man är där som konsult, man är där som en samling kompetens […] jag kan någonting som 

inte de kan och då måste de lita på att jag kan det. […] Litar de inte på att man kan det man 

ska göra, finns det inget skäl att man är där” – respondent A. Respondent A talar även om hur 

tillit är grunden för effektiv samt ändamålsenlig kommunikation. Respondent A beskriver tillit 

som en grundförutsättning för kommunikation och kommunikation som själva produkten av 

tillit. ”Tillit är en grundförutsättning men kommunikationen är själva produkten” – Respondent 

A. 

 

4.1.2 Psykologiska kontrakt 

Systemimplementatörsföretaget anser att förväntningar som finns mellan parter i ett förhållande 

måste kommuniceras mellan dessa så att parterna förstår vad som förväntas av dem. ”Om 

kunden ska leverera någonting och de inte gör det, då är det någonting som jag skulle lyfta till 

projektledaren. […] fungerar inte sådant måste det lyftas, annars kommer du ingen vart” – 

Respondent A. För att klargöra sina förväntningar är det viktigt att vara rak och tydlig mot den 

andra parten. Respondent B beskriver hur kunden ibland kan underskatta den arbetsinsats som 

krävs för att genomföra ett lyckat införandeprojekt. Denna arbetsinsats är ingenting ett 

systemimplementatörsföretag kan ta förgivet att kunden förstår utan någonting de aktivt måste 

kommunicera till kunden. Det är viktigt att undersöka hur kunden nås fram till på bästa sätt för 

att kunna ge kunden realistiska förväntningar samt för att hantera kundens förväntningar på 

bästa sätt. ”Man måste försöka diskutera och se hur man når fram till kunden på ett bra sätt” 

– Respondent B. Respondent B beskriver att systemimplementatörsföretaget har kommunicerat 

till kunden vad som krävs av dem för att driva projektet framåt, men att det på grund av den 



26 

produkt som i första hand såldes in har uppstått frågetecken gällande vad som faktiskt ska göras. 

Det som såldes in och det som kunden har betalat för skiljer sig från varandra och på grund av 

detta har kunden haft förväntningar rörande vad som ska införas vilka ej har varit förenliga med 

verkligheten. Respondent B beskriver att detta skulle kunnat undvikas om 

systemimplementatörsföretaget från start hade haft en tydligare plan för utförandet samt för vad 

som ska göras och vem som ska göra vad. 

 

Gällande en kunds förväntningar på ett systemimplementatörsföretag beskriver respondent A 

hur det förberedande arbetet inför samt i början av ett införandeprojekt är viktigt för att ge 

kunden en rättvis bild rörande vad som kommer att införas. Detta kan kommuniceras till kunden 

via exempelvis workshops för att jämna ut kundens förväntningar samt för att göra kundens 

förväntningar på systemet samt på systemimplementatörsföretaget förenliga med det som är 

planerat att ske. ”Det är mycket det förberedande arbetet i ett projekt, alltså workshops och 

sådana saker, att man faktiskt ser till att jämna ut kundens förväntningar. […] Det är där vi 

måste börja: vad kunden har för behov, vad de har för förväntningar, vad det är vi ska 

leverera” – Respondent A. Under detta införandeprojekt har kunden i efterhand beskrivit att de 

nu förstår att införandeprocessen inte är lika enkelt som de först trodde, och detta menar 

respondent B måste vara klart och tydlig från start i ett projekt. Att kunden först trodde att 

införandeprocessen och arbetet runt denna skulle vara enklare än vad den i verkligheten var, 

beskriver respondent B även kan grunda sig i kundens bristande erfarenhet av liknande projekt.  

 

4.1.3 Kommunikation 

Respondent B beskriver tydlighet samt att spela med öppnakort som viktiga faktorer för att 

undvika missförstånd i en relation. Att hålla rak kommunikation bidrar till tydlighet, och 

regelbundna samt personliga möten kan vara bidragande faktorer till att lösa problematik. ”Det 

är väldigt viktigt med kommunikation och att man kör öppna kort och är tydlig så att det inte 

blir missförstånd” – Respondent B. Tillit beskrivs av respondent A som en grundförutsättning 

för kommunikation, och kommunikation beskrivs som produkten vilken skapas av tillit. ”Om 

du inte har tillit kommer inte kommunikationen att fungera och utan kommunikationen får du 

ingenting gjort” – Respondent A. Utan effektiv kommunikation är det svårt att genomföra ett 

lyckat införandeprojekt. Även om systemimplementatörsföretaget är experter inom sitt område, 

och kunden inom sitt, kommer relationen inte att blir framgångsrik om kommunikationen inte 

fungerar (Respondent A) 

 

Respondent B anser att kommunikationen med kundföretaget har fungerat bra och tycker inte 

att barriärer hindrat kommunikationen. Respondent A beskriver hur vissa 

kommunikationsproblem uppstått och att detta många gånger har grundat sig i kundens 

kompetensnivå inom it. För att effektivt kunna kommunicera med en kund är det viktigt att 

värdera kundens it-kompetens och utifrån uppskattad nivå anpassa sitt sätt att kommunicera. 

Det är viktigt att vara pedagogisk för att kunden ska förstå.  

 

Systemimplementatörsföretaget beskriver hur kommunikation under införandeprojektets gång 

överlag har bestått av workshops och utbildningar samt viss mailkommunikation för att 

klargöra saker. Regelbundna möten har vanligtvis endast skett på projektledningsnivå medan 

applikationskonsulter ansvarat för workshops, kommunikation om lösningsförslag samt 

utbildningar. Respondent A beskriver att en vanligt förekommande händelse under ett 

införandeprojekt är att kunden under projektets gång kommer på saker de vill addera till 

lösningen. Det är därför viktigt att från start försöka få ut all information från kunden samt att 

ifrågasätta de svar kunden ger, för att tillsammans med kunden kunna utvärdera om dessa är 
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nödvändiga och vidare komma fram till den bästa möjliga lösningen för kunden (Respondent 

A). 

  

4.1.4 Enhetlig bild 

Respondent A beskriver det centrala i att ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag 

från start i en relation har en enhetlig bild av det samarbetet ska generera. Respondent B 

beskriver att kunden under införandeprojektets gång har uppfattats finna det svårt att ta in vad 

de kommer att få, trots uppstartsmöte samt andra möten. Respondent B menar att detta kan bero 

på att det som såldes in inte gav kunden en rättvis bild rörande den produkt de faktiskt köpt. 

Att skapa rätt bild hos kunden påverkas av att sälja in en produkt som är rimlig utifrån kundens 

resurser. I många fall är det som kunden köpt och det som avtalats om innan inte samma sak, 

och vanligtvis är kunden ej medveten om detta. ”Det här är någonting som man behöver ha 

med sig från början, redan från säljstadiet. Det är det som ofta i sådana här projekt är ett 

problem, att sälj säger en sak […] och när avtalet skrivs försöker sälj leverera så lite som 

möjligt” – Respondent A. För att kunden ska få en så korrekt bild som möjligt av den produkt 

de köper menar respondent A att det är viktigt att kommunicera samt diskutera med kunden om 

den produkt de kommer att få samt vilka extra funktioner de kan addera för en extra kostnad.  

 

Att kundföretagets bild av det system som införts inte från start av projektet har stämt överens 

med verkligheten, beskriver respondent A kan bero på kundens bristande erfarenhet av liknande 

projekt. ”Bolag som har lite mer erfarenhet av sådana här saker är nästan lite med på detta, 

man är medveten om att det alltid tillkommer extra kostnader för sådana här system” – 

Respondent A. Respondent B beskriver även att kunden under införandeprojektets gång har 

talat om funktioner vilka involverade från systemimplementatörsföretaget inte har kunnat tolka. 

Respondent B anser att detta kan vara en effekt av bristande internkommunikation och 

överlämning inom systemimplementatörsföretaget. Respondent B menar att den interna 

kommunikationen inom systemimplementatörsföretaget gällande det som faktiskt sålts in till 

kunden inte varit fullständig. Respondent B anser att orsaken till att kunden inte haft en tydlig 

bild av vad de ska få beror på systemimplementatörsföretaget. Respondent B menar att det beror 

på att den produkt som såldes in har skapat bristfälliga förväntningar hos kunden samt gett 

kunden en felaktig bild rörande vad projektet egentligen kommer generera.  

 

För att skapa en enhetlig bild av en produkt mellan ett kundföretag och 

systemimplementatörsföretag beskriver respondent A att det från start är viktigt att sälja in en 

rättvis bild. Respondent A beskriver det centrala i att under det förberedande arbetet jämna ut 

kundens förväntningar samt att utgå från kundens behov när lösningar tas fram. Att 

kommunicera samt diskutera med kunden bidrar även till att båda parterna i relationen får en 

enhetlig bild rörande vad som ska införas. 

  

4.1.5 Kunskapsöverföring 

Systemimplementatörsföretaget beskriver hur de via workshops har arbetat med att generera 

information från kunden. Workshops handlar enligt systemimplementatörsföretaget om att 

samla information om kundens arbetssätt och organisation för att vidare se hur dessa delar kan 

förbättras med hjälp av systemet. ”Vi har haft ett antal workshops för att ta fram hur kunden 

jobbar och för att se vad vi kan förbättra” – Respondent B. Respondent A beskriver workshops 

som ett bra verktyg för att få information om kundens behov och organisation. Respondent A 

menar dock att kunden ibland kan vara osäker på vilken information 

systemimplementatörsföretaget behöver, samt ifrågasätta systemimplementatörsföretagets 

kompetens gällande att förstå kundens processer och arbetssätt. Respondent A anser att en fast 
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rutin gällande det arbetssätt systemimplementatörsföretaget använder kan vara bra för att 

säkerställa att rätt information samlas in från kunden. I många fall kan det sluta med att ett 

systemimplementatörsföretag visar hur systemet fungerar och utifrån det samlar in nödvändig 

information från kunden. Respondent A anser att ett bättre angreppssätt är att utgå från kundens 

behov och vidare beskriva systemets funktioner utifrån dessa. ”Ett stort problem i väldigt 

många situationer i en sådan här bransch, det är att man pratar tekniska lösningar och inte 

kundens behov” - Respondent A.  

 

Respondent B beskriver hur ett införandeprojekt är lika med ett organisatoriskt 

förändringsarbete, och att det är viktigt att ha en motpart hos kunden som förstår detta. 

Införandet av ett affärssystem beskriver respondent B kan ha stor påverkan på en organisation 

och det är viktigt att kunden är medveten om detta.  

 

Systemimplementatörsföretaget har även haft utbildningar på plats hos kunden för att förmedla 

sin kunskap om systemet till kunden. 

 

4.1.6 Uppfattad framgång av projektet 

Systemimplementatörsföretaget beskriver införandeprojektets framgång som mindre lyckat 

men att relationen till kunden och involverade projektdeltagare överlag har varit positiv. 

Respondent A talar om en tredje part som varit involverad vilket har påverkat 

införandeprojektets framgång (detta är utanför studiens omfattning och kommer därför inte att 

diskuteras vidare). Faktorer vilka systemimplementatörsföretaget anser kan ha påverkat 

relationen till kundföretaget och vidare projektets framgång anses vara personberoenden inom 

systemimplementatörsföretaget, bristande internkommunikation samt en bristande enhetlig 

bild. Personberoenden internt menar respondent B har gjort införandeprojektet svårt att styra 

och bristande enhetlig bild beror till stor del beror på den produkt som från start såldes in av 

systemimplementatörsföretaget. Bristande enhetlig bild beror också på ofullständig 

överlämning från säljfasen till projektstart. ”Bristen är överlämningen från säljfasen till 

projektets start, det är där man måste vara mycket tydligare” – Respondent B. Respondent B 

menar att en tydlig överlämning samt dokumentation av de moduler och funktioner som sålts 

in samt estimerad tidsplan behövs. Systemimplementationsföretaget beskriver även hur 

dröjande återkoppling från kunden kan ha lett till att införandeprojektet tagit längre tid än 

planerat, detta har gjort att specificerad tidplan ej har följts vilket vidare har lett till svårigheter 

att planera kommande händelser. 

 

4.2 Intervjuer kundföretag 

Kundföretaget har valt att anskaffa ett nytt affärssystem på grund av organisatorisk tillväxt samt 

dess nuvarande systems ålder. Införandet av ett nytt affärssystem har inneburit en möjlighet att 

förändra den egna organisationen, och deras utgångspunkt i förändringsarbetet har varit att 

effektivisera arbetssätt samt att automatisera verksamhetsprocesser. Valet att anlita externa 

konsulter gjordes till följd av avsaknad intern kompetens samt erfarenhet inom det aktuella 

området. Målet med att anlita externa konsulter var att få experthjälp med vad systemet kunde 

göra för organisationen, samt att bli lotsad genom ett införandeprojekts komplexa process. 

Respondenterna från systemimplementatörsföretaget är respondent C och D. 

 

4.2.1 Tillit 

Enligt båda respondenterna från kundföretaget anses tillit vara en av de viktigaste faktorerna i 

relationen till ett systemimplementatörsföretag. ”Det handlar väldigt mycket om tillit, och tillit 

får man genom kommunikation” – Respondent C. Som kund vill du ha en konsult som är expert 
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inom området affärssystemsinförande och en konsult som ligger på en högre kompetensnivå än 

kunden själv. Av respondent C beskrivs kommunikation skapa tillit. Att konsulterna talar 

samma språk som kunden och att konsulterna förmedlar till kunden vad, hur och varför saker 

görs, är viktiga delar i kommunikationen. När saker förklaras och när förståelse i vad som sker 

skapas, bildas tillit. Faktorer vilka kan bidra till detta beskrivs vara daglig kontakt samt 

kommunikation på en enhetlig nivå. Respondent C beskriver hur vissa konsulters diskuterande 

samt beteende har ökat grad av tillit under införandeprojektets gång. När en konsult visar 

intresse genom att med kunden diskutera dennes val, och därigenom kan hitta 

förbättringspotential samt få kunden att tänka till, ökar grad av tillit till konsulten. Respondent 

D beskriver också hur uppfattad prioritet som kund, hos konsulten, skapar förtroende och tillit 

till konsulten. ”Det är viktigt att känna förtroende till konsulten samt att känna prioritet som 

kund” - Respondent D.  

 

Båda respondenterna beskriver hur faktorer i en relation med särdrag liknande deras relation 

till systemimplementatörsföretaget kan vara personberoende. ”Vissa personer har jag mer 

förtroende för och vissa har jag mindre förtroende för” – Respondent C. Förväntningarna hos 

kundföretaget var att systemimplementatörsföretaget skulle ha god kompetens inom området 

affärssystemsinförande men uppfattad kompetens hos systemimplementatörsföretaget beskrivs 

ha varit varierande samt modulspecifik. Relationen och uppfattad tillit till 

systemimplementatörsföretaget beskrivs därför ha varit skiftande beroende på den konsult de 

arbetat med. 

 

4.2.2 Psykologiska kontrakt 

För att hantera systemimplementatörsföretagets förväntningar på kundföretaget beskriver 

respondent D att kundföretaget aktivt och konsekvent har försökt få svar från 

systemimplementatörsföretaget rörande data de behöver för att projektet ska gå framåt. ”Vi har 

sagt: säg exakt vad ni behöver så att vi kan ge er det” – Respondent D. Kundföretaget har 

försökt få specificerat exakt vilken information systemimplementatörsföretaget är i behov av 

men menar att detta inte alltid har varit helt tydligt. Respondent C beskriver hur kundföretaget 

vid tillfällen fått dubbel information och att detta har varit svårt att förhålla sig till. Denna brist 

på tydlighet är någonting respondent D har upplevt från start i införandeprojektet och vad detta 

beror på kan respondent D endast spekulera i men menar att det kan bero på att 

systemimplementatörsföretaget tagit förgivet att kundföretaget ska veta detta. ”Det skulle 

kunna vara så att de tror att vissa delar ska vara självklara för oss” - Respondent D. 

Kundföretaget har vid tillfällen, när frågor som vad, hur och varför kommit upp gällande 

information systemimplementatörsföretaget begärt, efterfrågat att tillsammans med en konsult 

ta fram denna information. Systemimplementatörsföretaget har vid dessa tillfällen 

tillhandahållit hjälp till kundföretaget.  

 

Respondent C anser att beroende på hur du själv arbetar förväntar du dig att andra ska arbeta 

på samma sätt och att människor har förväntningar utifrån sina egna erfarenheter. ”Det där är 

väldigt subjektivt skulle jag säga, beroende på hur man själv arbetar så tycker man att man vill 

arbeta på det sättet och då förväntar man sig att de andra ska arbeta på samma sätt som man 

själv gör” – Respondent C. Respondent C menar att i en interorganisatorisk relation som denna 

kan parterna inte förlita sig på mentala kontrakt utan beskriver hur tydliga spelregler måste 

sättas upp vilka vardera part kan arbeta efter. ”Det man borde göra är att sätt upp regler, 

spelregler, för man kan inte ha mentala kontrakt. Det fungerar inte” – Respondent C. 

 

Kundföretagets förväntningar på systemimplementatörsföretaget beskriver respondent C har 

varierat beroende vilken konsult de arbetat med. På grund av konsulternas modulbaserade 
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angreppssätt menar respondent C att det har varit svårt att få ett helhetsgrepp gällande saker 

som görs.  

 

4.2.3 Kommunikation 

Under införandeprojektet var målet att direktkommunikation skulle ske via projektledare för att 

undvika parallella kommunikationsvägar. Direktkommunikation med konsulter har dock 

fortfarande existerat. Vid kommunikation med konsulter fanns en förväntan hos kundföretaget 

att konsulterna skulle föra vidare informationen internt inom systemimplementatörsföretaget. 

Detta uppfattar kunden har varit bristande eftersom vissa konsulter visat stor kunskap i 

kundföretagets arbetssätt samt i hur affärssystemets funktioner ska kunna hjälpa kunden, 

medans andra konsulter visat mindre kunskap i dessa frågor. När en ny konsult kom in, 

besittande en god förståelse i kundföretaget, och när denne internt inom 

systemimplementatörsföretaget började kommunicera denna kunskap, gav det positiva effekter 

på införandeprojektet. Respondent C beskriver hur detta ökade kundföretagets förtroende till 

systemimplementatörsföretaget. Konsulten i fråga började även diskutera kundföretagets val 

samt komma med förbättringsförslag vilket även det ökade kundföretagets tillit till 

systemimplementatörsföretaget. 

  

Respondent C beskriver hur kommunikationssättet mellan kundföretaget och 

systemimplementationsföretaget inte klickade till en början och att intern samt extern 

kommunikationsbrist har upplevts. ”Helhetsmässigt har det inte gått lika smidigt som jag hade 

förväntat mig. […] Det var mycket att man fick börja om från början och prata igenom saker, 

man fick hålla workshops, man fick förklara om och om olika saker, kommunikationssättet och 

hur man kommunicerar och hur man samarbetar, det har inte klickat till en början” – 

Respondent C. Respondent D beskriver dock hur kommunikationen till 

systemimplementatörsföretagets projektledare har varit framgångsrik och öppen och att det har 

varit enkelt att hålla en dialog om saker som fungerar bra samt mindre bra. ”Att hålla en dialog 

om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt, med projektledaren från 

systemimplementatörsföretaget, har fungerat bra” – Respondent D.  

 

I en interorganisatorisk relation anser respondent C att öppenhet är viktigt samt att involverade 

parter regelbundet samtalar och delar information med varandra. ”Att man är öppen och att 

man talar om olika saker för att försöka få information” – Respondent C. I början av en relation 

när involverade parter inte känner varandra är detta extra centralt, kontinuerlig kommunikation 

och att prata igenom saker värderas högt vid uppstart av en relation (Respondent C). Det bidrar 

med att en känsla av samarbete infinner sig i relationen. ”I början kan det vara mycket på grund 

av att man inte känner varandra, man vill ha mycket kommunikation för att prata igenom saker 

[…] så att man känner att man samarbetar” – Respondent C. Att dela regelbunden information 

rörande vad som händer i projektet anses också vara betydelsefullt, både för relationen men 

även för att alla parter ska veta vad som pågår. 

 

För att kommunicera införandeprojektet har workshops, projektmöten samt arbetsmöten 

genomförts med bådaparterna involverade. Workshops vilka hållit ett operativt fokus har enligt 

respondent D uppfattats som positiva. Dessa har inneburit ett mer processbaserat angreppssätt 

och fokus har legat på hur kundföretaget arbetar och hur processer och flödet ser ut inom 

organisationen. Under operativa workshops har även direkta beslut tagits gällande hur de ska 

gå vidare i införandeprojektet. I andra fall beskriver respondent D att en viss avsaknad av 

dokumentation har förekommit, att de saknat att få ta del av återkoppling rörande det som 

genomförts samt det som bestämts under workshopen. ”När vi har haft workshops och gått 

igenom lösningar, har vi inte fått återkoppling i form av dokumentation” – Respondent D. Att 
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dela dokumentation mellan alla involverade parter i ett projekt anser respondent D vara en 

framgångsfaktor i ett införandeprojekt. Med samlad och delad dokumentation får involverade 

parter en bättre överblick rörande vad som har bestämts. Med delad dokumentation som grund 

kan involverade parter även arbeta vidare på ett mer effektivt sätt jämfört med om 

dokumentation inte delas.  

 

4.2.4 Enhetlig bild 

Kundföretaget beskriver att de från start i införandeprojektet hade en tydlig bild gällande vad 

de vill ha, men att de uppfattat det som att systemimplementatörsföretaget till en början hade 

svårt att tolka den bilden. ”Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga från start” – Respondent 

D. Systemimplementatörsföretaget förstod till en början inte principen gällande kundföretagets 

unika sätt att hantera viss data och arbeta på. Respondent D beskriver hur vissa konsulter haft 

en bra bild gällande vad kundföretaget vill ha samt sättet de arbetar på, men att detta ej 

kommunicerats internt vilket lett till att systemimplementatörsföretaget i helhet inte har haft en 

tydlig bild av kundföretaget. När konsulten, nämnd ovan, kom in i projektet vände detta och 

kundföretaget tolkade det som att hela systemimplementatörsföretaget fick en bättre bild av 

kundföretagets verksamhet. Systemimplementatörsföretaget fick även en bättre bild rörande 

kundföretagets sätt att arbeta samt rörande kundföretagets mål med införandeprojektet. 

Respondent C menar att för att kunna skaffa sig en enhetlig bild om vad kunden i ett 

införandeprojekt vill åstadkomma, måste ett systemimplementatörsföretag sätta sig in i kundens 

verksamhet och försöka förstå vad kunden vill. De måste även skaffa sig en bild av hur de kan 

hjälpa kundföretaget samt hur affärssystemet kan hjälpa till att förbättra kundföretagets 

verksamhetsprocesser. Att vara processorienterad är en fördel i detta arbete, att förstå 

kundföretagets processer, hur de drivs samt vad de innebär.  

 

4.2.5 Kunskapsöverföring 

Respondent C beskriver hur kundföretaget i början av införandeprojektet kommunicerat deras 

arbetssätt samt beskrivit deras verksamhetsprocesser till systemimplementatörsföretaget. 

Systemimplementatörsföretaget har även genomfört workshops för att generera kunskap om 

kundföretaget samt om deras sätt att arbeta. Respondent C anser att workshops är en effektiv 

metod för att få en övergripande bild av ett kundföretag men menar att det är viktigt att ett 

systemimplementatörsföretag ställer många frågor, att workshops är väl planerade samt att de 

försöker sätta sig in i kundföretaget och förstå deras organisation. ”På övergripande nivå då är 

det workshops, för att förstå arbetssättet. Men då gäller det att man utför en bra workshop, att 

man förbereder inför workshopen och att man ställer många frågor och försöker förstå” – 

Respondent C. För att systemimplementatörsföretaget ska få mer detaljerad kunskap om 

kundföretaget måste de gå igenom kravspecifikationen och se vad som har beställts. För att lära 

sig om detaljerna är det även viktigt att kundföretaget och systemimplementatörsföretaget 

tillsammans tittar igenom kundföretagets processer på detaljnivå, och även här är det viktigt att 

systemimplementatörsföretaget diskuterar varför kunden agerar som de beskriver, samt varför 

kunden arbetar som de beskriver.  

 

Kundföretaget beskriver att workshops utförda under införandeprojektet kunde ha varit bättre 

och att det skulle ha varit en fördel om systemimplementatörsföretaget från start hade ställt 

många frågor och diskuterat med kunden kring kundens val för att få ut så mycket information 

som möjligt om kundföretaget. Respondent D menar även att kunskapsöverföring rörande 

systemet i helhet ibland har varit bristande och detta anser respondent D kan bero på 

konsulternas modulspecifika arbetssätt. ”Det har varit väldigt modulbaserat. Konsulterna är 

specialiserade på olika delar” - Respondent D. 
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Systemimplementatörsföretaget har tillhandhållit tekniska genomgångar i systemet samt 

utbildningar för användare för att överföra kunskap om affärssystemet till kundföretaget. 

Kundföretaget har uppfattat systemimplementatörsföretagets arbetssätt som modulbaserat och 

menar att det har varit svårt att skaffa sig en helhetlig bild av affärssystemet. ”Det handlar om 

arbetssättet konsulterna använder, man är otroligt modulbaserad” - Respondent C. 

 

4.2.6 Uppfattad framgång av projektet 

Respondent D tror att införandeprojektet i slutändan kommer att anses vara framgångsrikt sett 

till affärssystemets passgrad till kundföretaget. Vid analys av införandeprojektet i sig har det 

dock inte följt den ursprungligt definierade planen. Respondent D menar att ansvaret för detta 

till viss del ligger hos kundföretaget för att kundföretaget ej allokerat tillräckligt med resurser 

till projektets genomförande, men att systemimplementatörsföretaget också har haft en stor del 

i avvikelsen från grundplanen. Faktorer som har spelat in i att projektplanen inte följts beskriver 

kundföretaget kan vara att det i början av projektet inte fanns en tillräckligt tydlig projekt- samt 

tidsplan. Kundföretaget har också saknat regelbunden uppföljning från 

systemimplementatörsföretaget sida, till exempel genom regelbundna projektmöten. Att 

systemimplementatörsföretaget haft många konsulter i omsättning tros även det kunna vara en 

faktor till att det har tagit längre tid än planerat. ”Det har inte funnits en tillräckligt tydlig 

projekt- eller tidsplanering och uppföljning har inte skett på det sättet jag är van vid, genom 

löpande projektmöten” – Respondent D. Varje gång en ny konsult kommit in har kundföretaget 

från grunden behövt gå igenom hur de arbetar, detta anses inte ha varit optimalt och 

kundföretaget menar att det kan vara en följd av bristande internkommunikation hos 

systemimplementatörsföretaget samt av konsulternas modulspecifika tillvägagångssätt. ”Det 

handlar mycket om internt […] hur pratar man inom konsultteamet” – Respondent C. ”Varje 

gång någon ny konsult kommer in måste man börja om från början och detta har inte varit 

optimalt” – Respondent D. 

 

Respondent C beskriver att regler gällande vad som ska levereras samt hur parterna ska arbeta, 

till en början inte har varit tydligt, men att detta under införandeprojektets gång blev bättre. 

Systemimplementatörsföretagets avvikande arbetssätt, i jämförelse med 

kundföretagetsarbetssätt, har haft en negativ påverkan på införandeprojektet. Detta vände när 

ovan nämnda konsulten kom i projektet, konsulten hade ett arbetssätt som kundföretaget kände 

igen, ett arbetssätt där de arbetade tillsammans vilket anses ha varit positivt för 

införandeprojektets framgång. 
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel analyserar samt diskuterar litteraturen i relation till insamlad empirisk data. 

Analysen presenteras med en struktur vilken följer studiens analysmodell (se 2.4 

Analysmodell). Studiens frågeställningar behandlas för att tydliggöra vad som har kommit fram 

under studiens gång. Respondent A och Respondent B är från systemimplementatörsföretaget. 

Respondent C och Respondent D är från kundföretaget. 

 

Tabell 2–6 illustrerar huruvida respondenterna anser att vardera förhållandefaktor har påverkat 

införandet av affärssystemet eller ej. Tabellerna säger JA eller NEJ beroende på 

respondenternas åsikt.  

 

Studiens syfte och frågeställning 
Som framgår av avsnitt 1.2 är syftet med denna kandidatuppsats i Informatik att genom en 

fallstudie identifiera och beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem, 

betraktat ur ett relationsperspektiv: kund- till systemimplementatörsföretag. Frågeställningarna 

är: 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandefaktorer uppfylls vid införandet av ett 

affärssystem? 

 

5.1 Tillit 

I en relation som kännetecknas av socialt utbyte samt brist på garantier spelar tillit en betydande 

roll. Socialt utbyte beskrivs av Gefen (2004) som en relation baserad på uppskattningen 

huruvida investerade resurser kommer rättfärdiga förväntade fördelar eller ej, och tillit behövs 

för att försäkra sig om att den tilltrodda parten kommer göra det som förväntas (Gefen 2004). 

Systemimplementatörsföretaget och kundföretaget anser att tillit var en viktig faktor vid 

införandet av affärssystemet, och Ben-Gal och Tzafrir (2011) beskriver tillit som en kritisk 

faktor. Respondent A menar att tillit krävs för att en relation vid införandet av ett affärssystem 

ska fungera och beskriver hur en konsult anlitas som en samling kompetens. För att denna 

kompetens ska kunna nyttjas optimalt menar respondent A att det är viktigt att kunden litar på 

konsulten.  

 

Respondent C beskriver en framgångsfaktor under införandeprojektet vilket var en konsult som 

visade god kunskap i kundföretagets organisation och arbetssätt, och som kommunicerade 

denna kunskap internt inom systemimplementatörsföretaget. Detta gav enligt respondent C 

positiva effekter på införandeprojektet och när konsulten även kommunicerade samt 

diskuterade kundens lösning tillbaka till kunden, ökade kundens tillit till 

systemimplementatörsföretaget (Respondent C). Kundföretaget beskriver det centrala i att en 

konsult agerar som en expert samt besitter högre kompetens rörande införandeprocessen och 

systemet i jämförelse med kunden. Dessa faktorer är enligt kundföretaget viktiga för att en kund 

ska känna tillit till en konsult. Om en kund litar på ett systemimplementatörsföretags förmåga 

att genomföra ett införandeprojekt väl, att vara ärliga gällande eventuella problem samt att bry 

sig om kunden, beskriver Gefen (2004) att kunden kommer förvänta sig ett mer användbart 

affärssystem. Av Zouine och Fenies (2014) beskrivs på ett liknande sätt framgångsfaktorn 
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leverantör och konsult service kvalité påverka en relation, framgångsfaktorn handlar om 

konsultens kunskap samt om hur samarbetet mellan olika intressenter under ett 

införandeprojekt ser ut. Respondent B beskriver att kunden måste tro på det 

systemimplementatörsföretaget sysslar med samt på dess kapacitet att tillhandahålla dem bra 

rekommendationer och lösningar. Om kunden inte litar på systemimplementatörsföretagets 

kapacitet riskerar relationen att försämras (Respondent B), detta beskriver respondent A kan 

vara en effekt av kundens bristande tillit till den andra parten. På ett liknande sätt beskriver 

Gefen (2004) att en kunds tillit till ett systemimplementatörsföretags förmåga att införa ett 

användbart system, bidrar till kundens uppfattning huruvida relationen är lönsam eller inte.  

 

Tillit beskrivs av respondent A som en grundförutsättning för kommunikation, och 

kommunikation som produkten av tillit. På ett liknande sätt beskriver Ben-Gal och Tzafrir 

(2011) tillit som en bidragande faktor till bättre kommunikation. Av respondent C beskrivs 

kommunikation istället skapa tillit. Respondent C beskriver hur kommunikation på kundens 

nivå, samt konsultens förmedlande av vad, hur och varför saker skedde, var viktiga faktorer i 

kommunikationen. När saker förklarades samt när förståelse i vad som pågick utvecklades, 

skapades enligt respondent C även tillit. Av Ko (2014) beskrivs tillit på ett liknande sätt bidra 

till en bra relation, mer effektiv kunskapsöverföring samt till ett lyckat införande av ett 

affärssystem (Ko 2014). Faktorer som respondent C anser kan öka kundens tillit till ett 

systemimplementatörsföretag är daglig kontakt samt kommunikation på en enhetlig nivå.  

 

Tabell 2: Förhållandefaktor - Tillit 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Tillit JA JA JA JA 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

Enligt analysen är tillit en faktor vilken har påverkar relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet. Ben-Gal och Tzafrir 

(2011) menar att tillit är en kritisk faktor i en relation vid införandet av ett affärssystem, Gefen 

(2004) beskriver hur tillit inverkar på kundens uppfattning av ett affärssystems användbarhet 

och Ko (2014) anser att tillit behövs för att möjliggöra effektiv kunskapsöverföring en kund 

och konsult emellan. Respondent A menar att tillit krävs för att en relation vid införandet av ett 

affärssystem ska fungera och respondent B anser att kunden måste tro på det ett 

systemimplementatörsföretag sysslar med samt på dess kapacitet att tillhandahålla dem bra 

rekommendationer och lösningar. Resterande respondenter beskriver också tillit som en viktig 

faktor. Som beskrivet i Tabell 2 anser samtliga respondenter från kundföretaget samt 

systemimplementatörsföretaget att tillit var en påverkande faktor i relationen mellan 

kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vid införandet av affärssystemet.  

 

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

Ko (2014) beskriver hur relationer med ömsesidig tillit leder till bättre kunskapsöverföring och 

Ben-Gal och Tzafrir (2011) menar att en hög nivå av tillit även har en positiv inverkan på en 

relation. Under införandeprojektet menar respondent A att tillit kan ha påverkat 

kommunikationen i relationen, medan respondent C beskriver att tillit kan vara ett resultat av 

kommunikationen. Ko (2014) beskriver, på ett likartat sätt till respondent C, att tillit bidrar till 
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en bättre relation, mer effektiv kunskapsöverföring samt till ett lyckat införande av ett 

affärssystem. Ben-Gal och Tzafrir (2011) har en liknande ställning som respondent C, att tillit 

är en faktor som kan skapa bättre kommunikation i en relation vid införandet av ett 

affärssystem. Respondent A menar även att tillit krävs för att en konsults kompetens ska kunna 

nyttjas optimalt och Gefen (2004) skriver att hög grad av tillit bidrar till kundens förväntan av 

ett mer användbart system samt kundens uppfattning huruvida relationen är lönsam eller inte. 

Respondent B beskriver hur relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget kan ha försämrats av att kunden ej litat på 

systemimplementatörsföretagets förmåga och kapacitet och detta beskriver respondent A som 

effekten av kundens bristande tillit till systemimplementatörsföretaget. 

 

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandfaktorer uppfylls, vid införandet av ett 

affärssystem? 

Kundföretaget anser att ett systemimplementatörsföretag måste agera som experter samt besitta 

högre kompetens rörande införandeprocessen och systemet i jämförelse med kunden för att 

kunden ska känna tillit. Daglig kontakt, kommunikation på kundens nivå samt kommunikation 

rörande vad, hur och varför saker sker, skapar enligt respondent C tillit. Respondent C menar 

även på att kommunikation internt, inom systemimplementatörsföretaget, om den kunskap 

konsulter innehar rörande kundföretaget, ger positiva effekter på ett införandeprojekt samt ökar 

kundens tillit till systemimplementatörsföretaget. Även att diskutera kundens val av lösning för 

att öka kundens förståelse för vad som ska ske, samt att komma med förbättringsförslag menar 

respondent C ökar tilliten till ett systemimplementatörsföretag. Systemimplementatörsföretaget 

beskriver hur kunden måste lita på ett systemimplementatörsföretags kompetens för att 

kompetensen ska kunna nyttjas optimalt. 

 

5.2 Psykologiska kontrakt 

Psykologiska kontrakt beskrivs av Ko (2014) hålla icke definierade förväntningar på andra 

parter i en relation. Som ett resultat av att försöka förstå en social omgivning beskriver Gefen 

(2004) att människor vill förutspå andra människors framtida beteenden vilket kan leda till 

skapandet av förväntningar. Respondent C beskriver hur förväntningar på en annan part 

vanligtvis bygger på sina egna erfarenheter, beroende på hur du själv arbetar förväntar du dig 

att andra ska arbeta på samma sätt. På ett liknande sätt beskrivs psykologiskt kontrakt vara 

baserade på uppfattade löften parterna emellan (Ko 2014).  

 

Psykologiska kontrakt beskriver Ko (2014) utgör en viktig del i komplexa affärsrelationer. Att 

skapa tillit till en part genom psykologiska kontrakt beskriver Ko (2014) kan förbättra 

kunskapsöverföring, öka trygghet samt bidra till ett bättre resultat vid införandet av ett 

affärssystem. Respondent C menar dock att parterna i en interorganisatorisk relation, under ett 

införandeprojekt, inte kan förlita sig på mentala kontrakt utan anser att tydliga spelregler ska 

sättas upp vilka vardera part kan följa.  

 

Kundföretaget beskriver en viss otydlighet från systemimplementatörsföretagets sida rörande 

den information de behövde för att införandeprojektet skulle röra sig framåt. Vad 

systemimplementatörsföretagets otydlighet berodde på har respondent D spekulerat i och menar 

att det kan ha berott på att systemimplementatörsföretaget förväntat sig att kundföretaget skulle 

veta detta. Respondent D anser att när saker kommunicerats tydligt har arbetet varit mer 

framgångsrikt. På ett liknande sätt beskriver Ko (2014) att psykologiska kontrakt kan innehålla 

förväntade löften och åtaganden. Systemimplementatörsföretaget menar att förväntningarna 
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som funnits mellan parterna under detta införandeprojekt borde ha kommuniceras samt 

diskuterats för att klargöras. Systemimplementatörsföretaget beskriver även hur 

kommunikation av förväntningar kräver att du är rak och tydlig samt vet hur den andra parten 

nås fram till på bästa sätt. Andersson beskriver på ett liknande sätt att människans uppfattning 

av något påverkas av sättet detta kommuniceras samt beskrivs för människan (Andersson 

2016). 

 

På grund av den produkt som i säljfasen såldes in beskriver systemimplementatörsföretaget att 

frågetecken uppstått rörande vad som faktiskt skulle göras. Detta beskriver 

systemimplementatörsföretaget beror på att det som såldes in och det som kunden köpt ej stämt 

överens, och på grund av detta har kunden haft förväntningar rörande vad som ska införas vilka 

ej varit förenliga med verkligheten. Detta problem, menar respondent B, skulle kunnat undvikas 

om det från start skapats en tydligare plan för utförandet samt en plan för vad som ska göras 

och vem som ska göra vad. Respondent A beskriver hur en kunds förväntningar kan hanteras 

genom det förberedande arbetet under ett införandeprojekt. Det förberedande arbetet utfört på 

ett korrekt sätt möjliggör för kunden att skapa sig en rimlig bild rörande vad de kan förvänta 

sig, både av införandeprojektet i sig, av produkten samt av den andra parten. Lech (2016) 

beskriver på ett likande sätt att om fasen affärsplan under ett införandeprojekt utförs grundligt, 

ökar chansen att ett kundföretags behov i slutändan kommer att tillgodoses av affärssystemet. 

Respondent A anser att det är viktigt att diskutera en kunds förväntningar samt att göra dem 

förenliga med verkligheten och respondent B menar att det är viktigt att vara tydlig med detta 

redan från start.  

 

Tabell 3: Förhållandefaktor - Psykologiska kontrakt 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Psykologiska 
kontrakt 

NEJ NEJ NEJ NEJ 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

Som beskrivet i Tabell 3 anser alla respondenter att faktorn Psykologiska kontrakt behöver 

kompletteras med ytterligare faktorer för att skapa en effektiv relation vid införandet av ett 

affärssystem. Enligt analysen anser Ko (2014) att psykologiska kontrakt och de förväntningar 

som kan hållas i dessa kan påverka resultatet av ett införandeprojekt då de främjar 

kunskapsöverföring samt skapar trygghet i en relation (Ko 2014). Respondent C menar att 

förväntningar ofta bygger på egna erfarenheter och anser att parter i en relation, vid införandet 

av ett affärssystem, inte kan förlita sig på psykologiska kontrakt, utan att tydliga spelregler 

måste finnas att följa. Respondenterna från systemimplementatörsföretaget anser att 

förväntningarna under detta införandeprojekt borde ha hanterats genom kommunikation samt 

diskussion och respondent A beskriver hur det förberedande arbetet under ett införandeprojekt 

är grunden för att göra en kunds förväntningar förenliga med verkligheten. Respondent D 

beskriver även att vissa problem och frågetecken som har uppstått under införandeprojektets 

gång kan ha grund i systemimplementatörsföretagets förväntningar på kundföretaget. 

 

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

Psykologiska kontrakt beskrivs av Ko (2014) utgöra en viktig del i en komplex relation, som 

en faktor vilket ökar tillit och vidare en faktor som kan påverka införandet av ett affärssystem. 

Respondent C menar att parter i en relation ej kan förlita sig på psykologiska kontrakt eftersom 
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olika människor förväntar sig olika saker av varandra beroende på sina olika erfarenheter. 

Respondent D spekulerar i om den otydlighet som funnits under införandeprojektet kan bero på 

felaktiga förväntningar från systemimplementatörsföretaget, och menar att när saker istället 

kommunicerats tydligt har införandeprojektet varit mer framgångsrikt. 

Systemimplementatörsföretaget menar att förväntningar borde ha kommuniceras mellan 

involverade parter under införandeprojektet för att skapa en tydligare bild av arbetet. 

Systemimplementatörsföretaget menar även att orsaken till att kundens förväntningar i detta 

införandeprojekt var fel, grundade sig i den produkt som från start såldes in till kunden.  

 

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandfaktorer uppfylls, vid införandet av ett 

affärssystem? 

För att klargöra sina förväntningar menar respondent B att det är viktigt att vara rak och tydlig 

mot den andra parten och respondent D anser att tydlig kommunikation kan bidra till ett mer 

framgångsrikt införandeprojekt. I en kund till konsult relation är det viktigt att undersöka hur 

kunden nås fram till för att på bästa sätt kunna ge kunden realistiska förväntningar samt för att 

hantera kundens förväntningar (Respondent B). Respondent C menar att konkreta krav samt en 

tydlig spelplan måste sättas upp och respondent A anser att det förberedande arbetet under ett 

införandeprojekt är avgörande för kundens förväntningar. Respondent A menar att det 

förberedande arbetet är viktigt för att ge en rättvis bild rörande vad som ska göras samt för att 

undvika missförstånd.  

 

5.3 Kommunikation 

Respondent C beskriver hur kommunikationssättet mellan kunden och 

systemimplementatörsföretaget inte klickade till en början. Respondent C beskriver även hur 

en konsult med god förståelse i kundföretagets arbetssätt vände detta genom att kommunicera 

sin kunskap om kunden internt inom systemimplementatörsföretaget. Konsulten i fråga började 

även diskutera kundföretagets val samt kom med förbättringsförslag till kunden, dessa faktorer 

beskrivs ha ökat kundföretagets tillit till systemimplementatörsföretaget (Respondent C). 

Kommunikation beskrivs av Maditinos et al. (2011) spela en fundamental roll i en kund till 

konsult relation och av Ravsan och Masouri (2016) beskrivs ineffektiv kommunikation som en 

faktor vilken kan orsaka problem vid införandet av ett affärssystem. Maditinos et al. (2011) 

beskriver hur effektiv kommunikation vid införandet av ett affärssystem kan bidra till bättre 

förståelse och en bättre relation. På ett liknande sätt beskriver respondent C hur regelbunden 

kommunikation och att prata igenom saker värderas högt av en kund, speciellt vid uppstarten 

av en relation. Respondent C anser att detta bidrar med en känsla av samarbete till relationen. 

Respondent A anser att kommunikationen har varit en viktig faktor vid införandet av 

affärssystemet, och beskriver hur framgången av ett förhållande till viss del beror på 

kommunikationen mellan involverade parter.  

 

Respondent B beskriver hur tydlighet samt att spela med öppna kort är viktiga faktorer för att 

undvika missförstånd i en relation. Respondent B anser att rak kommunikation bidrar till 

tydlighet, och att regelbundna och personliga möten kan vara bidragande faktorer till att lösa 

problematik. Respondent A anser att kommunikationsproblem som uppstått under 

införandeprojektets gång många gånger har grundats i kundens it-kompetens nivå. Zouine och 

Fenies (2014) beskriver att individuell påverkan, bland annat användarnas kompetens, är en 

kritisk faktor för ett lyckat införande av ett affärssystem. För att effektivt kommunicera med 

kunden menar respondent A att det har varit viktigt att värdera kundens it-kompetens nivå och 

utifrån denna anpassa sitt sätt att kommunicera. Problematik av typen kommunikationsbarriärer 
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kan påverka resultatet av ett införandeprojekt och beskrivs av Andersson (2016) som barriärer 

vilka hindrar kunskapsutveckling. Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring beskrivs av 

Andersson (2016) kunna öka möjligheterna att ett affärssystem bidrar med den effekt som 

förväntas av kunden. Andersson (2016) anser att förståelse för kommunikationsmönster kan 

bidra till identifiering av kommunikationsbarriärer samt, i enlighet med respondent B, att öppen 

och frekvent kommunikation kan bidra till en enhetlig bild rörande arbetet, bättre 

kunskapsöverföring samt till ett lyckat införande av ett affärssystem. 

 

Kundföretaget beskriver hur bristande uppföljning samt systemimplementatörsföretagets 

omsättning av konsulter kan ha påverkat framgången av införandeprojektet. Kundföretaget 

menar att bristande internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget har påverkat 

konsulternas kunskap om kundföretaget och vidare systemimplementatörsföretagets arbetssätt 

mot kundföretaget. Kundföretaget beskriver att varje gång en ny konsult kommit in i projektet 

har kundföretaget behövt upprepa information de redan förmedlat. 

Systemimplementationsföretaget beskriver också internkommunikation som en faktor vilken 

under införandeprojektets gång kan ha påverkat relationen till kundföretaget negativt. 

Respondent B menar att den interna kommunikationen mellan säljfasen och projektstart borde 

ha varit tydligare. Respondent B anser att dokumentation av moduler och funktioner som sålts 

in, samt estimerad tidsåtgång, borde ha varit mer specifik. Detta anser respondent B hade kunnat 

bidra med positiva effekter till införandeprojektet. Istället skapade bristande 

internkommunikation frågetecken kring vad kunden hade köpt och vad som faktiskt skulle 

göras.  

 

Kommunikation beskrivs av samtliga respondenter har skett genom workshops, projektmöten, 

utbildningar samt arbetsmöten, och samtliga respondenter instämmer att kommunikation har 

påverkat relationen vid införandet av affärssystemet. Av Zouine och Fenies (2014) beskrivs 

användarnas involvering, kompetens, utbildning, motstånd till förändring och kunskap om 

systemet som individuella faktorer vilka måste beaktas för ett lyckat införande av ett 

affärssystem. Respondent D beskriver att viss avsaknad av dokumentation har förekommit och 

menar att delad dokumentation mellan involverade parter i ett projekt är en framgångsfaktor. 

Med samlad och delad dokumentation får involverade parter en bättre överblick rörande vad 

som har bestämts, och de kan med detta som grund arbeta vidare på ett mer effektivt sätt 

(Respondent D). Kommunikation handlar om att översätta specifik kunskap så att alla parter i 

ett förhållande kan ta del av denna och ett öppet kommunikationsklimat, vid införandet av ett 

affärssystem, beskriver Martinez et al. (2016) vara en viktig faktor för att skapa lärande i en 

relation. Kommunikation menar Martinez et al. (2016) även vara en viktig faktor för 

kunskapsöverföring i en relation.  

 
Tabell 4: Förhållandefaktor - Kommunikation 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Kommunikation JA JA JA JA 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

Som beskrivet i Tabell 4 visar analysen att alla respondenter anser att kommunikation hade en 

påverkande roll på relationen mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vid 

införandet av affärssystemet. Maditinos et al. (2011) anser att kommunikation är en 

fundamental faktor i en relation, respondent A menar att kommunikation är en viktig faktor för 
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ett framgångsrikt förhållande och respondent C beskriver ett scenario där effektiv 

kommunikation förbättrade relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget. Respondent D beskriver bristande dokumentation som 

negativt under detta införandeprojekt och anser att kommunikation genom dokumentation är en 

framgångsfaktor under ett införandeprojekt. Respondent B menar att kommunikation är viktigt 

för att undvika missförstånd. Enligt Martinez et al. (2016) och Andersson (2015) är 

kommunikation en viktig faktor för kunskapsöverföring i en relation.  

 

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

Regelbunden kommunikation beskrivs av respondent C skapa tillit samt en känsla av samarbete 

i en relation och Maditinos et al. (2011) beskriver hur effektiv kommunikation vid införandet 

av ett affärssystem kan bidra till bättre förståelse och en bättre relation. Respondent B menar 

att internkommunikationen inom systemimplementatörsföretaget har påverkat den externa 

kommunikationen parterna emellan, ett faktum även kundföretaget anser stämma. Respondent 

A menar att framgången av ett förhållande till viss del beror på kommunikationen mellan 

involverade parter och anser att kommunikationsproblem under detta införandeprojekt kan ha 

påverkats av kundens it-kompetens nivå. Andersson (2015) beskriver hur 

kommunikationsbarriärer kan påverka resultatet av samt kunskapsutveckling under ett 

införandeprojekt och Martinez et al. (2016) menar att kommunikation är en viktig faktor för 

kunskapsöverföring. 

 

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandfaktorer uppfylls, vid införandet av ett 

affärssystem? 

Respondent C menar att regelbunden kommunikation och att prata igenom saker värderas högt 

av en kund, speciellt vid uppstarten av en relation. Att diskutera kundföretagets val samt att 

komma med förbättringsförslag bidrar enligt respondent C även det med positiva effekter till 

en relation. Respondent B anser att vara rak och tydlig, spela med öppna kort samt att hålla 

regelbundna möten, är viktiga faktorer för att undvika missförstånd samt lösa problematik. 

Respondent A menar att effektiv kommunikation med en kund bygger på att värdera kundens 

it-kompetens nivå och utifrån denna anpassa sitt sätt att kommunicera. Andersson (2015) anser 

att förståelse för kommunikationsmönster kan bidra till identifiering av 

kommunikationsbarriärer och ökad chans att arbeta runt dessa. Respondent D menar att delad 

dokumentation mellan involverade parter under ett införandeprojekt är en framgångsfaktor och 

bidrar till en bättre överblick rörande vad som beslutats samt som ska göras.  

 

5.4 Enhetlig bild 

Att ha en enhetlig bild av det ett samarbete ska generera beskriver respondent A är viktigt vid 

införandet av ett affärssystem. Respondent A menar att det är viktigt att ha en enhetlig bild från 

starten av ett införandeprojekt och att parternas enhetliga bild under detta införandeprojekt har 

påverkats av den produkt systemimplementatörsföretaget sålde in till kunden. Martinez et al. 

(2016) beskriver på ett liknande sätt att delad förståelse mellan kunder och konsulter utgör en 

viktig grund för ett lyckat införandeprojekt. Martinez et al. (2016) menar även att en enhetlig 

bild kan bidra till en bättre relation och till bättre kunskapsöverföring. För att skapa en enhetlig 

bild rörande frågor under ett införandeprojekt menar respondent C att en konsult måste sätta 

sig in i samt försöka förstå kundens verksamhet. Konsulten måste skaffa sig en bild av hur 

systemimplementatörsföretaget samt affärssystemet kan hjälpa kunden, för att tillsammans med 

kunden generera en enhetlig bild av införandeprojektet (Respondent C). Andersson (2015) 
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beskriver hur en enhetlig bild är avgörande för ett lyckat införande och hur en enhetlig bild 

påverkar både den kortsiktiga samt långsiktiga uppfattningen av ett införandeprojekt. 

Andersson (2015) beskriver även hur olika bilder gällande vad som ska införas kan medföra att 

fel funktioner realiseras och att systemet inte tillgodoser kundens identifierade behov. 

 

För att kunden ska få en korrekt bild av den produkt de köper anser respondent A att 

kommunikation samt diskussion är viktigt. Respondent A menar att det är viktigt att samtala 

om vad kunden kommer att få samt om extra funktioner som kan adderas för extra kostnad. 

Respondent B beskriver hur parternas enhetliga bild under införandeprojektet kan ha påverkas 

av vardera parts internkommunikation och respondent A beskriver hur införandeprojektet har 

påverkats negativt av bristande internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget. 

Respondent B beskriver att kundens bristfälliga förväntningar beror på det som 

kommunicerades till kunden från start i införandeprojektet, men respondent A menar även att 

kundens oerfarenhet av liknande projekt också kan ha påverkat detta. Vid införandet av ett 

affärssystem beskriver Andersson (2015), likt respondent A, att processen att skapa en enhetlig 

bild kan påverkas av olika kompetens och affärsspråk. Dessa beskrivs av Andersson (2015) 

som kommunikationsbarriärer och kommunikationsbarriärer kan påverka projektdeltagares 

tolkning av frågor och vidare deras uppfattade bild av dessa. Coelho et al. (2016) menar även 

att ett gemensamt språk där parter i en relation förstår och tolkar termer på samma sätt kan bidra 

till en bättre relation och vidare ett lyckat införande av ett affärssystem.  

 

Kundföretaget anser att systemimplementatörsföretaget till en början hade svårt att tolka det 

kundföretaget ville ha. För att öka systemimplementatörsföretaget förståelse för kundens 

arbetssätt och processer, och för att erhålla enhetlig bild, anser respondent C att ett 

processorienterat arbetssätt hade varit bra. Coelho et al. (2016) beskriver hur frekvent och 

effektiv kommunikation kan påverka processen att skapa en enhetlig bild och respondent A 

beskriver att kommunikation samt diskussion med kunden bidrar till båda parters enhetliga bild. 

Respondent A menar även att det är viktigt att sälja in en rättvis bild av en produkt och att under 

det förberedande arbetet jämna ut kundens förväntningar rörande produkten. Detta är viktigt 

för att vidare kunna erhålla en enhetlig bild rörande vad som ska införas och vad som ska göras.  

 
Tabell 5: Förhållandefaktor - Enhetlig bild 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Enhetlig 
bild 

JA JA JA NJA* 

* Baserat på de svar respondent D gav rörande förhållandefaktorn Enhetlig bild kunde jag inte utläsa ett tydlig 

JA eller NEJ rörande förhållandefaktorn och dess påverkan på införandet av ett affärssystemet. 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

Som beskrivet i Tabell 5 är tre respondenter överens om att enhetlig bild har påverkat relationen 

mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget samt införandet av affärssystemet. 

Enligt analysen anser respondent A att en enhetlig bild vid införandet av ett affärssystem är 

viktigt. Martinez et al. (2016) skriver också om att delad förståelse mellan en kund och en 

konsult utgör en viktig grund för ett lyckat införandeprojekt. Andersson (2015) beskriver hur 

olika bilder hos vardera part, rörande vad som ska införas under ett införandeprojekt, kan bidra 

till ett mindre lyckat införandeprojekt och respondent B beskriver att kundföretagets och 

systemimplementatörsföretagets oenhetliga bild har påverkat införandeprojektet. Respondent 

A menar att det är viktigt att ha en enhetlig bild från start under ett införandeprojekt och 

respondent A och respondent B menar att parternas oenhetliga bild under detta införandeprojekt 
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kan ha påverkats av den produkt systemimplementatörsföretaget sålde in till kunden. 

Kundföretaget talar om enhetlig bild men mestadels om hur det åstadkoms.  

 

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

Martinez et al. (2016) menar att en enhetlig bild vid införandet av ett affärssystem kan bidra till 

en bättre relation och till ökad kunskapsöverföring. Andersson (2015) anser att en enhetlig bild 

är en avgörande faktor vilken påverkar den kortsiktiga samt långsiktiga uppfattningen av ett 

affärssystem. Andersson (2016) menar även att en oenhetlig bild kan medföra att fel funktioner 

realiseras. Respondent C menar att systemimplementatörsföretagets bild rörande kundens 

arbetssätt och mål har varit bristande under införandeprojektet, och respondent A anser att 

kundens bild av införandeprojektet har påverkat kundens förväntningar på resultatet. Intern 

samt extern kommunikation är viktigt för att skapa en enhetlig bild och respondent B beskriver 

att bristfällig internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget har påverkat 

införandeprojektet. Respondent A och B beskriver även att den produkt som från start såldes in 

kan ha påverkat kundföretagets samt systemimplementatörsföretagets enhetliga bild under 

projektet och vidare projektet i helhet. 

 

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandfaktorer uppfylls, vid införandet av ett 

affärssystem? 

För att skapa en enhetlig bild av frågor rörande ett införandeprojekt menar respondent C att en 

konsult måste sätta sig in i samt försöka förstå kundens verksamhet. Konsulten måste skaffa sig 

en bild av hur systemimplementatörsföretaget kan hjälpa kunden samt hur affärssystemet kan 

hjälpa kunden (respondent C). Respondent A beskriver att kommunikation samt diskussion med 

kunden bidrar till båda parters enhetliga bild och på samma sätt menar Coelho et al. (2016) hur 

frekvent och effektiv kommunikation kan påverka två parters enhetliga bild av något. 

Respondent A anser även att det är viktigt att sälja in en rättvis bild av en produkt och beskriver 

att en enhetlig bild måste vara med från starten av ett införandeprojekt. Alla respondenter anser 

även att internkommunikation inverkar på alla parters enhetliga bild vid ett införandeprojekt, 

och anser att detta är en viktig faktor att tänka på.   

 

5.5 Kunskapsöverföring 

Ko (2014) beskriver kunskapsöverföring som en viktig faktor vid införandet av ett affärssystem 

samt som en faktor vilken påverkar relationen mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag. Respondent C beskriver att det är viktigt att ett 

systemimplementatörsföretag ställer många frågor, att workshops är väl planerade samt att ett 

systemimplementatörsföretag sätter sig in i kundföretaget och förstår deras situation, för att 

kunskap ska kunna överföras mellan olika parter vid införandet av ett affärssystem. Under detta 

införandeprojekt anser respondent C att dessa faktorer har påverkat relationen, 

kunskapsöverföring samt framgången av införandeprojektet. I enlighet med detta beskriver 

Almatrodi (2016) det centrala i att ett systemimplementatörsföretag lär sig om kundföretaget, 

tar hänsyn till kundföretagets komplexitet, tvetydighet, kultur och struktur, och utifrån detta 

applicerar systemimplementatörsföretagets kunskap och erfarenhet i relationen. Almatrodi 

(2016) beskriver hur detta kan bidra till fördelar vid införandet av ett affärssystem. Respondent 

C anser att workshops genomförda på ett korrekt har varit bra för att 

systemimplementatörsföretaget ska få en övergripande bild av kundföretag och på ett liknande 

sätt beskriver systemimplementatörsföretaget detta, att workshops har varit ett verktyg för att 

få kunden att berätta om deras behov och organisation. För att få mer detaljerad kunskap om 
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kundföretaget anser dock respondent C att det är viktigt att systemimplementatörsföretaget går 

igenom kravspecifikationen samt att de tillsammans med kundföretaget går igenom kundens 

processer; vad kunden gör, vad det vill göra och vidare diskuterar varför de gör samt vill göra 

som de beskriver. Nesheim och Hunskaar (2015) skriver på ett liknande sätt att 

kunskapsöverföring är ett flöde av information samt utbyte av idéer och metoder, för att 

möjliggöra lärande mellan parter i en relation och Ravsan och Masouri (2016) beskriver 

bristfällig kunskapsöverföring som en faktor vilken kan påverka införandet av ett affärssystem. 

 

Systemimplementatörsföretaget har genom utbildningar samt workshops överfört kunskap om 

systemet samt genererat kunskap om kundföretaget, och respondent A anser att en fast rutin 

rörande dessa processer samt att alltid i dessa processer utgå från kundens behov, är viktigt. 

Trots en etablerad rutin kan dock kunskapsöverföring vara svårt och Almatrodi (2016) talar om 

processen att koda kunskap vilket handlar om att översätta och kommunicera kunskap samt att 

koordinera och sammanställa kunskap. Haines & Goodhue (2003) menar att 

kunskapsöverföring behövs vid införandet av ett affärssystem, ett kundföretag måste förmedla 

kunskap om den egna organisationen och ett systemimplementatörsföretag måste förmedla 

kunskap om metoder, teknik, användning samt underhåll relaterade till affärssystemet. 

 

Under införandeprojektets gång beskrivs kunskapsöverföring inte alltid ha fungerat optimalt, 

respondent D beskriver hur kunskapsöverföring ibland har varit bristande och menar att detta 

kan vara en effekt av konsulternas modulspecifika arbetssätt. Respondent A beskriver att 

kunden visat osäkerhet i den information de ska förmedla till systemimplementatörsföretaget 

samt rörande systemimplementatörsföretagets kompetensnivå att faktiskt förstå kundens 

processer. Enligt Ravsan och Masouri (2016) är kunskapsöverföring en kritisk faktor vilken 

kan orsaka problem vid införande av ett affärssystem. Nesheim och Hunskaar (2015) beskriver 

grupper av faktorer vilka kan påverka kunskapsöverföring, bland annat organisatorisk kontext, 

interpersonella och gruppens karaktärsdrag samt motivationsfaktorer. Almatrodi (2016) menar 

att roller som förespråkar kunskapsöverföring och lärande samt vårdar relationen till externa 

kunskapskällor, för att bättre kunna generera dess kunskap är viktigt. Respondent B beskriver 

på ett liknande sätt att ett införandeprojekt är lika med en organisatorisk förändringsprocess och 

att det är viktigt att en motpart hos kunden förstår detta eftersom införandet av ett affärssystem 

kan ha stor påverkan på en organisation.  

 
Tabell 6: Faktor - Kunskapsöverföring 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Kunskaps-
överföring 

JA JA JA JA 

 

 Vilka förhållandefaktorer i relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget har påverkat införandet av affärssystemet?  

Som beskrivet i Tabell 6 är samtliga respondenter eniga om att kunskapsöverföring har påverkat 

införandeprojektet. Enlig analysen har förhållandefaktorerna tillit, kommunikation och enhetlig 

bild påverkat den kunskapsöverföring som skett mellan parterna involverade under 

införandeprojektet. Ko (2014) menar att kunskapsöverföring är en viktig faktor vid införande 

av ett affärssystem och beskriver det som en faktor vilken påverkar relationen mellan ett 

kundföretag och ett systemimplementatörsföretag. Respondent C anser att det är viktigt att 

systemimplementatörsföretaget har kunskap om kundföretagets verksamhet både på en 

övergripande samt detaljerad nivå. Haines och Goodhue (2003) beskriver att 

kunskapsöverföring behövs vid införandet av ett affärssystem och att ett 
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systemimplementatörsföretag måste förmedla kunskap om systemet och kundföretaget om 

deras verksamhet.  

 

 Hur har identifierade förehållandefaktorer påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandet av affärssystemet?  

Almatrodi (2016) menar att kunskapsöverföring skapar lärande i en relation och beskriver att 

effekten av kunskapsöverföring kan skapa fördelar vid införandet av ett affärssystem. 

Kunskapsöverföring förmedlad från kunden beskriver respondent C har gett en bild av kundens 

verksamhet till systemimplementatörsföretaget och Nesheim och Huskaar (2015) beskriver att 

kunskapsöverföring innebär ett flöde av information samt utbyte av idéer och metoder. Nesheim 

och Huskaar (2015) beskriver också kunskapsöverföring på ett liknande sätt som Almatrodi 

(2016), att det möjliggör lärande i en relation, och respondent C anser att kunskapsöverföring 

under införandeprojektets gång kan ha bidragit till systemimplementatörsföretagets förmåga att 

sätta sig in i kundföretaget samt förstå dess situation.  

 

 Hur bör ett kund- respektive ett systemimplementatörsföretag handla för att i en relation 

säkerställa att identifierade förhållandfaktorer uppfylls, vid införandet av ett 

affärssystem? 

Almatrodi (2016) anser att roller som förespråkar kunskapsöverföring och lärande samt vårdar 

relationen till externa kunskapskällor är viktigt i en relation. På ett liknande sätt anser 

respondent B att det är viktigt att ha en motpart hos kunden vilken förstår den organisatoriska 

förändringsprocess införandet av ett affärssystem innebär. Respondent C beskriver det centrala 

i att ett systemimplementatörsföretag ställer frågor, håller väl planerade workshops och sätter 

sig in i kundföretagets verksamhet samt förstår deras situation, detta för att kunskap ska kunna 

överföras mellan olika parter vid införandet av ett affärssystem. Respondent A anser att en fast 

rutin rörande processen att överföra samt generera kunskap är viktigt samt att i dessa processer 

alltid utgå från kundens behov. Respondent D spekulerar i att bristande kunskapsöverföring kan 

bero på konsulters modulspecifika arbetssätt och dess bristande kunskap i det helhetliga 

systemet och Almatrodi (2016) skriver om det centrala i att ett systemimplementatörsföretag 

lär sig om kundföretaget, tar hänsyn till kundföretagets komplexitet, tvetydighet, kultur och 

struktur, och utifrån detta applicerar sin kunskap och erfarenhet om systemet i relationen. 

Respondent C samt systemimplementatörsföretaget anser att workshops har varit ett bra 

verktyg för att utbyta kunskap mellan olika parter under införandeprojektet. 
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6. Slutsatser 

Detta kapitel presenterar studiens syfte, slutsatser samt rekommenderat vidare arbete. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att genom en fallstudie identifiera och 

beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem, betraktat ur ett 

relationsperspektiv: kund- till systemimplementatörsföretag. 

 

Studien visar på att tre av fyra förhållandefaktorer presenterade i analysmodellen har påverkat 

förhållandet mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vid införandet av 

affärssystemet. Studien visar även att förhållandefaktorerna har påverkar varandra samt faktorn 

kunskapsöverföring, och att kunskapsöverföring i sig har påverkat relationen involverade parter 

emellan samt införandet av affärssystemet. Psykologiska kontrakt är en faktor alla respondenter 

från den empiriska studien ansåg behövde kompletteras. Respondenterna anser att psykologiska 

kontrakt i form av förväntningar och mentala kontrakt måste kommuniceras för att en relation 

ska bli framgångsrik och för att vidare kunna genomföra ett lyckat införande av ett affärssystem.  

 

Kommunikation, tillit samt enhetlig bild är förhållandefaktorer vilka respondenterna anser har 

påverkat relationen mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vid införandet av 

affärssystemet. Förhållandefaktorerna har även påverkat faktorn kunskapsöverföring mellan 

kundföretaget och systemimplementatörsföretaget, och kunskapsöverföring har vidare haft 

effekt på resultatet av införandeprojektet.  

 

Förutom dessa faktorer beskrivs även det förberedande arbetet utfört av systemimplementatörs-

företaget samt internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget ha påverkat 

införandet av affärssystemet. Det förberedande arbetet och att sälja in en rimlig produkt anses 

ha påverkat kundens och systemimplementatörsföretagets enhetliga bild rörande vad som skulle 

göras, deras kommunikation samt kundens uppfattning av systemets funktioner. Detta kan 

vidare ha påverkat kundföretagets tillit till systemimplementatörsföretaget och om faktorn 

uppfyllts till en högre grad anser systemimplementatörsföretaget att chansen för en bättre 

relation skulle ökat.  Även internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget beskrivs 

ha varit en viktig faktor vilken påverkat relationen samt resultatet vid införandet av 

affärssystemet. Respondenterna anser att bristande internkommunikation har påverkat 

systemimplementatörsföretagets kunskap om kundens behov och organisation, om den produkt 

kunden köpt samt om vad kundens mål är. Detta anses vidare kan ha påverkat involverade 

parters kommunikation, relation samt införandeprojektet i helhet.  

 

6.1 Vidare studier 

Under denna studie identifierades av respondenterna två nya faktorer, det förberedande arbetet 

utfört av systemimplementatörsföretaget samt internkommunikation inom system-

implementatörsföretaget. Dessa faktorer anses ha påverkat relationen mellan kundföretaget och 

systemimplementatörsföretaget och vidare införandeprojektet i helhet. Faktorerna har ej 

identifierats under tidigare utförd litteraturstudie. Jag anser att faktorerna vidare behöver 

undersökas samt verifieras för att säkerställa dess påverkan på relationen mellan ett kundföretag 

och ett systemimplementatörsföretag vid införandet av ett affärssystem, samt dess påverkan på 

införandet i helhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett - Formulär för skriftligt samtycke av deltagande  
 

Framgångsförhållanden mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag, vid införandet av 

ett affärssystem. Kandidatuppsats. 

Forskningsansvarig: 

Lisa Runeborg, Informatikprogrammet, lisa.runeborg@gmail.com 

Information om studien: 

Studien genomförs inom ramen för ett examensarbete vid Informatikprogrammet – IT, Projektledning 

och Affärssystem och kommer utföras som en fallstudie. Jag skriver en Kandidatuppsats som handlar 

om relationen mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag, vid införandet av ett 

affärssystem. Jag studerar faktorer vilka kan påverka relationen mellan involverade parter och vidare 

slutresultatet av ett införandeprojekt. Resultatet av denna intervju kommer att användas till en empirisk 

studie som vidare kommer att analyseras mot min litteraturstudie. Målet är att genom en analys av 

resultatet komma med rekommendationer gällande hur faktorer mellan ett kundföretag och ett 

systemimplementatörsföretag kan påverka relationen mellan dessa och vidare slutresultatet av ett 

införandeprojekt. 

Förväntningar på deltagare:  

- Deltagaren förväntas delta i en ljudinspelad intervju på 30-60 min. - Deltagaren förväntas i ett senare 

skede även konfirmera att bidraget tolkats av forskningsansvarig på ett korrekt sätt.  - Ingen belöning 

utgår. - Den slutgiltiga rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via DiVAportalen.  

Konfidentiell hantering och datasäkerhet  

Vid studiens genomförande kommer Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning att iakttas.   

Informationskravet – Genom denna medgivandeblankett informeras de av forskningen berörda om 

forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet – I denna medgivandeblankett står att läsa det faktum att deltagare i undersökningen 

själva har rätten att bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet – Insamlad data kommer vara anonymiserad och ej användas på sådant sätt att 

en identitet röjs samt lagras säkert på lösenordskyddade enheter fram till examensarbetets slut då det 

raderas.   

Nyttjandekravet - Insamlad data kommer endast behandlas av forskningsansvariga i forskningens 

ändamål.   

Begäran om informerat samtycke:  

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av formulärets information, blivit underrättad om studiens 

behov, förstått vad som förväntas av mig som deltagare och samtycker till att delta.  

Observera: Att skriva på detta samtyckesformulär förbinder inte deltagaren att delta om hen vid ett 

senare tillfälle önskar dra sig ur. Det vill säga, deltagaren i fråga kan när som helst ta tillbaka sitt 

samtycke.  

 

Deltagarens underskrift, med datum:  

Text:              Sign: 

 

  

Kontrasignering (forskningsansvarig), med datum:  

X          

Lisa Runeborg 
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Bilaga 2 - Intervjuguide systemimplementatörsföretag 

Vad har du för roll inom Företaget? 

 

Vad har du för roll i projektet? 

 

Hur skulle du beskriva projektets framgång, från start fram till idag? 

…Vad tror du har varit de grundläggande faktorerna för detta resultat?  

 

Hur skulle du beskriva att er relation till involverade projektdeltagare från kundföretaget har sett ut under 

projektets gång?  

…Om bra – vad har gjort relationen bra? 

…Om mindre bra – vad har bidragit till detta?  

 

Vilka faktorer anser du vara viktiga i relationen till en kund för att genomföra ett lyckat affärssystemsprojekt? 

Varför? 

 Hur ser du på tillit i en relation? 

 Forskare talar om ett psykologiskt kontrakt vilket beskrivs som ett mentalt avtal som håller bl.a. de 

förväntningar parter i en relation har på varandra samt den tillit som parter känner.  

Hur ser du på detta i en relation? 

 Hur ser du på kommunikation i en relation? 

 Hur ser du på att kunden och konsulten, vid ett affärssystemsprojekt, har en gemensam bild gällande 

vad som ska göras, och inte göras? 

 Hur ser du på kunskapsöverföring mellan alla parter i ett projekt?  

Hur åstadkommer man på bästa sätt detta? 

- Vilka av dessa har det funnits mer eller mindre av under detta projekt? 

 

 

Hur har du uppfattat kundföretagets förväntningar på- samt förtroende till er?  

Hur anser du att detta har påverkat projektet? Positivt eller negativt.. 

 

Hur har ni hanterat kundföretagets förväntningar på er? 

Hur har ni hanterat era förväntningar på kundföretaget? 

 

 

Hur har kommunikationen fungerat mellan involverade parter i projektet?  

..På vilket sätt gjordes detta?  

..Har det funnits barriärer så som olika affärsspråk mm?  

..Hur har ni arbetat-runt dessa? 

 

Hur har utbyte av information och kunskap gått till under projektets gång? 

…Hur går ni tillväga för att dela kunskap och information om erat arbete, implementationen, systemet mm. 

med kunden? 

…Hur skulle du beskriva kundföretagets sätt att förmedla information om deras organisation till er? 

 

 

Har ni under projektets gång haft en tydlig blid av det resultat kundföretaget önskar få ut av projektet?  

…Om nej, vad har varit otydligt? Varför tror du otydlighet har uppstått? Hur har ni försökt lösa detta? 

…Om ja, hur har detta förmedlats? Hur tog ni tillvara på den informationen? 
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Anser du att ni tillsammans med kundföretaget har haft en gemensam bild av det resultat de önskar få ut av 

projektet?  

…Om nej, varför inte? 

…Om ja, hur har ni arbetat för att få detta? 

 

Har du några reflektioner kring saker som gått över förväntan eller ej gått som förväntat under projektets 

gång? – relaterat till eran relation med kunden? 

…Beror på kund el. konsult?  

…Om negativt - hur har ni arbetat runt detta?  

…Tror du att detta kommer att påverka slutresultat av projektet? 

 

Vad tycker du är framgångsrikt i kundens arbete i projektet idag? 

…Rörande deras arbeta relaterat till relationen till er? 

 

Vad saknar du från kundens sida för att eran relation ska bli ännu bättre? 

 

Tycker du att jag har missat någonting du vill lägga till? Eller finns det något övrigt du vill lägga till? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide kundföretag 

Vad har du för roll inom företaget? 

 

Vad har du för roll i projektet? 

 

Varför har ni valt att anskaffa ett nytt affärssystem? 

 

Har ni tidigare erfarenhet av ett liknande projekt? 

…När/vad/hur? 

 
Varför har ni valt att anlita ett externt konsultföretag? 

 

Hur tolkar du konsultföretagets position på marknaden samt erfarenhet och kompetens inom området 

Affärssystem? 

 

 

Hur skulle du beskriva projektets framgång, från start fram till idag? 

- Vad tror du har varit de grundläggande faktorerna för detta resultat? 

 

 

Hur skulle du beskriva att er relation till projektdeltagare från konsultföretaget sett ut under projektets gång?  

…Om bra – vad har gjort relationen bra? 

…Om mindre bra – vad har bidragit till detta?  

 

Vilka faktorer anser du vara viktiga, i relationen till en konsult, för att skapa ett bra, lärorikt och effektivt 

samarbete? 

 Hur ser du på tillit i en relation? 

 Forskare talar om ett psykologiskt kontrakt vilket beskrivs som ett mentalt avtal som håller bl.a. de 

förväntningar parter i en relation har på varandra samt den tillit som parter känner.  

Hur ser du på detta i en relation? 

 Hur ser du på kommunikation i en relation? 

 Hur ser du på att kunden och konsulten, vid ett affärssystemsprojekt, har en gemensam bild gällande 

vad som ska göras, och inte göras? 

 Hur ser du på kunskapsöverföring mellan alla parter i ett projekt?  

Hur åstadkommer detta man på bästa sätt detta? 

- Vilka av dessa faktorer har det funnits mer eller mindre av under detta projekt? 

 

 

Hur skulle du beskriva era förväntningar på samt erat förtroende till konsulterna under projektets gång?  

…Har denna bild förändrats under projektets gång? Hur? 

…Hur anser du detta påverkat projektet?  

 

Hur har ni hanterat konsultföretagets förväntningar på er? 

Hur har ni hanterat era förväntningar på konsultföretaget? 

 

 

Hur har kommunikationen fungerat mellan involverade parter i projektet?  

..På vilket sätt gjordes detta?  

..Har det funnits barriärer så som olika affärsspråk mm? ..Hur har ni arbetat runt dessa? 
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Hur har utbyte av information och kunskap gått till under projektets gång? 

…Hur går ni tillväga för att dela kunskap och information om eran organisation och era arbetssätt och rutiner.  

…Hur tolkar du konsultföretagets tillvägagångssätt att dela information om implementationen och systemet 

till er – vilken typ av information anser du i detta fall vara viktig för er? 

 

 

Berätta om - ni under projektets gång haft en tydlig bild av det ni själva vill ha? 

Varför/varför inte? 

Hur har ni kommunicerat detta till konsultföretaget? 

 

Berätta om - anser du att konsultbolaget har haft samma bild som er över vad som ska implementeras? att ni 

tillsammans med konsultföretaget alltså har haft en gemensam bild?  

…Om nej, varför inte? 

…Om ja, hur har ni arbetat för att få denna gemensamma bild? 

 

 

Har du några reflektioner kring saker som gått över förväntan eller ej gått som förväntat under projektets 

gång? – relaterat till eran relation med konsulten? 

…Beror på kund el. konsult?  

…Om negativt - hur har ni arbetat runt detta?  

…Tror du att detta kommer att påverka slutresultat av projektet? 

 

Vad tycker du är framgångsrikt i konsulternas arbete i projektet idag? 

…Rörande deras arbeta relaterat till relationen till er? 

 

Vad saknar du från deras sida för att eran relation ska bli ännu bättre? 

 

Tycker du att jag har missat någonting du vill lägga till? Eller finns det något övrigt du vill lägga till? 

 

 

 


