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Abstract 
Organisationer och företag arbetar dagligen med förändring av verksamheten för att hålla sig fortsatt 

konkurrenskraftiga. Organisationer använder idag affärssystem för att effektivisera processer och 

minska kostnader. Införandeprocessen av ett nytt affärssystem tar lång tid och innebär hög risk för 

organisationer, vilket gör införandeprocessen mycket svår. Ca 2/3 av alla IT-projekt misslyckas, enligt 

definitionen att alla tre utvärderingskriterierna i den klassiska projektledningstriangeln, tid, budget och 

resultat, ska vara uppfylld. Affärssystemprojekt syftar ofta till att rationalisera någon del av 

verksamheten, vilket kan påverka arbetsfördelningen i en verksamhet. Vid ett affärssystembyte uppstår 

det ofta oro inom verksamheten eftersom användarna vet hur de ska hantera det befintliga affärssystemet 

men inte det nya affärssystemet. Ett vanligt och kritiskt problem vid affärssysteminföranden är motstånd 

från användare. För att nå ett lyckat införande av affärssystem är det därför viktigt att förstå användarnas 

eventuella motstånd.  

Kandidatuppsatsens syfte är att identifiera och beskriva mänskliga och sociala framgångsfaktorer för 

att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem, ur ett kund–
systemimplementatörsperspektiv. Fallstudiemetoden har valts för denna uppsatsstudie. Fem personliga 

intervjuer har genomförts med företrädare för de två fallföretagen. Fallet är ett införandeprojekt mellan 

ett kundföretag och en systemimplementatör, med denna relation som analysenhet. 

De viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien är att dessa framgångsfaktorer är särskilt 

betydelsefulla: att användarmedverkan är avgörande för en positiv förändringsprocess, att det finns 

samsyn både internt och i dyaden, kommunikationen är A och O. Användarmedverkan är viktigt under 

införandeprocessen av ett affärssystem eftersom användarna är de som använder och vet hur 

affärssystemet som ersätts fungerar. För att öka förståelsen hos användarna för införandeprocessen är 

det viktigt att det finns en intern samsyn hos kundorganisationens medarbetare. Att det finns samsyn i 

dyaden är viktigt för att underlätta och effektivisera förändringsarbetet. Kommunikationen mellan alla 

parter i ett affärssystemprojekt är en central förutsättning för att nå ett bra samarbete mellan 

kundorganisationens medarbetare och systemimplementatörens företrädare.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till problemområdet, studiens syfte och avsedd målgrupp för 

studien samt ett metodavsnitt som beskriver de metodval som gjorts under uppsatsstudiens gång.   

 

1.1 Problembakgrund  
Dagligen arbetar företag med förändring av verksamheten, vilket kan vara en svår och komplex uppgift. 

Förändringar kan ge oönskade konsekvenser och öka riskerna för att olyckor sker och måste på grund 

av det hanteras på ett korrekt och säkert sätt (Gerbec 2017). Enligt Yusof och Aziz (2015) står 

organisationer ständigt inför behovet att genomföra förändringar i struktur, kultur och strategi. 

Organisatorisk beredskap är den villigheten och kapaciteten hos en organisation att förändras från sitt 

nuvarande tillstånd till ett önskat framtida tillstånd för att förbättra effektiviteten hos organisationen. De 

flesta IT-projekt misslyckas på grund av olika faktorer, inklusive organisatoriska problem och ledare 

vilka inte uppskattade den organisatoriska beredskapen för förändring (Yusof & Aziz 2015). Enligt 

Hastie och Wojewoda (2015) uppfattas bara ca 1/3 av alla IT-investeringar vara lyckade, enligt 

definitionen att alla tre utvärderingskriterierna i den klassiska projektledningstriangeln, tid, budget och 

resultat, ska vara uppfyllda. Användarnas engagemang är enligt The Standish Group (2014) en 

huvudfaktor för att nå ett lyckat projekt.  

I dagens globaliserade och snabbväxande affärsmiljö gäller det att vara konkurrenskraftig för att 

överleva på marknaden. För att organisationer ska hålla sig fortsatt konkurrenskraftiga krävs det att 

organisationer effektivt anpassar och reagerar på förändringar från omgivningen. Det gäller också för 

organisationer att effektivisera sina processer och funktioner. Ett sätt för företag att effektivisera sina 

processer och funktioner kan vara att införa ett affärssystem (Ağaoğlu et al. 2015). Affärssystem är en 

uppsättning av integrerade mjukvaru-moduler med en central databas, vilket underlättar för ett företag 

att effektivt hantera användningen av resurser. Genom att automatisera och integrera affärsprocesser 

och informationsdelningen i hela företaget möjliggör det för åtkomst av information i realtid. Fördelar 

med ett affärssystem är ökad effektivitet, ökad kapacitet, förbättrad kvalitet och genererar korrekt och 

aktuell information. Trots fördelarna med affärssystem är inte alla införanden framgångsrika (Ağaoğlu 

et al. 2015).  

Enligt Jenko och Roblek (2016) har affärssystem blivit en nödvändighet för alla typer av företag. 

Affärssystemprojekt är komplexa och införandeprocessen av ett nytt affärssystem tar lång tid och 

innebär hög risk för organisationer. Det finns många fördelar med ett affärssystem vid ett korrekt 

genomfört införande men i samband med införandeprocessen finns det även problem. Enligt 

HerbertNathan (2018) är införandefasen av affärssystem den mest kritiska fasen i ett affärssystemprojekt 

och det är oftast denna fas projektet går från ett ”lyckat” till ett ”misslyckat projekt”. Införandeprocessen 

är mycket krävande eftersom organisationer ska gå i drift med gränssnitt, arbetssätt, processer och ny 

teknik samtidigt som organisationer ska hantera den dagliga verksamheten parallellt med installationen. 

Svårigheter vid införandet innebär att det blir särskilt viktigt med en lyckad genomförandeprocess och 

användning av affärssystemet (Jenko & Roblek 2016). Enligt Sykes (2015) finns det stora framsteg att 

förstå fördelar och utmaningar i samband med införandet av ett affärssystem men mindre kunskap hur 

företag ska hantera användarnas påverkan av ett nytt affärssystem. 

Enligt HerbertNathan (2018) syftar många affärssystemprojekt till att effektivisera eller rationalisera 
någon del av verksamheten, vilket kan påverka fördelningen av arbetsuppgifter. Eftersom användare vet 

hur de ska hantera det befintliga affärssystemet för att lösa sina arbetsuppgifter uppstår det ofta en oro 

inom organisationen vid ett systembyte. Oron leder till att många affärssystemprojekt måste brottas med 

stridigheter både internet och externt. Ali et al. (2016) menar att tekniken är en viktig del för att förbättra 

organisationens effektivitet men ett stort problem vid informationssysteminförande är motståndet från 

användarna. Att inte förstå användarnas motstånd kan leda till mindre produktivitet, vilket i sin tur kan 

skapa stora problem för organisationen. Att förstå användarnas motstånd är avgörande för ett lyckat 

införande och nå fördelarna med ny teknik. Att förstå användarna är ett komplext problem, vilket 

involverar olika aktörer och faktorer vilka kräver en omfattande förståelse av problemet (Ali et al. 2016). 

Kwahk et al. (2018) menar att en anledning till att många affärssysteminföranden misslyckas är på grund 
av användarnas ovilja att införa eller använda affärssystemet, vilket även kan leda till sabotage. 

Förväntningar på att använda ett nytt system kan främja positivt användarbeteende. Det antas ofta att 
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misslyckade affärssystemprojekt beror på tekniska problem på grund av att affärssysteminförandet är 

tekniskt komplext. Kwahk et al. (2018) menar att ett misslyckat affärssysteminförande även beror på 

interaktioner mellan människor, uppgifter, miljö och teknik.  

Enligt den valda fallorganisationen CGI är förändringsmotståndet hos användarna ett återkommande 

och svårt problem vid införande av nytt affärssystem. Fallorganisationens företrädare har därför valt ut 

detta ämne eftersom företrädarna anser att det är mycket relevant och ett svårt problem att lösa. 

Förändringsmotståndet leder till att mycket tid går åt till att försöka övertala användarna istället för att 

prioritera tiden till att lösa den huvudsakliga uppgiften. Fallorganisationens företrädare anser att det 

behövs mer kunskap om problemet och vilka faktorer som kan minska förändringsmotståndet. Baserat 

på fallorganisationens specifika uppfattade problem har kandidatuppsatsens syfte valts. Den valda 

fallorganisationen är, som nämnts, CGI, det valda fallet är SSAB’s byte av kundreklamationssystem, 

och det valda problemet är förändringsmotståndet hos användare vid affärssysteminförande. Det valda 

problem som denna kandidatuppsats ska fördjupa sig i är generellt intressant, dvs det är intressant för 

andra organisationer som uppfattar samma problemställning som fallföreträdarna från den valda 
specifika fallorganisation. Syftet formuleras generellt eftersom det är generellt intressant.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva mänskliga och sociala 

framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem, ur ett kund- 

och systemimplementatörsperspektiv.  
 

1.3 Målgrupp 
En av målgrupperna för denna uppsats är systemimplementatörer med ett intresse att uppnå en positiv 

förändringsprocess vid införande av affärssystem ur ett relationsperspektiv. Relationsperspektivet 

baseras på relationerna mellan kund och systemimplementatör. För systemimplementatörens intresse 

behandlar uppsatsen viktiga mänskliga och sociala framgångsfaktorer i en kund-

systemimplementatörsrelation för att uppnå en positiv förändringsprocess.  

Kundorganisationer vid ett affärssysteminförande är en annan målgrupp som kan finna intresse för 

uppsatsen eftersom de vid införande av affärssystem strävar efter att uppnå en positiv 

förändringsprocess. Detta innebär att även kundorganisationer har ett intresse för mänskliga och sociala 

framgångsfaktorer vid införandet av ett affärssystem i en kund-systemimplementatörsrelation för att 

uppnå en positiv förändringsprocess. 

En annan målgrupp för denna uppsats är informatikstudenter med intresse för införandeprocessen av 

ett affärssystem och kritiska mänskliga och sociala framgångsfaktorer för en lyckad förändringsprocess 

utifrån en kund-systemimplementatörsrelation.  

 

1.4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsstudien och de metodval som gjorts under arbetets 

gång.  

 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Genom ett mentorskap 2018 fick jag kontakt med tre medarbetare från fallföretaget CGI. Vid slutet av 

mentorskapet frågade jag min dåvarande mentor ifall han visste något aktuellt och svårt problem att 

skriva om i denna kandidatuppsats. Min dåvarande mentor frågade sedan två affärssystemkonsulterna 

jag fått träffat under mentorskapsprogrammet ifall det var något ämne affärssystemkonsulterna ansåg 

vara aktuellt och svåra problem. Sedan träffades jag, min mentor och en affärssystemkonsult och 

diskuterade tänkbara uppsatsämnen. För att sedan bestämma syftet hade jag, min handledare i 

kandidatuppsatsen och de två affärssystemkonsulterna på CGI ytterligare ett möte. Under detta mötet 

kom det fram att ett stort och vanligt problem vid affärssystemprojekt är att övervinna 

användarmotståndet vid ett affärssysteminförande. Efter detta möte var affärssystemkonsulterna, jag och 

min handledare överens om att denna uppsats skulle handla om mänskliga och sociala framgångsfaktorer 

för att uppnå en positiv förändringsprocess vid ett affärssysteminförande. En av affärssystemkonsulterna 

på CGI hjälpte sedan till att hitta ett lämpligt fallprojekt, ett affärssysteminförande i vilket det var mycket 
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användarmotstånd. Baserat på det valda syftet för denna kandidatuppsats har sedan en litteraturstudie 

genomförts. Ett sonderande samtal med en av fallorganisationens företrädare utfördes sedan för att få 

mer kunskap om fallprojektet. Utifrån de centrala kunskaperna från litteraturstudien och det sonderande 

samtalet designade jag sedan en analysmodell. Den föreslagna analysmodellen operationaliserades i 

form av en semi-strukturerad intervjuguide. Jag genomförde 5 skarpa intervjuer med den 

semistrukturerade intervjuguiden som intervjuunderlag. De skarpa intervjuerna transkriberades sedan 

och sammanställdes i en resultattabell. Litteraturstudien och den primära empiriska data jämfördes sedan 

i kandidatuppsatsens analyskapitel. Baserat på analyskapitlets innehåll drogs slutsatser för 

kandidatuppsatsens syfte. Sedan skrev jag ett abstract innehållande syfte, metod och de tre viktigaste 

slutsatserna.   

1.4.2 Fallstudiemetoden 

Enligt Yin (2018) är det relevant att göra en fallstudie när forskningsfrågan handlar om att förklara 

omständigheter runt ett fall, frågor som ”hur” och ”varför”. Fallstudier är även relevanta när 

forskningsfrågan kräver en mer djupgående förklaring av ett fenomen. Yin (2018) hävdar att de 
vanligaste undersökningsmetoderna är experiment, ”survey”, arkivanalyser/dokumentstudier, historik 

och fallstudie. Formen på forskningsfrågor som undersökningen innehåller är vad som skiljer metoderna 

åt. ”Survey” och arkivanalyser/dokumentstudier fokuserar mer på att besvara frågorna vad, var, vem, 

hur många och hur mycket medan en fallstudie syftar som nämnt tidigare på att undersöka hur och varför 

gällande forskningsfrågan. Yin (2018) anser att en fallstudie är en empirisk metod som undersöker ett 

fall på djupet och i ett verkligt sammanhang, särskilt när det inte är en tydlig gräns mellan fallet och 

sammanhanget. Alltså används fallstudier för att förstå ett verkligt fall och att förståelsen sannolikt 

kommer involvera viktiga kontextuella förhållanden som är relevant för fallet. En fallstudie lämpar sig 

när fallen inkluderar exempelvis individer, organisationer eller processer vilka ska undersökas (Yin 

2018). Patel och Davidson (2011) hävdar att fallstudier innebär att göra undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, organisation, grupp eller en situation men det går även 

att studera fler än ett fall, till exempel två organisationer. I fallstudier utgår forskaren från ett 

helhetsperspektiv och försöker sedan få så täckande information som möjligt.  
Yin (2018) menar att vid val av fall är det viktigt att välja det eller de fall som sannolikt kommer 

belysa dina forskningsfrågor. Oavsett om forskaren vill intervjua personer, granska dokument eller göra 

fältobservationer är det viktigt att få tillgång till tillräckligt med data för det potentiella fallet. Utan 

tillgång till tillräckligt med data kan forskaren behöva ändra forskningsfrågorna för att passa in på den 

data forskaren har tillgång till. Denscombe (2009) anser att fallstudie är beroende av ett medvetet och 

noga övervägt val av fall oavsett ämne. Ett lämpligt fall är relevant för det praktiska problemet eller den 

teoretiska fråga forskaren vill undersöka, detta urvalskriterium är avgörande för hur framgångsrik 

fallstudien blir. Ett exempel kan vara om undersökningsområdet är ”stora företag inom IT-branschen” 

kan kriteriet för att välja ett fall vara ”storlek” på företaget.  
Enligt Denscombe (2009) kan fallstudier användas i flera olika syften, att upptäcka information har 

varit fallstudiens huvudsakliga syfte. En fallstudie gör det möjligt för forskaren att gå på djupet i en 

situation och beskriva saker i detalj, jämföra alternativ och tillhandahålla en redogörelse som utforskar 

vissa aspekter av situationen. Informationen kan även användas för att kunna förstå de underliggande 

orsaker till det som har observerats. Ett annat syfte med fallstudier har varit att testa teorier. Att testa 
teorier gör det möjligt för forskaren att kontrollera om det en teori förutsäger verkligen inträffar i den 

verkliga världen. En fallstudie måste inte begränsas till endast ett syfte utan det kan ha fler. Exempel på 

olika sätt att använda fallstudier på är beskrivning, jämförelse, utforskning, förklaring, experiment och 

illustrering. Några fördelar med fallstudier är enligt Denscombe (2009) att det är lämpligt för småskalig 

forskning, utnyttjar naturligt förekommande inramningar, ett flexibelt tillvägagångssätt, underlättar 

användningen av metodkombination och ger en helhetssyn.  

Yin (2018) presenterar en lista över önskade attribut hos forskaren vid en fallstudie, vilka är förmågan 

att ställa bra frågor och tolka svaren rättvist, vara en god lyssnare utan förutfattade meningar, vara 

anpassningsbar så att nya situationer kan ses som möjligheter och inte hot, ha en stor förståelse för 

problemen vilka studeras, behandla forskningen etiskt och från en professionell synpunkt. Det finns 
olika typer av källor för att samla bevis till en fallstudie (Yin 2018).  
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En av de vanligaste formerna är intervjuer, direkta observationer, deltagarobservationer, arkivregister 

och dokumentation. För att nå en framgångsrik fallstudie är det bra att kombinera flera former av källor. 

Den viktigaste källan för att samla bevis i en fallstudie är intervjuer eftersom de flesta fallstudier handlar 

om mänskliga handlingar. Att ställa öppna frågor är en av nyckelfaktorerna för en lyckad intervju, ifall 

forskaren ställer ledande frågor kommer det eftersträvande syftet med intervjun inte uppnås. Patel och 

Davidson (2011) menar att forskaren måste beakta två aspekter vid arbete med frågor för att samla in 

information. Det är viktigt att tänka på hur mycket ansvar intervjuaren behöver ta när det gäller frågornas 

utformning och inbördes ordning, detta kallas grad av standardisering. Sedan är det viktigt att tänka på 

i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på tidigare erfarenheter 

eller egna inställning, detta kallas grad av strukturering. Låg grad av standardisering är när intervjuaren 

formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som passar den specifika 

intervjupersonen. Helt standardiserad intervju innebär att intervjuaren ställer likadana frågor i exakt 

samma ordning till varje intervjuperson. Enligt Patel och Davidson (2011) lämnar en strukturerad 

intervju lite utrymme för intervjupersonen att svara inom och det går att förutsäga vilka svar som är 
möjliga. I en ostrukturerad intervju finns det maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. 

Vid formulering av frågorna är det bra att undvika långa frågor, ledande frågor, förutsättande frågor och 

dubbel-frågor. Det är även viktigt att tänka på vilket språk som används och undvika bland annat svåra 
och främmande ord, oklara och tvetydiga ord (Patel & Davidson 2011).  

Forskaren kan enligt Yin (2018) analysera sin fallstudie genom att följa en kombination av 

procedurer, till exempel undersöka, testa, kategorisera eller på annat sätt kombinera bevis. Yin (2018) 

presenterar fyra allmänna strategier för analysarbetet vilka är att förlita sig på teoretiska påståenden, 

arbeta data och bevisningar från grunden, utveckla en fallbeskrivning och undersöka konkurrerande 

förklaringar. Att använda olika datorhjälpmedel kan underlätta arbetet att manipulera stora mängder data 

men forskaren måste ändå ha en analytisk strategi.  

I denna kandidatuppsats har jag valt att studera ett fall mellan en kund och en systemimplementatör. 

Jag har studerat ett projekt där kundföretaget bytte ut sitt kundreklamationssystem från Lotus Notes till 

SAP. Fallstudiemetoden har tillämpats eftersom undersökningen riktar sig till en mindre avgränsad 

grupp individer inom ett förändringsprojekt. Fallstudien ska undersöka vilka faktorer kan påverka en 

förändringsprocess vid affärssysteminförande. 

 

1.4.3 Fallprojekt 

Fallprojektet valdes till uppsatsstudien efter kontakt med första fallföretaget CGI. CGI är en global 

leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser och är ett av världens största IT-tjänsteföretag. CGI 

har ca 77 000 anställda och verkar på över 400 kontor i 40 länder. CGI erbjuder alla typer av 

verksamhetsstöd och IT-tjänster som möjliggör för deras kunder att framgångsrikt utveckla sina 

verksamheter. Utifrån uppsatsstudiens syfte valde en företrädare från CGI ut ett relevant projekt som 

hade högt användarmotstånd. Företrädare från CGI kontaktade det andra fallföretaget SSAB i Borlänge 

och hörde ifall SSAB ville ställa upp som fallföretag i denna kandidatuppsats. SSAB är ett 

högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre 

prestanda utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSAB är en ledande producent på den globala marknaden 

för avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål, tunnplåt, grovplåt och rörprodukter. SSAB har 15 

000 anställda och finns i 50 länder. Projektet som undersöks i denna uppsatsstudie är SSAB i Borlänges 

utbyte av deras kundreklamationssystem Lotus Notes till SAP. Företrädare från CGI anser att 

användarna av kundreklamationssystemet var nöjda med det dåvarande affärssystemet vilket enligt 

företrädarna på CGI ökade användarmotståndet till affärssystembytet. Trots högt användarmotstånd i 

början av affärssysteminförandet blev projektet lyckat enligt respondenterna på CGI och SSAB.  

 

1.4.4 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett snöbollsurval. Snöbollsurval är enligt Bryman (2018) en 

teknik i vilket forskaren väljer ut en liten grupp människor vilka är relevanta för undersökningen. Dessa 

utvalda personer förslår därefter ytterligare respondenter vilka är relevanta för undersökningen. En 

fördel med snöbollsurvalet är att nå kopplingen mellan individer i ett projekt. Vid urvalet av 

intervjupersoner försökte jag få tillgång att intervjua personer med olika roller. Två SAP-konsulter 

valdes ut från systemimplementatören. Från kundorganisationen valdes en användare som var delaktig 

i projektet och som även var nyckelanvändaren i projektet, reklamationskoordinator A, en användare 
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som inte var mycket delaktig i projektet, reklamationskoordinator B och även IT-chefen som var den 

person som beordrade bytet ut. Eftersom jag fick möjlighet att intervjua personer med olika roller inom 

företagen och inom projektet gav det ett bättre helhetsperspektiv. Tabell 1 som illustreras nedan visar 

en sammanställning av de genomförda intervjuerna, varav 2 av 5 intervjuer var personliga intervjuer 

medan resterande var Skype och telefonintervjuer.  

 

Företag Intervjupersoner Längd Ort Intervjutyp Datum 

CGI SAP-konsult A 78 min Karlstad Personlig intervju 2019-04-04 

CGI SAP-konsult B 87 min Karlstad Personlig intervju 2019-04-11 

SSAB Reklamationskoordinator A 60 min Karlstad Skypeintervju 2019-04-29 

SSAB Reklamationskoordinator B 55 min Karlstad Skypeintervju 2019-04-29 

SSAB IT-chef 43 min Karlstad Telefonintervju 2019-05-02 

Tabell 1: Sammanställning av genomförda intervjuer 

Källa:  Författaren 

1.4.5 Litteraturstudie 

Patel och Davidson (2011) hävdar att de vanligaste källorna att hämta kunskap ifrån är böcker, artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter. Böcker är oftast ett försök att sammanställa och 

systematisera den kunskap som finns inom ett problemområde, vilket betyder att i böcker hittar vi teorier 

och modeller utvecklade i sin helhet. Eftersom böcker tar relativt lång tid att förlägga kan vi hitta nyare 

teorier i artiklar, rapporter och konferensskrifter. Vi hittar den teori vi behöver genom att söka i 

biblioteken, det finns olika hjälpmedel vi kan använda oss av till exempel datorbaserade söksystem där 

litteratur finns katalogiserad (Patel & Davidson 2011). Söderlund (1999) hävdar att teorikapitlet ska 

hjälpa författaren att inse vilken typ av information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas. 

Teorier kan enligt Söderlund (1999) ses som systematisk erfarenhet erhållen genom tidigare utförda 

studier, som i förväg talar om för en undersökare vad denne bör koncentrera sig på 

Teorikapitlet i kandidatuppsatsen är baserad på tidigare forskning inom ämnet informatik med fokus 

på bland annat affärssystem, affärssysteminförande, förändringsprocess, förändringshantering, 

förändringsmotstånd, kund-systemimplementatörsrelation och framgångsfaktorer vid 

affärssysteminförande. Tidigare forskning har hämtats från databasen som biblioteket på Karlstads 

universitet tillhandahåller i form av forskningsartiklar. Nyckelbegreppen som använts för att ta fram 

relevanta källor har varit: ERP implementation, Enterprise system implementation, Change process, 

Change management, User resistance, Managing change, Organizational change, Individuals effect on 

change, User resistance to change, User resistance to ERP implementation. 

 

1.4.6 Primära och sekundära källor 

Patel och Davidson (2011) skiljer på primärkällor och sekundärkällor, primärkällor är källor forskaren 

har samlat in och sekundärkällor är källor andra forskare har samlat in. En primärkälla är så kallade 

förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar. Närheten till informationslämnaren är avgörande 

om det är en primär- eller sekundärkälla. Primärdata har i denna kandidatuppsats samlats in genom 

kvalitativa intervjuer från fem respondenter. Primärdata gällande empirin presenteras i resultatkapitlet. 

Även sekundära källor har jag använt, som till exempel HerbertNathan (2018).  

 

1.4.7 Analysmodell 

I akademiska empiriska studier anser Fredriksson (2019) att forskare, studenter och doktorander måste 

göra en bedömning av modellerna de arbetar med i förhållande till den verklighet som ska beskrivas och 

förklaras. Huvudsyftet med varje modell som används är att den ska ge en helhetsöversikt, vilket syftar 

till att kunna analysera den studerade verkligheten. En modell representerar oftast en stark förenkling 

av verkligheten (Fredriksson 2019). En modell ska inte vara för abstrakt men inte heller för komplicerad 

och detaljerad. Vid en för komplicerad och detaljerad modell förlorar vi översikten och modellen blir 
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svår att tillämpa och pröva empiriskt. Den valda modellen bör vara en kompromiss mellan vad som 

stämmer överens med verklighetens alla aspekter och vad som är hanterbart att studera i den aktuella 

empiriska studien.  

Miles et al. (2014) menar att en analysmodell förklarar de viktigaste sakerna som ska studeras, 

nyckelfaktorer, variabler eller konstruktioner och de antagna relationerna mellan dem. Enligt 

Fredriksson (2019) avser en analysmodell centrala faktorer/förhållanden som författaren anser är mest 

centrala för att förstå och/eller förklara den beroende variabeln enligt det valda syftet. För att betona att 

modellen ska användas som ett stöd för att analysera används begreppet analysmodell istället för 

modell. Ordet analys betyder att bryta ned i beståndsdelar. Att använda en analysmodell menar Miles et 

al. (2014) tvingar forskaren att vara selektiv, att bestämma vilka variabler som är viktigast, vilken 

relation som troligen är mest betydelsefull och vilken information som ska samlas in och analyseras. 

Jag har skapat en analysmodell (se Figur 1) utifrån litteraturstudien av relevant forskningslitteratur 

för det valda syftet samt ett sonderande samtal med Jessica på CGI. Analysmodellen har sedan legat i 

grund för semistrukturerade intervjuguiderna (se Bilaga 1 & 2), vilka användes vid insamling av den 
empiriska data.  

 

1.4.8 Kvalitativa intervjuer 

Patel och Davidson (2011) hävdar att kvalitativa intervjuer oftast är av låg struktureringsgrad. En låg 

struktureringsgrad innebär att frågorna ska ge intervjupersonen utrymme att svara fritt. Det finns många 

aspekter på hur en kvalitativ intervju ska genomföras. Kvalitativa intervjuer brukar benämnas som 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att forskaren gör en lista över specifika 

teman som ska beröras men där intervjupersonen har möjlighet att utforma svaren. Jag har använt mig 

av semistrukturerade intervjuer i denna kandidatuppsats, jag skapade de semistrukturerad 

intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) utifrån min analysmodell. Jag inleder varje tema på intervjun med 

en öppen fråga där intervjupersonen får svara fritt. Genom att använda öppna frågor i en kvalitativ 

intervju uppmanar intervjupersonen att beskriva en större sammanhängande företeelse. Patel och 

Davidson (2011) anser att kvalitativa intervjuer även kan vara mer öppna genom att forskaren endast 

för ett samtal utan att ha formulerat intervjufrågor. Jag har i denna kandidatuppsats valt att börja med 

ett sonderande samtal med en av intervjupersoner. Det sonderande samtalet genomfördes tidigt i 

uppsatsstudien för att identifiera problemområden eller intressanta områden enligt intervjupersonen. I 

en kvalitativ intervju menar Patel och Davidson (2011) att intervjuare och intervjuperson båda är 

medskapare i ett samtal. Intervjuaren bör hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett meningsfullt och 

sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet för att lyckas med den kvalitativa intervjun. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att hitta och identifiera egenskaper hos till exempel 

intervjupersonens livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Att intervjuaren har förkunskaper 

och är förberedd inom det område som ska studeras anser Patel och Davidson (2011) är en fördel vid 

kvalitativa intervjuer. Jag hittade förkunskaper genom att göra det sonderande samtalet och studera 

tidigare forskning.  

 

1.4.9 Reliabilitet och validitet 

Vid uppsatsskrivande är validitet och reliabilitet viktigt eftersom uppsatsen sedan kommer läsas av 

andra. Enligt Patel och Davidson (2011) handlar validitet om att undersöka det vi avser att undersöka. 

Reliabilitet innebär att vi måste veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. Vi kan inte endast koncentrera 

oss på det ena och låta bli det andra eftersom validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till 

varandra. Patel och Davidson (2011) hävdar att det finns tre tumregler angående validitet och reliabilitet 

vilka är ”reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”låg reliabilitet ger låg validitet” och ”fullständig 

reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”. Tumreglerna innebär att både validitet och 

reliabilitet är viktiga och man kan därför inte endast koncentrera sig på en av dom.  

Vi måste definiera vad vi vill undersöka och sedan konstruera ett instrument som ska mäta just det 

vi avser, instrumentet har då god validitet. Enligt Patel och Davidson (2011) finns det flera sätt att 

försäkra sig om validiteten hos ett instrument. Att försöka säkerställa innehållsvaliditeten och den 

samtidiga validiteten är två av de mer lättillgängliga sätten. Genom en logisk analys av innehållet i 

instrumentet kan vi åstadkomma innehållsvaliditet, vilket ofta kopplas till den teoretiska ramen för 

undersökningen. När vi har hittat begrepp vilka är aktuella för det studerade området översätter vi dessa 
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till en uppsättning av variabler. Variablerna formuleras sedan som frågor i en enkät eller intervju. Man 

använder sedan instrumentet för mätningen och för att skaffa den önskade informationen. Ifall 

innehållsvaliditeten är god har man lyckats få en bra täckning över det problemområde som ska studeras. 

En person som är väl insatt i det studerade problemområdet kan även granska instrumentet för att 

säkerställa innehållsvaliditeten. För att säkerställa samtidiga validiteteten jämför man utfallet från 

instrumentet med något annat kriterium, det vi vill mäta. Alltså ska instrumentet prövas på en grupp som 

liknar den grupp instrumentet är avsett för, resultatet från prövningen jämförs sedan med något kriterium 

som representerar det vi avsett att mäta. Till exempel kan vi jämföra utfallet på en enkät med utfallet på 

en intervju (Patel & Davidson 2011).  
Reliabiliteten är instrumentets tillförlitlighet, hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika 

slag. Individens ”observerade värde” kallas den beskrivning vi erhåller av en individ, oavsett i form av 

en poäng eller beskrivning i ord. Det observerade värdet innehåller individens ”sanna värde” och ett 

”felvärde”, i vilket felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Till exempel kan vi få samma 

värde av samma individ men det kan bero på att värdet är förknippat med ett felvärde som inte är känt. 
Ett reliabelt instrument minskar felvärdet och för oss närmre individens sanna värde. För att kontrollera 

reliabiliteten kan observationer och intervjuer utföras av två personer vid samma tillfälle. Ifall två 

personer medverkar vid en intervju kan en person registrera svaren från intervjupersonen parallellt med 
intervjuaren. Det går även att spela in intervjun så att registreringar kan göras i efterhand. En inspelad 

intervju kan intervjupersonen lyssna på hur många gånger som helst och kan då försäkra sig att allt är 

uppfattat rätt. Enkäter är svårast att kontrollera tillförlitligheten i förväg och det enda man kan göra är 

att försäkra sig att intervjupersonerna uppfattar enkäten som vi tänkt oss (Patel & Davidson 2011).  

I denna studie har ett sonderande samtal och fem semistrukturerade intervjuer genomförts, alltså 

har mycket data kunnat analyserats, vilket ökar validiteten. De semistrukturerade intervjuerna har även 

spelats in för att kunna öka reliabiliteten. Alla respondenter i denna uppsatsstudie har fått möjlighet att 

läsa de transkriberade intervjuerna och ändra sina utsagor om så önskas. Ifall respondenterna läser de 

transkriberade intervjuerna kan det öka reliabiliteten.  

 

1.4.10 Etiska överväganden 

Enligt Patel och Davidson (2011) måste forskaren vid sina förberedelser för undersökningen även ta 

hänsyn till vilka forskningsetiska aspekter som finns. Målet med allt forskningsarbete är att ta fram 

trovärdig kunskap som även är viktig för individen och samhällets utveckling. Individen har därför krav 

på hur forskningen bedrivs och att den inriktas på väsentliga frågor samt håller hög kvalitet. Det måste 

alltså finnas balans mellan forskningens allmänna nytta och skydd mot otillbörlig insyn. Individer får 

inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Patel och Davidson (2011) 

hävdar att det finns fyra övergripande etikregler som forskaren bör ta hänsyn till vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren måste informera alla berörda personer om forskningsarbetets syfte och vad deras 

medverkan kommer att innebära. I denna kandidatuppsats har alla intervjupersoner informerats om 

syftet med intervjuerna och godkänt att vara delaktiga. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en 

undersökning har rätt att bestämma över sin medverkan. I denna uppsatsstudie har alla intervjupersoner 

fått skriva under en samtyckesblankett för att godkänna sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifterna om deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på plats som obehöriga ej har tillgång till.  

 Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation som förkortas GDPR gäller som 

lag i alla EU:s medlemsländer (Datainspektionen u.å.). GDPR har till syfte att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. För att säkerställa att 

dataskyddsförordningens krav om personuppgifter uppfylls har en GDPR-blankett skickats in till 

Karlstad universitet. Alla intervjupersoner har informerats om uppsatsstudien genom en 

informationsblankett och samtyckesblankett. Vid varje intervjutillfälle har en förfrågan till 

intervjupersonen om inspelning av intervjun getts ut. Intervjupersoner informerades om att 

inspelningarna endast skulle användas för transkribering. De inspelade intervjuerna har spelats in på 

mobil som har på flygplansläge och sedan förts över till forskarens dator. När intervjuerna har förts över 

till datorn har intervjuerna sedan raderats på mobilen innan flygplansläget har stängts av. Den data som 

har samlats in har förvarats lokalt på författarens dator för att säkerställa att ingen obehörig kommer åt 
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den. Efter transkribering har alla intervjuer även raderats från datorn. Nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.  

 

1.4.11 Källkritik 

Enligt Patel och Davidson (2011) måste forskaren förhålla sig kritisk till alla källor för att kunna bedöma 

om upplevelser och fakta är trovärdiga eller sannolika. Det är viktigt att ta reda på var och när källan 

tillkommit. Varför källan tillkommit och vilket syfte upphovsmannen hade med dokumentet är en annan 

viktig del att ta hänsyn till. Valet av källor för denna studie har kritiskt granskats för att få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. De flesta källor i denna studie är nya och har ett utgivningsdatum senare än 2010. 

Några källor i uppsatsstudien är från 90-talet, vilket kan tyckas vara gamla och inte tillförlitliga eftersom 

tekniken ständigt utvecklas. Jag har kritisk granskat dessa äldre källor och flertalet av de nyare källorna 

som används i uppsatsstudien hänvisar till de äldre källorna, vilket stärker att informationen i de äldre 

källorna är relevant. Handledaren som har stor kunskap inom informatikområdet har gett 

rekommendationer på ett flertal källor som är relevanta för min uppsatsstudie.  
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2 Teori och tidigare studier 

I följande kapitel presenteras den teoretiska insamling vilket genomförts för undersökningen. Teori och 

tidigare studier-kapitlet behandlar olika källor främst hämtade från vetenskapliga artiklar och böcker. 
 

2.1 Affärssysteminförande   
Enligt Bajwa et al. (2004) är införandefasen i ett affärssystemprojekt den mest avgöranden fasen. På 

grund av problem som uppstår under införandet misslyckas många ansträngningar. Införandefasen 

omfattar: detaljerad gapanalys, BRP (”Business Process Reengineering”), identifiering av 

kompletterande lösningar, datakonvertering, konstruktion av prototyp, tydlighet i arbetsprocedurer, 

fullständigt införande, användarutbildning och acceptanstester. Trots alla fördelar med affärssystem 

finns det enligt Jenko och Roblek (2016) många svagheter, särskilt inom införandeprocessen vilket 

innebär att det blir viktigt med en framgångsrik införandeprocess och användning av affärssystemet. 

Införandeprocessen av ett affärssystem är komplex eftersom processen ofta är mycket lång och utsatt 

för hög risk. Enligt tidigare mätningar är endast 39% affärssystemprojekt framgångsrika, med hänsyn 

till tidsplan, budget och omfattning (Jenko & Roblek 2016). Enligt Aziz och Yusof (2018) krävs det 

detaljerad planering av förändringsledningen vid införande av affärssystem för att nå dess fulla 

kapacitet. Både organisatoriska faktorer och komplexa processer vid affärssysteminföranden kan 

resultera i misslyckande vid antagandet av förändringar och oförutsägbara projektresultat. Komplexa 

processer måste hanteras kontinuerligt eftersom processerna kan förhindra positiva förändringar. Det är 

viktigt att i tidigt skede bestämma målen med affärssystemet och underlätta planeringen. För att nå ett 

framgångsrikt affärssysteminförande och undvika orealistiska mål och olämpliga införandestrategier är 

det viktigt att göra en utvärdering på organisationens villighet. Utifrån utvärderingen är det lättare för 

förändringsledningen att planera ordentligt. Det är en stor investering att införa ett affärssystem, i 

kostnad, tid och arbetskraft. Fördelarna med det nya affärssystemet uppnås först efter att affärssystemet 

är allmänt antaget, vilket innebär att antagandet är avgörande och måste prioriteras. 

Affärssystemantagande definieras, ett beslut och handlingar för att helt acceptera och använda 

affärssystemet (Aziz & Yusof 2018). Somers och Nelson (2001) menar att affärssysteminförande är en 

stor förändring hos en organisation och kan orsaka motstånd, förvirring, uppsägningar och fel vilka 

innebär att det är viktigt att hantera förändringen. Hälften av alla affärssysteminföranden når inte de 

förväntade fördelar eftersom organisationer undervärderar vilka ansträngningar som behövs för 

förändringshanteringen. Tidigare forskning menar att effektiv förändringshantering är avgörande för 

framgångsrika affärssysteminföranden. 

 

2.2 Förändringsprocess 
Vid ett affärssysteminförande krävs det förändring i organisationen eftersom det förändrar uppgifter, 

processer, kompetens, organisationsstruktur, värderingar och verktyg inom organisationen (Haddara et 

al. 2017). Kotter (1995) anser att de flesta stora förändringar oavsett om det handlar om att förbättra 

kulturen eller öka kvaliteten misslyckas. En stor anledning till det är att chefer ser förändringen som en 

händelse och inte en process. Kotter (1995) menar att förändring är en långdragen process, vilket tar år 

där olika steg byggs på varandra. Chefer hoppar ofta över fler steg i förändringsprocessen på grund av 

press att det ska gå fortare. Det är viktigt att förstå förändringsstadierna och vilka fallgropar som finns i 

respektive steg för att öka chanserna för en lyckad förändring.  

 

2.2.1 Olika steg i en förändringsprocess enligt Kotter (1995) 

Kotter (1995) delar in förändringsprocessen i åtta steg vilka är skapa en känsla av brådska, sätta ihop en 

stark ledningsgrupp, skapa en vision, kommunicera visionen, tillåt andra att agera på visionen, planera 

och skapa kortsiktiga mål, sammanslå förbättringar och producera mer förändring och institutionalisera 

nya tillvägagångssätt.  

 

Skapa en känsla av brådska  

De flesta framgångsrika förändringsarbeten börjar med att vissa individer eller grupper börjar titta 

noggrant på organisationens konkurrenssituation, marknadsposition, finansiella resultat eller tekniska 

trender. Det blir sedan viktigt att kommunicera denna information brett och dramatiskt, kommunicera 

kriser, potentiella kriser eller möjligheter för organisationen. Detta steg blir viktigt eftersom starten på 
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ett förändringsprojekt kräver starkt samarbete mellan många individer. Om det inte finns någon 

motivation hos användarna kommer användarna inte hjälpa till i förändringsprocessen (Kotter 1995).  

 

Sätta ihop en stark ledningsgrupp  

Ofta börjar en förändringsprocess men en eller två personer i ledningen, vilket i lyckade 

förändringsprojekt växer över tiden. Kotter (1995) menar att vid en stor förändring behövs det fler ledare 

för att nå en framgångsrik förändringsprocess, en ordförande och ytterligare 5, 15 eller 50 personer 

beroende på hur omfattande projektet är. Ledningsgruppen utvecklar ett gemensamt engagemang för 

utmärkt prestation genom förändring. Det gäller att ledningsgruppen är kraftfull vilket de blir av titlar, 

information och expertis, rykte och relationer. Alltså är det viktigt att sätta ihop personer vilka 

tillsammans blir kraftfulla, till exempel krävs det någon med hög titel och någon med expertis. 

 
Skapa en vision  

Ledningsgruppen ska utveckla en vision av framtiden som är lätt att kommunicera till kunder, aktieägare 
och anställda. En vision klargör riktningen en organisation behöver förflyttas till. Ledningsgruppen kan 

arbeta med visionen i tre, fem eller upp till 12 månader för att visionen ska bli bästa möjliga, sedan 

utvecklas en strategi för att uppnå visionen. Utan en vision kan förändringsprocessen lättare bli en lista 
över förvirrande och oförenliga projekt, vilket kan leda organisationen i fel riktning eller stå still. I 

misslyckade förändringsprojekt finns det ofta mycket planer, direktiv och program men ingen vision. 

 

Kommunicera visionen  

I lyckade förändringsprojekt använder ledare alla befintliga kommunikationskanaler för att sprida ut 

visionen. Det gäller att omvandla tråkiga kvartalsledande möten till spännande diskussioner om 

förändringen. Sedan gäller det även att omvandla tråkiga olästa nyhetsbrev till livliga artiklar om 

visionen. Ersätta organisationens generella ledningsmöten med kurser vilka fokuserar på affärsproblem 

och den nya visionen.  

 

Tillåt andra att agera på visionen 

Det är viktigt att involvera många medarbetare när förändringsprocessen börjar för att nå en lyckad 

förändringsprocess. Uppmuntra medarbetarna att prova nya tillvägagångssätt, utveckla nya idéer och 

förse ledarskap. Resultatet av förändringen blir bättre desto fler involverade människor.  

 

Planera och skapa kortsiktiga mål  

En förändring tar tid och om det inte finns några kortsiktiga mål kan drivkraften från användarna 

förloras. De flesta användare kommer inte vilja vara med i förändringen om de inte ser något resultat 

inom 12 till 24 månader. Utan kortsiktiga mål ger många människor upp eller till och med motsätter sig 

förändringarna. Ledare ska aktivt söka efter sätt att förbättra prestationen, införa mål i årliga 

planeringen, uppnå målen och belöna de involverade medarbetarna.  

 
Sammanslå förbättringar och producera mer förändring  

Efter några år av hårt arbete kan chefer frestas att förklara segern med första tydliga 
prestationsförbättringen. Även om det kan vara bra att fira en vinst kan det även innebära en katastrof 

eftersom förändringen avtar. Ofta är det en kombination av förändringsinitiativtagarna och 

förändringsmotståndarna vilka tar ut segern i förskott. Detta på grund av att förändringsinitiativtagarna 

blir för entusiastiska och ser projektet som färdigt och förändringsmotståndare vill att projektet ska 

avslutas snabbast möjligt. Vid en lyckad förändringsprocess gäller det för ledarna att använda kortsiktiga 

målen för att hantera större problem istället för att ta ut segern. 

 

Institutionalisera nya tillvägagångssätt  

Det är viktigt att förankra nya beteenden i sociala normer och värderingar när trycket från förändringen 

försvinner. Det finns två faktorer vilka är viktiga för att institutionalisera förändringar i 

organisationskulturen. Första faktorn är att medvetet försöka visa människor hur nya metoderna, 

attityder och beteenden har hjälpt till att förbättra prestationen. Andra faktorn är att se till att nästa 

generations ledare verkligen personifierar det nya tillvägagångssättet (Kotter 1995).  
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2.2.2 Olika steg i en förändringsprocess enligt Whelan-Berry och Somerville (2010) 

Även Whelan-Berry och Somerville (2010) har utifrån tidigare litteraturstudier identifierat och 

sammanställt en lista på steg som sker i en förändringsprocess. Stegen i förändringsprocessen enligt 

Whelan och Somerville (2010) är att skapa en tydlig och övertygande vision, överföra förändringen till 

grupp- och individuell-nivå, anställdas individuella antagande till förändring, behålla drivkraften i 

förändringsinförandet och institutionalisera förändringen. 

 

Skapa en tydlig och övertygande vision  

Det är viktigt att börja med att identifiera orsaken till förändringen sedan specificera och kommunicera 

orsak och vision för förändringen, det är även bra att formulera en brådskande känsla för förändringen. 

Visionen beskrivet det önskade tillståndet, hur specifika egenskaper, aspekter eller resultat för 

organisationen kommer att vara efter förändringen. Det är ett kritiskt steg i förändringsprocessen att 

skapa en vision över förändringen, vilket kan ske både med eller utan medverkan av medarbetare.  

 
Överföra förändringen till grupp- och individuell-nivå  

Överföra förändringen i hela organisationen och hantera övergången är en viktig del i 

förändringsprocessen, vilket innebär att visionen för förändringen överförs till gruppens eller enskilda 
nivåer i organisationen och blir mer specifik på olika platser och avdelningar. På gruppnivå är det viktigt 

att bestämma hur förändringen kommer fungera på den specifika platsen eller avdelningen i 

organisationen.  

 

Anställdas individuella antagande till förändring  

För en lyckad förändring är det viktigt att visionen för förändringen slutligen överförs till anställdas 

individuella nivå. Även om visionen endast överförs till en grupp eller avdelning måste enskilda 

medarbetare ändra sina värderingar, beteenden och attityder för att förändringen ska lyckas. Befintlig 

forskning inom psykologi har skapat en stödmodell för individuell förändring. Modellen identifierar 

fyra steg i den enskildas förändringsprocess vilka är förnekelse, begrundande, förberedelse, åtgärd eller 

faktisk förändring och underhåll. I dessa steg är fokus på att personen faktiskt förändrar sitt beteende, 

ramar eller värderingar en kritisk faktor för framgångsrik förändring inom en organisation.  

 

Behålla drivkraften i förändringsinförandet  

En viktig del i förändringen är även att bibehålla drivkraften i förändringen efter införandet, vilket kan 

innebära att förändringen får mer uppmärksamhet och resurser som i sin tur kan leda till framgångsrik 

förändring. För lite ansträngning vid förändring kan leda till att förändringen försenas eller blockeras 

och kan leda till misslyckad förändring. Det är viktigt att upprätthålla förändringen både på grupp- och 

individuell-nivå, alltså fortsätta med det nya beteendet.  

 

Institutionalisera förändring  

Vid organisatoriska förändringar måste förändringsinitiativet och de relaterade resultaten 

institutionaliseras. Detta steg innebär att organisationen ska säkerställa att önskade förändringsresultaten 

blir en del av organisationens kultur, pågående verksamhet och processer (Whelan-Berry & Somerville 
2010).  

 

2.3 Organisatoriska svårigheter vid förändring 
Enligt Bala och Venkatesh (2007) når inte organisationer alla fördelar med interorganisatoriska relationer 

(IOR) på grund av brist på kapaciteten för integrationen mellan affärsprocesser. För att komma över det 

problemet har det föreslagits interorganisatoriska affärsprocesstandarder (IBPS) inom informationsteknik. 

Bala och Venkatesh (2007) anser att oförmågan att vidta inre förändringar inför en betydande extern 

förändring är anledningen till tröghet hos organisationer. Oförmåga att agera vid tekniska eller regelbundna 

förändringar är en stor faktor till organisatoriska misslyckanden. ”Tröghetsstrukturen” kan delas upp i två 

kategorier vilka är stränghet av resurser eller rutiner. Stränghet av resurser och rutiner avser organisations 

oförmåga att förändra resursinvesteringsmönster och organisationsprocesser som svar på omgivningen, 

externa möjligheter eller hot. För att överkomma resursstränghet i samband med IBPS införande krävs det 

stöd från högsta ledningen, teknisk förmåga och beredskap och förmåga att mobilisera resurser. Det kan 

vara svårare att överkomma rutinmässigstränghet vilka är de kulturella och politiska aspekterna i en 
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organisation. Organisatoriska rutiner avser upprepade beteendemönster vilka är bundna till regler. 

Rutinmässigstränghet är svårförändrade eftersom det uppstår när organisatoriska rutiner blir tätt inbäddade 

i miljön, icke anpassningsbara och självdrivna. För att kunna införa IBPS krävs det att organisationer ändrar 

sina interorganisatoriska rutiner. Ledningen kan känna att förändring till externt utvecklad IBPS kan orsaka 

en störning i befintliga rutiner vilka är inbäddade i organisationens kultur och värderingar och att det även 

kan leda till minskad makt och kontroll över sina interorganisatoriska processer (Bala & Venkatesh 2007). 

 

2.4 Förändringsmotstånd hos användare 
Motstånd från användare anser Klaus och Blanton (2010) och Haddara et al. (2017) vara en kritisk faktor 

varför affärssysteminförande misslyckas eller möter svårigheter. Motstånd kan finnas kvar flera 

månader efter affärssysteminförandet och kan vara en stor orsak till låga vinster på investeringar. Det är 

vanligt med någon form av reaktion och motstånd från användarna när organisationer beslutar att göra 

stora förändringar. För organisationer blir det viktiga att förstå motståndet för att kunna hantera det och 

minska problem. Organisationer kan få problem i framtiden om de väljer att ignorera motståndet. Även 

Ali et al. (2016) menar att en kritisk faktor för ett lyckat införande av ett nytt system är att förstå 

användarmotståndet. Olika system är relaterade till olika användare och funktioner, vilket innebär att 

användare kan ha olika anledningar till motståndet. Vid affärssysteminförande hävdar Joia et al. (2014) 

att motstånd från användare leder till förseningar i projektet, ökning av de planerade budgeterna och 

mindre användning av affärssystemet. Att vara medveten om faktorer vilka påverkar användares 

motstånd mot affärssystemet möjliggör för chefer att minska risker i projektet (Joia et al. 2014). 
Pattanayak och Roy (2015) menar att en framgångsfaktor för att minska motståndskraft mot förändring 

och även förenkla införande är en samarbetande arbetsmiljö. Att se till att användarna i organisationen, 

oavsett vilken roll eller position dessa har, arbetar i en gemensam arbetsmiljö.  
 Det är viktigt för organisationer att anpassa sina strategier baserat på vilken typ av system som ska 

införas för att minska användarmotståndet. För att minska och övervinna användarmotstånd delar 

Haddara et al. (2017) in strategier i två huvudkategorier, deltagandestrategier och direktivstrategier. 

Deltagandestrategier inkluderar bland annat att uppmuntra till självorganiserade enheter, skapa tjänster 

till användarstöd, uppmuntra till öppen kommunikation mellan anställda och ledning, uppmuntra till 

deltagande i designprocessen och ordna lämplig träning för användare att lära sig nya affärssystemet. 

Det som styrs av ledningen är direktivstrategier vilka inkluderar nya omplaceringar av arbeten, 

rolländringar, jobbavskaffande och stöd från högsta ledningen. Deltagandestrategier var mest önskade 

och direktivstrategierna betraktas negativa. Även Schweiger et al. (2018) menar att deltagande strategier 

har en stor effekt på förändringsmotståndet hos användarna. De effekter vilka Schweiger et al. (2018) 

tar upp är ökad kunskap, ökad förhandlingskompromiss, ökad uppfattad nivå av befogenhet och ökat 

förtroende för förändringsrepresentanterna. Shang (2012) hävdar att det finns en stor skillnad på 

beteende mellan operativa och ledande användare för ett nytt informationssystem. Operativa användare 

bedömer hur framgångsrik förändringen är från individens perspektiv. Ledande användare koncentrerar 

sig på organisationsnivå och fokuserar mer på resultatet från organisationens perspektiv. Vanligtvis 

motstår operativa användarna affärssystemet på ett icke-destruktivt sätt medan ledande användare 

vanligtvis motstår affärssystemet på destruktiva sätt. Shang (2012) anser att direktivstrategierna är mer 

användbara för hantering av operativa användare medan deltagandestrategier är mer lämpliga för 

ledande användare.  
 Förändringsmotståndet kan enligt Haddara et al. (2017) uppstå på grund av att användarnas 

arbetsuppgifter förändras och användarna kan känna att de förlorar makt. Användarna kan även se 

förändringen som ett hot och därför göra motstånd vid förändringen. Användarnas interna och yttre 

påverkan kan leda till negativa förväntningar på förändringarna hos användare och kan skapa motstånd. 

Andra faktorer vilka kan påverka förändringsmotståndet är osäkerhet för arbetet, brist på 

kommunikation, användargränssnitt- och processförändringar och brist på förståelse för förändringen 

(Haddara et al. 2017). Enligt Ali et al. (2016) beror användarmotståndet på en mängd olika faktorer 

inom organisationen och det finns ingen direkt och enkel lösning på problemet. Faktorer vilka kan bidra 

till motstånd är osäkerhet, brist på inblandning i förändringsprocessen, förlorad makt och motvilja mot 

förändring. För att övervinna förändringsmotståndet föreslår Ali et al. (2016) flera strategier, vilka är 

utbildning, kommunikation, öka användarnas medverkan, ta in användares synpunkter i 

beslutsfattningen och ändra arbetsuppgifter. Enligt Kim och Kankanhalli (2009) kan ansträngningen för 

omställningen påverka användares uppfattade värde och öka användarmotståndet både indirekt och 
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direkt. Genom att ha mindre omställningar för användare kan den egna verkan leda till minskat 

användarmotstånd. Kostnaden för omställningen omfattar både användarvänligheten och lätthet att lära 

sig det nya informationssystemet. Vid informationssystem relaterade förändringar kan organisationens 

stöd vid förändring och användares uppfattade värde minska användarmotståndet. Brist på stöd från 

ledningen ökar användarmotståndet vid införandet av ett nytt informationssystem (Kim & Kankanhalli 

2009). 

 Haddara et al. (2017) klassificerar in motståndsbeteenden i tre huvudtyper, vilka är icke-destruktiva, 

proaktivt destruktiva och passivt destruktiva. Ett icke-destruktivt motstånd kan vara ökad frånvaro under 

eller efter införandet eller att användare begär arbetsöverföring. Proaktivt destruktiva beteendet innebär 

att användare avsiktligt stör arbetsprocessen. Att vägra samarbeta med kamrater och försumma 

arbetsuppgifter faller under beteendetypen passivt destruktiva. Motstånd från användare måste inte 

endast ses som något negativt eftersom förändringsgruppen kan få värdefull återkoppling för 

förändringen. Återkopplingen kan användas för att lösa problemen för förändringen och chefer kan få 

en större förståelse för motståndet (Haddara et al. 2017). Om användare är medvetna om förändringens 
behov menar Schweiger et al. (2018) att det leder till mindre motstånd och mer stöd från användarna, 

vilket i sin tur kan leda till ett framgångsrikt förändringsarbete. Att använda sig av deltagandestrategier 

är en avgörande faktor för att hantera förändringsmotstånd.  
 

2.5 Teknik acceptans 
Enligt Davis et al. (1989) är ”Technology Acceptance Model” (TAM) ett ramverk som förklarar 

användarnas acceptans av ett informationssystem. Målet med TAM-ramverket är att förklara generella 

faktorer för teknisk acceptans, vilka kan förklara slutanvändarnas beteende. Ett syfte med TAM är att 

ge en grund för att spåra vilka externa faktorer påverkar interna attityder, övertygelser och avsikter. 

Uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet är två viktiga faktorer för teknikacceptans 

enligt TAM-ramverket. Uppfattad användbarhet är den framtida sannolikheten att användningen av ett 

informationssystem kommer öka användarens arbetsprestation inom en organisation. Uppfattad 

användarvänlighet innebär till vilken grad användaren förväntar sig att det tänkta affärssystemet ska 

vara fri från ansträngning.  

Bagozzi (2007) kritiserar TAM-ramverket och anser att mycket av det mänskliga beteende 

kännetecknas inte av en individ som agerar själv. Människor agerar oftare genom att förhålla sig till 

varandra, tillsammans med andra individer eller som medarbetare för en organisation. Beslut om teknisk 

acceptans och faktisk användning görs ofta gemensamt eller efter hur det påverkar och passar in med 

andra människor eller grupper. Människor förhåller sig ofta till varandra, vilket innebär att det även är 

viktigt att tänka på grupp, kulturella och sociala aspekter för tekniskacceptans. TAM är ett ramverk som 

förklarar enskildas personers beslutsfattande och tar inte upp grupp, kulturella och sociala aspekter. 

Bagozzi (2007) tar upp fyra problem han anser vara viktiga vid tekniskacceptans vilka inte TAM-

ramverket tar upp. För det första är det viktigt att skilja på påverkan av sociala normer och gruppens 

normer. Sociala normers påverkan är behovet av godkännande och acceptans. Detta sätt av social 

påverkan sker på individer i förhållande till andra, tex. mellan förälder och barn, en informell grupp, 

genom politik eller belöningar. Det handlar om att komma överens mellan ens eget och gruppens 

gemensamma värderingar eller mål. Ett annat problem är en till socialprocess, vilket är relevant för 

tekniskacceptans, identifiering. Identifiering handlar om inflytande från ett självvalt förhållande som en 

person har med en annan person eller grupp. Ett tredje problem handlar om konceptualisering och 

specificering av beslutsfattande, och i själva verket alla variabler i TAM. Det är viktigt att specificera 

avsikter vid beslut vilka involverar två eller fler personer, besluten involverar gemensamma processer. 

Avsikter i TAM-ramverket hänvisar till en persons individuella beslut, vilket kan karaktäriseras som 

personliga avsikter. Men grupp och sociala beslutsfattande kan karaktäriseras som kollektiva avsikter. 

En form av kollektivavsikt är en personlig avsikt att göra något med en grupp eller att bidra med 

någonting till en gruppaktivitet. Ett fjärde sätt att integrera grupp-, kulturella eller sociala processer i 

TAM-ramverket är genom att överväga individuella skillnader mellan kulturer. Exempelvis reagerar 

personer från olika kulturer olika när det gäller vissa kognitiva, känslomässiga eller 

motivationsprocesser (Bagozzi 2017).  
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2.6 Organisatorisk beredskap 
Organisationsberedskapsteorin för förändring definierar organisationsberedskap som ett psykologiskt 

tillstånd hos användarna vilka är engagerade i att införa förändringen och är optimistiska angående 

organisationens kapacitet att införa förändringen (Aziz & Yusof 2018). Engagemanget för förändring 

definieras som ett gemensamt beslut från olika organisationsgrupper att införa förändringen. 

Engagemanget styrs av hur mycket användarna uppskattar de önskade förändringar. Den gemensamma 

uppskattningen är den viktigaste faktorn för engagemang för förändring. Aziz och Yusof (2018) menar 

att organisatorisk beredskap är det tillståndet användare i en organisation är redo att genomföra 

förändringar både mentalt och fysiskt. Det finns flera metoder för att bestämma 

organisationsberedskapen, vilka kan klassificeras enligt två metoder, psykologiska och strukturella. Det 

psykologiska tillvägagångssättet ser organisationsberedskapen från de psykologiska och 

beteendemässiga aspekterna, genom åtagande från organisationsmedlemmar och deras åsikter om den 

organisatoriska förmågan att införa ett informationssystem. Ett strukturellt tillvägagångssätt kollar mer 

på kontextuella faktorer vilka ger en indirekt effekt på villigheten genom organisatoriskt engagemang 

och förmåga att förändras, genom att titta på hur förändringen passar ihop med andra komponenter som 

mänskliga, organisatoriska och tekniska (Aziz & Yusof 2018).  
 

2.7 Konsult–klientsamarbete 
Enligt Martinez et al. (2016) kan konsultation definieras som en process för att överföra 

kompetenskunskaper och färdigheter från konsulten till kunden med syftet att ge hjälp. Fördelarna med 

ett konsult-klientförhållande kan kategoriseras i fyra grupper, affärsfördelar, individuellt och 

organisatoriskt lärande, nöje/njutning från interaktionen och vänskap. Utmaning och individuellt lärande 

är två avgörande faktorer för organisationsförändringen. Lärandeperspektivet innebär klient-

konsultrelationen och hänvisar till organisatoriska relationer vilka leder till förändring och innovation. 

Konsultprocessen är en serie av aktiviteter som utförs av konsulten med mål att stödja klienten att bättre 

känna igen, förstå och agera på händelser. Konsulten fungerar som en agent som ger kunskaper och 

försöker fylla chefernas kunskapslucka och förbättra deras kompetens. Konsulten försöker hela tiden få 

en bättre förståelse för kundernas verksamhet för att kunna hjälpa företagen att uppnå högre affärsmål. 

Kunder är mottagare som lär sig och förändras när de utmanas. Utmaning i samband med motivation 

bidrar till att ta emot befintlig kunskap och tron för att uppmuntra förändringen. Martinez et al. (2016) 

menar att kund-konsultrelationen handlar om att främja kunskapsöverföring från konsulten till kunden, 

vilket innebär att aspekter av relationen är viktig för att säkerställa kunskapsöverföringen. Konsultens 

trovärdighet, kommunikation mellan konsult och kund och delningen av förståelse mellan parterna är 

viktiga aspekter. Sammantaget avser kund-konsultrelationen att främja kunskapsöverföring från 

konsulten till kunden. Därför är aspekter av relationen viktiga för att säkerställa denna 

kunskapsöverföring. Dessa inkluderar konsultens trovärdighet, kommunikationen mellan konsult och 

kund, och delningen av förståelse mellan båda parter (Martinez et al. 2016). Inrättandet av långsiktiga 

relationer tenderar att stimulera förtroendet för att experimentera med nya idéer, möjligheter och 

utmaningar, vilket i sin tur kommer att bidra till en framgångsrik organisationsförändring (Arnold & 

Nguyen 2006). 

 

2.8 Kritiska framgångsfaktorer för lyckat affärssysteminförande 
Kritiska framgångsfaktorer är enligt Jenko och Roblek (2016) en ledningsterm för indikatorer vilka är 

nödvändiga för att nå målen en organisation eller ett projekt har. En kritisk faktor eller aktivitet krävs 

för att säkerställa framgång. Somers och Nelson (2001) har identifierat några av de viktigaste faktorerna 

för ett lyckat affärssysteminförande. Bland de viktigaste faktorerna finns högsta ledningens stöd, 

behovet av en nyckelaktör i projektet, användarträning, teknisk kompetens, processavgränsning, 

projektplanering, förändringsledning och projektledning. Affärssysteminförandet kräver även andra 

behov av ett lyckat införande, omorganisering av affärsprocesser, kommunicera effektivt och ställa 

lämpliga förväntningar. Enligt Yusof och Aziz (2015) är några av de kritiska framgångsfaktorerna vid 

införandet av ett informationssystem ledningens stöd, delat behov, klar vision, högsta ledningens stöd, 

effektiv kommunikation, användarträning och utbildning, involverade användare. Ledningens stöd 

innefattar stöd från högsta ledningen och även närvaro av effektiva nyckelaktörer. Det är även viktigt 

att ha IT-stöd som kan hjälpa till och lösa tekniska problem. Brist på tekniskt stöd kan resultera i problem 
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vid införandet och utvecklandet av ett system, vilket kan vara förseningar och frustration angående 

arbetet. Användarträning är en faktor som kan påverka användarnas attityder mot ett system och 

påverkar även deras villighet att acceptera och använda systemet. De indikatorer Ağaoğlu et al. (2015) 

tar upp som de viktigaste faktorerna för ett lyckat affärssysteminförande är noggrant urval av 

affärssystem, programvaruanalys, testning och felsökning, teknisk infrastruktur, systemkvalitet, 

leverantörsstöd, användande av konsulter, användarträning, användarmedverkan, högsta ledningens 

stöd, företagsövergripande kommunikation och samarbete, tydliga mål, projektledning, 

affärsprocessomstrukturering, projektgruppens kompetens och nyckelaktörer.  

Jenko och Roblek (2016) anser att utvecklingen av ERP-mjukvaran har blivit mer mogen och kräver 

mindre uppmärksamhet åt tekniska problem. Istället har det blivit viktigare att fokusera mer på 

mänskliga faktorer i ett affärssysteminförande. Användarutbildning och engagemang är två kritiska 

faktorer för ett framgångsrikt införande. Det har också blivit viktigare med kommunikationen mellan 

chefer, användare, affärssystemleverantörer och projektgruppsmedlemmar, eftersom det visat sig att 

öppen och ärlig kommunikation har stor betydelse i ett affärssysteminförande. Jenko och Roblek (2016) 
skiljer på individ- och gruppbeteende. En individs beteende har stark inverkan på andras beteende inom 

en organisation eller grupp. Organisationsbeteende är inverkan individer, grupper och en struktur har på 

beteende inom organisationer, vilka faktorer som påverkar hur individer och grupper svarar och agerar 
i organisationer och hur organisationer hanterar sin miljö. De viktigaste psykologiska faktorer för 

inflytande hos människor är motivation, engagemang, ansvar, förtroende, empati, förväntan, 

tillfredsställelse och personligt intresse.  
Aziz och Yusof (2018) klassificerar ett antal parametrar i fyra kategorier för organisatorisk 

beredskap, förändringsattribut, ledningsstöd, internt sammanhang och attribut för förändringsmålet som 

fokuserar på faktorer vilka rör IS-införandet, organisationer och individer. Indikatorerna för 

förändringsattributen är klar vision, förändringens lämplighet och förändringseffektivitet. Indikatorer 

för ledningsstöd är högsta ledningens stöd, champions/nyckelaktörers närvaro och IT-support. 

Indikatorerna för internt sammanhang är förändringshistoria, konflikter och policys och flexibilitet. 

Indikatorerna för attribut för förändringsmålet är gemensam självförmåga och användarträning. Enligt 

Yusof och Aziz (2015) anser förändringsexperter att organisationsvilligheten är en nyckelfaktor för ett 

framgångsrikt införande av förändring. Villigheten kan bidra till förbättring av ett system. Tidigare 

studier har visat att villigheten även påverkar antagandet av ett informationssystem. 

Förändringsledningsexperter hävdar att förändringsförespråkare först måste frigöra organisationen 

genom att ändra det nuvarande tankesättet och skapa motivation till förändring. Individuell villighet 

fokuserar helt på den individuella attityden mot förändringen. Eftersom organisationsförändringar 

kräver kollektiva och samordnade beteendeförändringar av användare är inte individuell villighet 

tillräcklig för att mäta organisationens villighet.  

Enligt Jenko och Roblek (2016) är kompetensen som krävs för ett framgångsrikt 

affärssysteminförande strategisk, affärssystem utvärdering och val, projektledning, förändringsledning, 

riskhantering, stresshantering, affärsprocesskunskap, tekniskledning och affärssystemskunskap och 

designlösningskunskap. För att framgångsrikt kunna hantera ett affärssysteminförande krävs det flera 

olika roller eftersom komplexiteten på ett sådant projekt är stor, roller som behövs är nyckelanvändare, 

projektledare, IT och generell personal, externa konsulter och utvecklare.  
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2.9 Analysmodell 

 
 

Figur 1:  Analysmodell över mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem, ur ett kund–

systemimplementatörsperspektiv 

Källa: Modifiering av Yusof och Aziz (2015:74), Jenko och Roblek (2016:148–149) och Ağaoğlu et al. (2015:36) 
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2.9.1 Analysmodellen i sin helhet  

Analysmodellen fokuserar på mänskliga och sociala framgångsfaktorer vilka kan bidra till en positiv 

förändringsprocess vid införande av affärssystem. Mänskliga och sociala framgångsfaktorer är två 

överlappande begrepp och behandlas inte som två olika typer av faktorer. Analysmodellen visar ett 

relationsperspektiv mellan kund och systemimplementatör, vilket påverkar kund–

systemimplementatörssamarbetet. Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande är den 

beroende variabeln i analysmodellen och har indikatorerna förändringsengagemang, effektiv förändring 

och kundtillfredsställelse. Relationsperspektivet visas genom att en pil från båda aktörerna till 

samarbetet. Det finns även en mellanliggande variabel, användarnas attityd mot förändring.  

Ifall de oberoende variablerna ökar kan även den mellanliggande variabeln öka, vilket i sin tur leder 

till att den beroendevariabeln ökar, som visas genom plustecken på pilarna mellan variablerna. Alla 

oberoende variablerna kan själva påverka den mellanliggande variabeln, som visas genom 

påverkanspilar från alla oberoende variablerna. Indikatorer vilka påverkar kunden är internt stöd, intern 

samsyn och användarmedverkan. Indikatorer vilka påverkar systemimplementatören är stöd inom 

dyaden, konsultexpertis och affärssystemet. Indikatorer vilka påverkar kund–

systemimplementatörssamarbetet är förändringsgruppen, effektiv kommunikation och samsyn i dyaden.  

 

2.9.2 Kund 

Framgångsfaktorer en kund behöver ha med sig in i förändringsprocessen är internt stöd, inter samsyn 

och användarmedverkan. Enligt Martinez et al. (2016) är kunden mottagare av kunskap från konsulten. 

Kunden ska ta emot befintlig kunskap och tron för att uppmuntra en förändring. 

 

2.9.2.1 Internt stöd 

Rezvani et al. (2017) studie konstaterar att framgången för ett affärssystem beror på chefernas 

ledarskapsförmåga. För att uppnå fördelar med affärssystemet måste organisationer investera i att 

utveckla ledarskapsförmåga hos chefer. Enligt Somers och Nelson (2001) är högsta ledningens 

engagemang att sprida ut information om en förändring mycket viktigt särskilt i början av projektet. 

Högsta ledningens viktigaste uppgifter vid ett affärssysteminförande är att skapa en förståelse för 

kapaciteter och begränsningar för informationssystemet, sätta rimliga mål för affärssystemet, visa starkt 

engagemang för framgångsrik introduktion av affärssystemet och kommunicera strategin med det nya 

affärssystemet till alla användare. Tidigare forskning om misslyckade projekt visar att projekt avbryts 

när projektledningen delegerar ut övervakningen av utvecklingen och beslut vid kritiska lägen till 

tekniska experter. Ifall högsta ledningen inte aktivt är med och stöttar är det enligt Akkermans och 

Helden (2002) lite hopp för ett lyckat projekt. Det är särskilt viktigt tidigt i projektets skede. Ifall högsta 

ledningen överlåter hela ansvaret till tekniska experter är det stor risk att projektet misslyckas. Hou et 

al. (2016) tar upp tre olika typer av organisationsstöd, seniorledningens stöd, träning och datorstöd. 

Datorstöd kan vara teknisk support, kundtjänst och manualer. Policys för organisationsstöd hjälper 

användarna att använda affärssystemet och samla kunskap och erfarenheter. Pattanayak och Roy (2015) 

menar att högsta ledningen är den viktigaste rollen för att bestämma organisationens strategiska 
inriktning. Det är mycket viktigt med hög grad av högsta ledningen stöd vid ett införande. Högsta 

ledningen ska kunna ta viktiga beslut vid införandet och behöver ha tillräcklig kunskap om införandet. 

Dessutom bör högsta ledningen motivera användare och ha en bra relation till förändringsgruppen. 
Somers och Nelson (2001) och Akkermans och Helden (2002) menar att nyckelaktörer är de personer 

vilka förstår både teknologin och organisationen, vilket är en faktor till lyckat affärssysteminförande. 

Nyckelaktörer utför de viktigaste uppgifterna för transformationsledarskap, alltså att förenkla och 

marknadsföra projektet till användarna. Genom att utse en person med omfattande kunskaper om 

organisationens operativa processer behöver ledningen endast övervaka införandet av 

affärssysteminförandet eftersom nyckelaktören har direktansvar och hålls ansvarig för projektets resultat 

(Somers & Nelson 2001). Liu och Seddon (2009) menar att projektet även kan ha en projektmästare, en 

person som spelar en betydande och influerande roll i ett projekt. Denna person bör ha starka 

ledarskapskunskaper såväl som teknik- och affärskunskaper.  
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Yusof och Aziz (2015) menar att det är viktigt att ha stöd från IT-enheten eftersom de kan hjälpa till 

och lösa tekniska problem. Brist på tekniskt stöd kan resultera i förseningar och frustration angående 

införandet. 

 

2.9.2.2 Intern samsyn 

Rezvani et al. (2017) anser att ledare kan genom sitt egna beteende och deras tillfredställelse med 

affärssystemet påverka användarna och formulera en övertygande vision som visar nyttan av ett nytt 

system. Adel (2001) hävdar att förändringar kräver en strategisk vision för att säkerställa långsiktig 

framgång. Liu och Seddon (2009) anser att vision och planering av vision innebär att definiera ett tydligt 

projektmål och omfattning, slå ihop risker och kvalitetshantering, matcha affärsmålen med 

informationssystem strategin, och även utvärdera interna och externa bästa praxis för 

affärssystemplanering. Adel (2001) menar att organisationer kan använda sig av 

kostnadsminimeringsstrategin för att påverka enskilda användare och grupper. För att skapa en positiv 

attityd hos användarna gentemot affärssysteminförandet måste affärssystemet minimera kostnaden för 

varje användare. Ifall användarna inser att affärssystemet kan bidra till förbättring av deras jobb och 

minskade extrakostnader kommer användarna sannolikt utveckla ett intresse för affärssystemet.  

 

2.9.2.3 Användarmedverkan 

Shang (2012) hävdar att flertal forskare anser att användarnas deltagande är avgörande för att hantera 

förändringar, vilket innebär att en effektiv strategi för att hantera användarnas motstånd är att involvera 

användarna i förändringsprocessen för att uppmuntra en känsla av ägande. Det är viktigt att ge 

användarna information om systembytet och öppna för en tvåvägskommunikation. Jenko och Roblek 

(2016) hävdar att forskare ägnar större fokus på mänskliga faktorerna än tekniska faktorer i ett 

affärssysteminförande. Slutanvändares träning och medverkan anses vara mer kritiska faktorer än 

teknisk kunskap och IT-infrastrukturen, eftersom utvecklingen av affärssystemmjukvara har blivit mer 

mogen och kräver mindre uppmärksamhet för tekniska problem. Kotter (1995) hävdar att desto fler 

personer engagerade vid en förändring desto bättre blir resultatet. Ifall användare känner att de är 

involverade i beslutsfattandet och att viktig information har delats bland deras arbetsuppgifter menar 

Choi (2011) att det är större chans att användarna är redo och öppna för förändring. Pattanayak och Roy 

(2015) hävdar att organisationer kan uppnå sina förväntade resultat genom att effektivt utnyttja 

användarnas idéer. Att ha en stark men lämplig arbetskultur kan skapa positiva förändringar och minska 

motståndskraften mot förändring. 

Användarträning är en viktig faktor för ett lyckat affärssysteminförande (Somers & Nelson 2001). 

Att inte förstå hur applikationer förändrar affärsprocesser och brist på användarutbildning skapar ofta 

problem vid införanden. Somers och Nelson (2001) anser att affärssystemprojekt har en sexmånaders 

inlärningskurva vid början av projektet och alla som använder sig av affärssystemet måste utbildas om 

hur det nya affärssystemet fungerar och hur användarna kan relatera till affärsprocessen. Det är viktigt 

att kunskap överförs från rådgivare till interna användare trots att många företagskonsulter hjälper till 

under införandeprocessen. Genom att kontinuerligt erbjuda utbildningsmöjligheter för att möta de 

förändrade behoven hos företag och användare kan det förbättra användarnas kompetens. För att införa 

nya organisationspraxis för användning av ett nytt affärssystem är det viktigt att chefer säkerställer att 

användarna har nödvändiga färdigheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hjälp av 

affärssystemet genom att användarna får grundläggande utbildning (Rezvani et al. 2017). Adel (2001) 

anser att det är viktigt att lära ut hur affärssystemet kommer fungera för att få användare att acceptera 

systemet. Det är stor sannolikhet att en kund inte köper en produkt utan att veta hur den fungerar, på 

samma sätt kommer inte användare acceptera affärssystemet om användarna inte vet hur det fungerar. 

Även Pattanayak och Roy (2015) anser att utbildning är en avgörande roll för införande av affärssystem. 

Ett affärssystem ändrar organisationsprocesserna vilket innebär att användarna bör ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna utföra de nya uppgifterna. Genom att ha ett träningsprogram kommer 

användarna ha en djupgående förståelse för sina nya uppgifter.  

 

2.9.3 Kund–systemimplementatörssamarbete 

Enligt Somers och Nelson (2001) är samarbetet mellan kund och systemimplementatör en avgörande 

faktor för framgångsrika affärssystemprojekt. Tidigare forskning visar att en bättre anpassning mellan 
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mjukvaruförsäljaren och kundorganisationen är positivt förknippad med ett lyckat mjukvaruinförande. 

Det är även bra för kundorganisationen att försöka maximera sin kompatibilitet med sina leverantörer. 

Genom att ha ett strategisk förhållande mellan mjukvaruköparen och säljaren kan 

affärssystemimplementatören förstärka organisationens konkurrenskraft och effektivitet (Somers & 

Nelson 2001).  

 

2.9.3.1 Förändringsgrupp 

Enligt Jenko och Roblek (2016) har sammansättningen av projektgruppen ett starkt inflytande på 

grupprocesserna och resultaten som uppstår. Sammansättningen består av en kombination av egenskaper 

hos individer som interagerar för att uppnå ett gemensamt mål. Gruppmedlemmars individuella 

egenskaper, kompetens, erfarenhet och förmåga, kombineras med andra gruppmedlemmars egenskaper 

för att nå det gemensamma resultatet. Att sätta ihop en lyckad projektgrupp är en viktig del i 

affärssysteminförandet. Men det gäller även att ta tillvara på de individuella egenskaper 

gruppmedlemmarna har (Jenko & Roblek 2016). Även Somers och Nelson (2001) anser att en avgörande 

faktor för lyckat affärssysteminförande är förändringsledarens kunskaper, förmågor, erfarenheter och 

även urvalet av gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarna ska vara tekniskt kompetenta och även förstå 

organisationen och dess krav. Projektgruppens kunskaper är viktiga liksom konsulterna för att få 

kompetens inom områden där gruppmedlemmar saknar kunskap. På grund av mjukvaru-, hårdvaru- och 

organisatoriska problem är det hög komplexitet vid affärssysteminförande (Akkermans & Helden 2002). 

Ett sätt att överkomma komplexiteten är metodisk planering och kalkylerad projektledning. Eftersom 

organisationer och projekt förändras under tiden bör projektledningen prioriteras. 

Rezvani et al. (2017) menar att människor tenderar att hålla fast vid gamla rutiner som människor 

har utvecklat över tid, vilket innebär att det behövs intellektuell stimulans från ledarna för att uppmuntra 

användarna till att få en ny medvetenhet om problemen med det befintliga affärssystemet. Genom 

intellektuell stimulans kan chefer uppmuntra användare att utmana antaganden och motivera dem att 

försöka lösa problem på nytt sätt. 

 

2.9.3.2 Effektiv kommunikation 

Nyckelfaktorerna för en framgångsrik införandeprocess är individuell kompetens hos deltagarna och en 

effektiv och öppen kommunikation mellan deltagarna. Enligt Jenko och Roblek (2016) leder bättre 

kommunikation mellan individer till bättre samarbete. Jenko och Roblek (2016) anser att 

kommunikation handlar om att förmedla och utbyta information och är en framgångsrik överföring eller 

delning av idéer och känslor. För att nå en ömsesidig förståelse gäller det att alla parter är delaktiga, där 

deltagarna inte endast utbyter information och idéer utan också skapar mening. Enligt Somers och 

Nelson (2001) är kommunikation oljan som får allting att fungera korrekt. Kommunikation är en 

nyckelfaktor för att nå ett lyckat affärssysteminförande och är viktigt inom projektgruppen, mellan olika 

projektgrupper och inom resten av organisationen. Dålig kommunikation mellan projektgruppen och 

andra användare har visat sig vara ett problem vid införandet av nya affärsprocesser (Somers & Nelson 

2001). Adel (2001) menar att ledningen först måste försöka påverka de kognitiva aspekterna av 

användarnas attityd för att kunna ändra användarnas attityd gentemot affärssystemet. För att uppnå detta 

mål är en viktig strategi kommunikation. Att informera potentiella användarna om fördelarna med 

affärssystemet är en effektiv kommunikationsstrategi. Många affärssysteminföranden misslyckas på 

grund av bristande kommunikation. Liu och Seddon (2009) menar att en kommunikationsplan är den 

effektiva kommunikationen bland olika funktionsnivåer mellan affärspersonal och IT och 

kommunikation med kunder och leverantörer. 
Martinez et al. (2016) anser att konsulttjänster innebär att organisationen som köper tjänsterna vill 

få mer kunskap till organisationen. Det finns alltid två typer av aktörer i ett konsultarbete, konsulter som 

källor och kunder som mottagare av kunskap. När en organisation använder externa konsulter som stöd 

förväntar sig organisationen att konsulten överför kunskap till företagets användare. Denna 

kunskapsöverföring är ett resultat av kunskapsdelning mellan organisationen och konsulten. 

Överföringsprocessen är ett resultat av en dyadisk relation mellan en källa och mottagare, där 

kunskapsöverföringen kommer från inverkan av en part till en annan. Mottagarens identitet påverkar 

överföringsprocessen eftersom kundens roll överlappar konsultens roll. Inlärning, motivation och 

kommunikation är tre faktorer vilka påverkar överföringsprocessen. Inlärningsfaktorer är relaterade till 
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förmågan att ta in kunskap, dela förståelsen och upprätta relationer. Motivationsfaktorer är relaterade 

till källan och behållarens motivationsaspekter. Kommunikationsfaktorer relaterar till källans 

trovärdighet och förmågan hos källan att överföra kunskapen och mottagaren att förstå kunskapen 

(Martinez et al. 2016).  

 

2.9.3.3 Samsyn inom dyaden 

Enligt Rezvani et al. (2017) är ledarnas beteende en avgörande faktor för att påverka användarnas 

beteende. Eftersom ett affärssystem ofta ändrar arbetsprocesser och arbetets karaktär drastiskt är det 

viktigt att cheferna klargör vilka jobb och ansvar varje enskild individ har i den systemmiljön för att öka 

medvetenheten för förändringen hos användarna. Adel (2001) menar att högsta ledningen kan skapa 

större medvetenhet om affärssystemet genom att kommunicera fördelarna med affärssystemet till 

användarna. Kunskap om vad affärssystemet kan bidra med till organisationen och dess användare kan 

bygga förväntningar på systemet. Men det är viktigt att inte användarna skapar orealistiska förväntningar 

på systemet, eftersom det kan leda till större motstånd och orsaka att införandet blir misslyckat. Adel 

(2001) anser även att ledningen bör informera användare hur affärssystemet kommer fungera för att öka 

medvetenheten om systemet.  
Somers och Nelson (2001) anser att tydliga mål är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett 

lyckat affärssysteminförande. I inledningsfasen av införandet anser Akkermans och Helden (2002) och 

Somers och Nelson (2001) att det är viktigt att framställa mål och möjliga sätt att uppnå dessa mål. Det 

är även viktigt att klargöra målen för att få specifika mål och för att visa projektets generella riktning. 

Det är viktigt att fastställa målen innan man försöker få ledningens stöd. Många affärssysteminföranden 

möter omfattande problem på grund av att projektet saknar en tydlig plan (Somers & Nelson 2001). 

Akkermans och Helden (2002) menar att det kan vara svårt att klargöra målen i ett affärssystemprojekt. 
En företagskultur som betonar värdet av att dela gemensamma mål över individuella arbeten och 

förtroende mellan partners, anställda, chefer och företag är enligt Somers och Nelson (2001) en 

nyckelfaktor för framgångsrikt införande av affärssystem. Engagemang och samarbete mellan alla 

inblandade är viktigt eftersom affärssystem är tvärfunktionella och gränsar över flera avdelningar. 

Fördelar med affärssystem nås inte utan samordning av insatserna och mål mellan företaget och IT 

personalen. 

 

2.9.4 Systemimplementatör 

Somers och Nelson (2001) menar att affärssystem kan vara ett livslångt engagemang för många företag. 

Det kommer alltid nya moduler och versioner att installera för att effektivisera arbetet och nå bättre 

anpassning mellan affärssystemet och företaget, vilket innebär att systemimplementatör är en viktig del 

av ett affärssystemprojekt. Framgångsfaktorer en systemimplementatör behöver ha med sig in i 

förändringsprocessen är stöd inom dyaden, konsultexpertis och affärssystemet.  

 

2.9.4.1 Stöd inom dyaden 

Akkermans och Helden (2002) menar att en organisation oftast inte har den tekniska kunskapen för att 

kunna hantera ett affärssysteminförande själva. För att nå ett lyckat affärssysteminförande behöver 

organisationer använda sig av en systemimplementatör.  
Enligt Somers och Nelson (2001) är det viktigt att framgångsrikt hantera användarnas förväntningar 

för att nå ett lyckat affärssysteminförande. Förväntningar hos ett företag kan vara större än systemets 

möjligheter och kan leda till missnöjda användare. Trots att affärssystem bidrar till positiva resultat 

inom organisationen kan systemen misslyckas att uppfylla förväntningarna hos användarna/företaget. 

Att hantera förväntningar är alltså en viktig faktor för ett framgångsrikt affärssysteminförande och bör 

ske genom alla stadier i införandeprocessen. Akkermans och Helden (2002) menar att det länge varit 

känt att framgångsrik hantering av kunders förväntningar är viktigt för lyckat införande av IT-system. 

Det är vanligt att kunder har fel förväntningar på ett affärssysteminförande, vilket i slutändan kan leda 

till missnöje och därför är det viktigt att hantera kunders förväntningar under alla steg i 

införandeprocessen.  
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2.9.4.2 Konsultexpertis 

Enligt Jenko och Roblek (2016) innebär erfarenhet att en individ har mycket färdighet eller kunskap 

inom ett område efter månader eller år av praktisk tillämpning vilket ofta resulterar i stor förståelse och 

behärskning inom området. En person med mycket erfarenhet inom ett område kan få ett rykte som 

expert. Somers och Nelson (2001) anser att organisationer använder sig av konsulter för att underlätta 

införandeprocessen. Eftersom konsulter har erfarenhet inom den specifika branschen och omfattande 

kunskap kan konsulter ta bättre beslut över vad som passar bäst för organisationen. Konsulter kan vara 

involverade i olika stadier av införandet, utföra kravanalys, rekommendera lämplig lösning och hantera 

införandet. Jenko och Roblek (2016) menar att kompetens är en kritisk faktor för framgångsrikt 

införande av affärssystem. Kompetens är förmågan att göra någonting framgångsrikt eller effektivt. Att 

hantera ett affärssystem är en kompetensintensiv uppgift som bygger på erfarenhet och engagemang av 

intressenter med olika kompetenskapacitet. Kompetenskapaciteten möjliggör för förbättringar av 

mänsklig prestation, besparingar och ökad konkurrenskraft. Shang (2012) hävdar att konsulter spelar en 

viktig roll inom ett systeminförande. Konsulters kunskaper av mjukvaran kan påverka användares 

attityd mot affärssystemet och deras syn på användbarheten.  
Enligt Jenko och Roblek (2016) är kommunikation en kompetens i affärssysteminförande vilket 

innebär effektivt utbyte av information för att kunna använda enskild kompetens maximalt och ha en 
effektiv kunskapsdelning, kontinuerlig förbättring av spiralen och en inlärningstid. Detta innebär att en 

öppen och ärlig kommunikation är en viktig faktor för en lyckad införandeprocess. 

 

2.9.4.3 Affärssystem 

Somers och Nelson (2001) anser att det är viktigt att välja rätt programvara som bäst matchar 

organisationen processer och informationsbehov av att säkerställa framgångsrikt affärssysteminförande 

och användning. Fel val av programvara kan leda till arkitektur och applikationer vilka inte passar 

organisationens strategiska mål eller organisationens affärsprocesser. Valet av programvara involverar 

viktiga beslut om budget, tidsram, mål och resultat vilka vill forma projektet. Det är nödvändigt att 

affärsprocesserna är anpassade till affärssystem för att uppnå största fördelarna. Affärssystem kan inte 

ensamt förbättra organisationsprestationen utan att organisationen strukturerar om sina affärsprocesser. 

Enligt Jenko och Roblek (2016) är kärnprocessen i ett affärssysteminförande 

systemutvecklingsprocessen, vilket innefattar att konfigurera och anpassa mjukvarupaketet till kundens 

krav och behov. Systemutvecklingsprocess drivs av arbetsgrupperna hos nyckelanvändarna, 

affärssystemkonsulterna och utvecklare i projektteamet. På grund av projektets natur är det viktigt att 

individer samarbetar inom en grupp. Joia et al. (2014) hävdar att det är viktigt att affärssystem har en 

bra design med ett lätt användargränssnitt och enkelt att använda. Affärssystemet ska ha potential att 

skapa aktuella och lämpliga förfrågningar och rapporter samtidigt som det ska vara förenligt med 

organisationens infrastruktur. Hou et al. (2016) menar att organisationsstöd kan höra ihop med 

användarvänlighet och användbarhet. 
 

2.9.5 Användarnas attityd gentemot förändring 

Enligt Yusof och Aziz (2015) kan individuell attityd mätas i uppfattad lämplighet, uppfattat stöd från 

ledningen, upplevda personliga fördelar och möjligheter. Enligt Rezvani et al. (2017) når strategiska IT 

investeringar som affärssystem dess fördelar först när de nya IT-funktionerna är inbäddade 

organisationspraxis, vilket innebär att fortsatta användande av affärssystemet blir kritiskt. Användares 

tillfredställelse och uppfattad nytta är två faktorer vilka har stor betydelse för affärssystemets fortsatta 

användning. Ifall användarna anser att affärssystemet är till nytta för deras dagliga arbete brukar 

användarna fortsätta använda sig av systemet. Litteratur om konsumentbeteende menar att 

konsumenternas intresse att köpa en produkt/tjänst igen bestäms huvudsakligen av tillfredsställelsen 

med tidigare erfarenheter av att använda en produkt/tjänst, och missnöje resulterar i att kunden slutar 

använda sig av produkten. Rezvani et al. (2017) menar att det är likadant vid användandet av ett 

informationssystem, om en användare är tillfredsställd med första användningen av affärssystemet 

kommer det påverka den fortsatta användningen av affärssystemet positivt. Aziz och Yusof (2018) 

definierar effektiviteten av förändring användarnas syn på organisationens förmåga att framgångsrikt 

införa förändringar. Förändringseffektiviteten styrs av användarnas värdering av balansen mellan tre 

avgörande faktorer, uppgiftskrav vid införande av förändring, resurstillgången och den aktuella 
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situationen eller miljön. En positiv utvärdering av faktorerna kan öka förtroendet för förändringen hos 

användarna och öka effektiviteten av förändringen. För att vinna stöd hos alla användare vilka påverkas 

av förändringen anser Somers och Nelson (2001) att det är nödvändigt för chefer att utbilda och 

kommunicera det långsiktiga perspektivet och sina mål. Chefer visar starkt stöd genom att förtydliga 

individers roll och ansvar, träning, belöna önskvärda användningsbeteenden, kontinuerlig övervakning 

och snabb återkoppling, vilket i sin tur kan skapa en positiv interaktion mellan affärssystemet och 

användarna (Rezvani et al. 2017). En positiv interaktion mellan affärssystemet och användarna kan leda 

till att användarna upplever fördelarna och även blir tillfredsställd med att använda det nya systemet. 

Tidigare studier visar att användare litar på att få instruktioner om hur de kan förbättra deras 

arbetsprestation av sina ledare. Användare känner sig uppmuntrade och skyldiga att stödja 

förändringarna en organisation presenterar ifall användarna har ett starkt stöd från deras ledare (Rezvani 

et al. 2017).  

 

2.9.6 Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 

För att uppnå en positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande bör det finnas 

förändringsengagemang, effektiv förändring och kundtillfredsställelse. Ahmad och Zhichao (2018) 

hävdar att användares positiva inställning gentemot förändring är avgörande för framgångsrik 

organisatorisk förändring. Forskare representerar användarnas positiva inställning till förändring genom 

olika konstruktioner, en konstruktion är förändringsengagemang. Ahmad och Zhichao (2018) anser att 

tre av de viktigaste faktorerna för att förklara förändringsengagemang är kvaliteten på kommunikationen 

i förändringen, deltagande och ledarskap. Att få den nödvändiga informationen påverkar hur användarna 

värderar för- och nackdelar med förändringen, vilket leder till högre grad av förändringsengagemang 

från användarna.  

Enligt Aziz och Yusof (2018) definieras förändringens effektivitet som organisationsmedlemmars 

syn på organisationens förmåga att framgångsrikt genomföra förändringar. Effektiviteten av 

förändringen bestäms av organisationsmedlemmarnas uppskattning av balansen mellan tre avgörande 

faktorer, uppgiftskrav vid införande av förändring, tillgängligheten av resurser och den nuvarande 

situationen eller miljön. Aziz och Yusof (2018) anser att en positiv utvärdering av de tre faktorerna kan 

öka förtroendet bland användarna för att genomföra en framgångsrik förändring vilket kan bida till ökad 

effektivitet av förändringen.  

Lee et al. (2010) anser att organisationer måste förstå vad som skapar kundtillfredsställelse för att 

kunna öka effektiviteten vid affärssysteminförande. Uppfattad användbarhet är en avgörande faktor för 

att nå kundtillfredsställelse. Användarnas tillfredsställelse ökar när användarna kan få ut maximal nytta 

genom att använda systemen och om användarna har en bra känsla av att använda systemet. Lee et al. 

(2010) menar att användare även kan vara mer nöjda om de tror att användningen av affärssystemet ökar 

deras prestanda och produktivitet. Syftet med att införa affärssystem är dess effektiva användning, vilket 

kan uppnås genom kundtillfredsställelse (Lee et al. 2010).  
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3 Resultat 

Resultaten av svaren från de personliga, Skype och telefonintervjuerna med respondenterna på CGI och 

SSAB presenteras i tabellerna nedanför. Tabellerna har utgångspunkt utifrån de semistrukturerade 

intervjuguiderna (bilaga 1 och 2). Resultaten i tabellerna ska analyseras mer djupgående i 

analyskapitlet tillsammans med teori från litteraturstudien.  

 

3.1 Tabell 2: Primära empiriska data från CGI 
Tabell 2 visar insamlade primära empiriska data från de två SAP-konsulter på CGI. 

 

Faktor Data från SAP-konsult A Data från SAP-konsult B 

Framgångsfaktorer 

 • Jätteviktigt att användarna och 

nyckelanvändarna är med i 

förändringsprocessen. En lyhörd 

nyckelanvändare som lyssnar på sina 

kollegor.  

• Det är viktigt med förtroende. Vi som 

konsulter måste kunna lita på att 

användarna kan sin verksamhet och 

användarna måste ha förtroende för 

konsulterna för att vara med och stötta 

mer.  

Kund 

Internt stöd  • Internt stöd är viktigt hos kunden. Det 

gäller att vara lyhörd, ge och ta.  

• Reklamationsgruppen och 

nyckelanvändaren är viktigt att få stöd 

ifrån.  

• Vi fick mycket stöd under 

förändringsprocessen av ledningen som 

resurser från IT, men vi hade inte så 

mycket kontakt med den allra högsta 

ledningen.  

• Det fanns en styrgrupp som var 

intresserade av arbetet som det 

rapporterades till, om t.ex. hur mycket 

resurser och timmar de gick åt. Vi hade 

även en projektledare. 

• Nyckelanvändaren var Sven-Erik från 

reklamationsavdelningen och han var 

väldigt engagerade i 

förändringsprocessen. Han hade varit 

med tagit fram det tidigare systemet. 

• Det gör stor skillnad att ha en person 

som är van att samarbeta med konsult 

och har stor kunskap och erfarenhet 

inom ämnet och även arbetar i 

systemet. Det hjälpte oss att kunna 

utveckla det så bra som möjligt.  

• IT-avdelningen gav mycket stöd med 

resurser och tid. Vi fick hjälp med att 

utveckla några funktioner.  

• Det är extra viktigt med internt stöd om 

kunden inte från början är med på 

förändringen, eller om 

förändringsprocessen börjar gå dåligt.  

• Alla avdelningar som är inblandade i 

processen måste man ha stöd av.  

• Det tog ett tag innan vi fick 

godkännande av högsta ledningen men 

när vi väl hade fått det fick vi stöd ifrån 

ledningen. 

• Det var mer stöd ifrån högsta ledningen 

i början av projektet än senare som 

ledde till att andra personer fick ta mer 

ansvar.  

• En av framgångsfaktorerna för projektet 

var att nyckelaktören var så engagerad.  

• För att få med hela gruppen kunde vi 

inte bara fokusera på nyckelaktören utan 

vi behövde även få med chefen för 

reklamationsgruppen.  

• IT-avdelningen gav bra stöd och hjälpte 

oss när vi behövde hjälp. Det stödet vi 

behövde från IT-avdelningen tycker jag 

att vi hade.  

• Det var väldigt bra att vi fick hjälp av 

IT-avdelning så vi kunde ägna fokus på 

annat.  

 

Intern samsyn • Det är viktigt att ha en intern samsyn 

för förändringen både enskilt och i 

gruppen. Det var extra viktigt i detta 

projekt där det var många olika aktörer 

och avdelningar som är inblandade i 

kundreklamationer.  

• Det är nästan aldrig att alla har samma 

samsyn eftersom de flesta ser olika på 

problem och arbetssätt och arbetar på 

olika sätt.  

• När systemet hade gått i drift dök det 

upp någon större sak att åtgärda vilket 
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• Nyckelanvändaren hade en klar vision 

om resultatet och hade aldrig nöjt sig 

med något sämre än det dåvarande 

systemet, han hade nog svårt att se från 

början hur det kunde bli bättre.  

• Det underlättade att alla i 

projektgruppen var så intresserade och 

vi hade en bra kemi och kunde 

samarbeta väl.  

• Eftersom det var IT-chefen som tog 

beslutet att införa ett nytt system fanns 

det inte ett delat behov hos kunden 

vilket gjorde att det var svårare att få 

med alla.  

• Vi tyckte att det var en positiv press att 

det skulle vara minst lika bra och vi 

ville överträffa det.  

jag tror vi hade kunnat veta från början 

om det hade varit en större samsyn om 

hur de skulle jobba. 

• Vi hade haft workshops för att få 

samsyn men det är jätte svårt att få med 

allting. 

• Nyckelanvändaren hade en väldigt klar 

vision om hur resultatet skulle bli vilket 

ledde till att processen snabbades på.  

• Ibland kan en klar vision hos kunden 

även göra det svårare om de inte är 

öppna för andra idéer men vi hade en 

bra kommunikation med 

nyckelanvändaren och upplevde aldrig 

det problemet i detta projekt. Det kan 

vara svårt att ändra en persons bild på 

hur det ska bli.  

• Det fanns inte ett delat behov hos 

kunden att införa ett nytt system 

eftersom det var IT-chefen som 

beordrade systemet och användarna var 

nöjda med det dåvarande systemet. 

Vilket ledde till att det var en rejäl 

uppförsbacke att börja i.  

Användarmedverkan • Användarmedverkan är mycket viktigt 

för att få med sig alla. Desto tidigare på 

tåget man kan få med sig användare att 

en förändring kommer ske desto bättre 

kommer det bli. Det är viktigt att vi 

lyssnar på nyckelanvändaren och att 

han får vara med och utveckla.  

• Från början var det bara 

nyckelanvändaren som var engagerad. 

Men vi fick även intervjua de olika 

avdelningarna som påverkas av 

reklamationer under designfasen för att 

få med alla perspektiv.  

• Trots att man rent tekniskt kan gå in 

och se hur en process ser ut i systemet 

måste man ändå stämma av med 

användarna hur det verkligen går till, 

vilken ordning.  

• Det är viktigt att i designfasen få rätt 

information, hur användes det tidigare 

systemet.  

• Engagemanget från användarna 

varierade lite men de var väldigt 

samarbetsvilliga ändå under hela tiden. 

• Användarna fick mycket utbildning, 

både dokumentation i skrift och sen 

hölls det fysiska utbildningar och även 

via Skype. Det var både vi som höll i 

utbildningar och även från avdelningen 

support från SAP.  

• Utbildning och test går lite hand i hand, 

det är då det blir påtagligt och på 

riktigt. När man säger att de ska testa så 

brukar det bli lite mer fart. Det kan 

även komma fram andra saker under 

tester.  

• Användarmedverkan är det allra 

viktigaste annars kan vi bygga en 

lösning som inte följer processen som 

dom arbetar.  

• Är användarna medverkande är det 

lättare att ändra processen och de 

accepterar det. Om vi bara kommer och 

säger att ”såhär ska ni jobba” utan att 

dom varit med blir det väldigt svårt att 

få användarna att acceptera 

förändringen.  

• Nyckelanvändaren var väldigt 

engagerad och även chefen för 

kundreklamationsgruppen som kom in 

mer och mer i projektet efter projektets 

gång. Men hela reklamationsgruppen 

var inte lika engagerade och det tog lite 

tid att få med övriga i gruppen på 

förändringen.  

• Det är jätteviktigt att ha med någon hos 

kunden som har extra driv och som är 

beredd på att göra en förändring. Tack 

vare att nyckelanvändaren var så 

engagerad kunde vi bygga en bra 

lösning.  

• Vi försökte ha workshops och enskilda 

möten för att få med allas behov och se 

till så att alla blir sedda och på så sätt 

öka engagemanget.  

• Projektet tog längre tid för att vi fick 

byta lite fokus och försöka få med alla 

användarna.  

• Nyckelanvändaren var med i 

designprocessen från början vilket 

gjorde så att han kunde säga till t.ex. 
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• Ha bra dokumentation och gå igenom 

hela processen vid utbildningarna och 

berätta vad varje avdelning kommer 

göra och även berätta vad de inte 

kommer göra. Men ändå beskriva hela 

processen så användarna får med sig 

helhetsbilden. 

vad som var obligatoriskt att ha med och 

vad som inte behövdes vara med.  

• Det var en väldigt seriös utbildning. Vi 

hade hand om de första utbildningarna 

och var med och stöttade i början. Vi 

gjorde även användarinstruktioner där 

hela flödet visades. Sedan hölls det i 

egna utbildningar för de olika 

avdelningarna. Chefen för Sales Support 

gjorde ett utbildningsschema och höll i 

utbildningarna i en månad.  

• Utbildningarna gjorde att de blev 

mindre fel när de gick live. Vissa 

önskemål kom upp i samband med de 

här utbildningarna. Utbildningen 

verifierar lösningen, att processen är 

komplett.  

Systemimplementatör 

Stöd inom  

dyaden 

• De viktigaste framgångsfaktorerna hos 

systemimplementatören är en 

kombination av att vara lyhörd, lyssna 

på nyckelanvändaren i kombination 

med kunskap, att vi kan systemet och 

det man inte kan får man söka kunskap 

om och ta hjälp av andra SAP kollegor 

och lära sig systemet.  

• Vid en förändring kan det bli mycket 

frustration därför är det viktigt att vi ger 

stöd åt användarna, viktigt att man är 

lyhörd och ödmjuk för uppgiften. 

• Jag anser att vi erbjöd stöd till kunden i 

hög grad under hela projektet då detta 

var ett prioriterat projekt och vi tyckte 

detta projekt var roligt.  

• Vi kunde ge bra stöd eftersom vi hade 

kännedom av kunden och branschen 

och om deras SAP system. Vi hade inte 

lika mycket kunskap om 

kundreklamationssystemet så då fick vi 

ta till oss teori och kontakta andra 

kollegor.  

• Jag tycker vi hanterade kundernas 

förväntningar bra, väldigt sporrande att 

de redan hade ett så bra system innan.  

• Det är viktigt att 

systemimplementatören lyssnar på 

kunden vad den vill och även kunna 

säga nej till önskemål som inte är 

genomförbara.  

• Det är viktigt att det finns stöd inom 

projektet från alla parter.  

• Eftersom vi inte hade jobbat med 

reklamationsdelen innan var vi osäkra 

om vi skulle ta oss an det här projektet 

men vi erbjöd det stöd vi kunde.  

• Vi erbjöd stöd på olika sätt genom 

avstämningar, kravspecifikation, 

testscenarion, acceptanstester och 

utbildning.  

• Hade vi inte lyssnat på kunden så hade 

vissa förändringar inte blivit av.  

• Vi utgick från kravspecifikationen för 

att hantera kundernas förväntningar.  

Konsult- 

expertis 

• Ifall konsulterna inte är lyhörda och inte 

kan söka kunskap har jag svårt att se att 

det kan bli kvalitet i det man gör. 

• Vi hade inte kunskap om 

kundreklamationer så jag var dels på en 

5 dagars SAP kurs för att få mer 

kunskap, vi sökte även efter teori och 

dokumentationer om just 

kundreklamationer och kontaktade 

kollegor. Men vi hade en hög 

kundkännedom och hur kundorder och 

kundfakturor fungerade.  

• Det var bra att gå på den kursen för att 

ha en bra grund att utgå ifrån men sen 

• Lösningarna är beroende av vilka 

konsulter som gör lösningen trots att det 

är ett standardsystem. Eftersom det går 

att göra på flera olika sätt är det 

jätteviktigt att ha duktiga konsulter. Det 

är även väldigt svårt att ändra i 

efterhand.  

• Vi hade inte jättemycket kunskap om 

reklamationssystem men däremot hade 

vi kunskap om kunden och även deras 

förtroende. Vi hade hjälp ifrån en 

konsult i Finland om det var något vi 

undrade över. Eftersom vi hade kundens 

förtroende fick vi göra ett försök till att 
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har kunden alltid sina egna 

anpassningar och kör inte helt SAP-

standard.  

• Jag tyckte att vi hade en ärlig och 

transparens kommunikation till kunden.  

• En ärlig och transparens 

kommunikation påverkar 

förändringsprocessen. Samarbetet med 

andra konsulter och har sett 

skräckexempel där det inte varit lika 

hög ärlighet och transparens och då blir 

det inte bra.  

• Jag tror inte att man kan jobba så 

många år med samma kund om man 

inte håller en sån nivå med ren 

transparens då kunden litar på 

konsulterna.  

skapa en lösning. Det var viktigt att 

spela med öppna kort om att vi inte hade 

jobbat med det här tidigare.  

• Då vi inte hade all kunskap om 

reklamationer tog det längre tid och vi 

fick undersöka mycket på egen hand.  

• Det är viktigt att vara ärlig och öppen 

för det som var viktigt i projektet. En 

del information måste man vara 

försiktig med och föra fram det 

långsammare. Man ska uttrycka sig på 

ett bra sätt och inte ljuga.  

• Vid en ärlig och transparens 

kommunikation ökar förtroendet mellan 

bägge parter och gör så att kunden vågar 

berätta vad som är dåligt, vilket leder till 

en bättre förändringsprocess. 

Affärssystem • Affärssystemet är en viktig 

framgångsfaktor för en lyckad 

förändringsprocess. Att systemet är 

integrerat med kundorder och 

kundfakturor och då kunna använda 

affärssystemet som det är tänkt. 

• Det nya affärssystemet är inte jättelätt, 

Lotus Notes var som ett formulär där 

man skriver mycket fritext i vilket kan 

till en början upplevas enklare än SAP 

där det finns otroligt mycket funktioner.  

• Att det nya systemet kan ha uppfattats 

som svårt att lära sig kan ha påverkat 

förändringsprocessen lite, speciellt 

eftersom de var nöjda med det andra 

systemet.  

• Det finns mycket i SAP, t.ex. många 

olika fält och flikar i SAP vilket jag tror 

kan upplevas som att systemet inte är så 

användarvänligt. Men det finns en 

instruktion som beskriver vilka fält man 

ska fylla i. Men när man har lärt sig 

systemet mer kan det kännas mer 

användarvänligt. 

• Det nya systemet har förbättrat kundens 

process jättemycket eftersom man har 

det i samma system. Alltifrån 

kundmasterdata, kundorderdata hänger 

ihop.  

• Att man har allting i ett och samma 

system skapar en effektivare 

arbetsprocess och skapar en större 

spårbarhet. 

• Affärssystem har stor betydelse och det 

är viktigt att allting hänger ihop och att 

man har tillgång till allting.  

• Affärssystemet var ganska komplext 

och det behövdes mer klickande vilket 

skapade större motstånd hos 

användarna. Det tog ganska lång tid 

innan kundreklamationsgruppen lärde 

sig alla delar.  

• När användarna väl har lärt sig systemet 

så tyckte de att det var bra och kunde se 

alla fördelar med hur allt hänger ihop.  

• Just den här modulen var bra att göra 

förändringar i och kunde då få det mer 

anpassat efter kundens önskemål. 

• Eftersom allt nu är i SAP blev det lättare 

att se hela flödet och det blev en bättre 

process. Processen stödjer hur dom 

arbetar plus att de kan se hur allt hänger 

ihop. 

Kund-Systemimplementatörssamarbete 

Förändrings- 

grupp 

• Det gäller att vara lyhörd, lyssna på hur 

de använder det nuvarande systemet. 

• Projektledaren var väldigt engagerad 

från början men sen blev han mycket 

mindre aktiv. Men det kan ha varit för 

han märkte att vi hade ett så bra driv 

själva. 

• För att få till ett bra samarbete är 

förtroende, ärlighet och även humor 

viktiga faktorer. 

• Samarbetet mellan kunden och 

systemimplementatören är viktigt. 

• Det är viktigt att projektgruppen 

fungerar annars blir det inget bra 
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• Förändringsgruppen är viktig för en 

lyckad förändringsprocess. 

• Nyckelanvändaren hade flera möten 

med andra avdelningar men jag tror det 

inte var helt lätt från början att få med 

alla.  

• Motivationen ändrades nog under 

resans gång, från början tror jag att 

nyckelanvändaren var lite emot 

förändringen eftersom han var nöjd 

med det han hade och men under 

projektets gång tror jag att han blev mer 

positiv till förändringen. Detta kan ha 

påverkat förändringsprocessen. 

projekt. Rollerna i detta projekt 

förändrades lite under projektets gång.  

• Vi hade med fikabröd på workshops och 

lyssnade på användarna för att få de 

motiverade och känna sig delaktiga.  

• Vi i projektgruppen hade bra motivation 

för projektet, det var större driv i början 

sen hade man en liten svacka i mitten. 

Sedan gick det upp igen när vi närmade 

oss driftstart. Vid driftstart var alla med 

och ville få det att fungera. 

• De som är motiverade arbetar hårdare 

och är mer angelägen att hitta lösningar 

som fungerar än de som inte är 

motiverade. 

Effektiv 

kommunikation 

• Vi passade på att ha många fysiska 

möten när vi var i Borlänge, och när vi 

satt i Karlstad samlade man på sig 

några frågor och sen körde Skype 

möten. Det nära samarbetet vi hade tror 

jag påverkade förändringsprocessen 

mycket positivt. Kommunikationen 

fungerade mycket bra mellan 

nyckelanvändaren och oss.  

• Vi hade en tidplan med vad vi skulle 

göra vilka veckor men inte någon direkt 

kommunikationsplan. 

• Informationsflödet fungerade mycket 

bra då vi fick all den information vi 

behövde från nyckelanvändaren för att 

skapa så bra prototyp som möjligt.  

• Kunskapsöverföringen har fungerat bra 

i projektet, eftersom nyckelanvändaren 

var så engagerad under projektet så har 

hans utbildning gått parallellt mellan 

utveckling och tester.  

 

• Det är inte jätteviktigt att ha en effektiv 

kommunikation utan det viktigaste är att 

berätta vad som är viktigt, vad som är 

obligatoriskt och vad som är bra att ha. 

Det är viktigt att även kunna prata om 

annat än bara projektet.  

• I början när vi hade den mesta 

kommunikationen med 

nyckelanvändaren fungerade 

kommunikationen väldigt bra. Men 

vilka man behövde kommunicera med 

förändrades under projektets gång.  

• Vi hade inte någon kommunikationsplan 

men en tidplan när olika delar skulle 

vara klara och projektmöten.  

• Vi fick den informationen vi behövde 

för att bygga prototypen av 

nyckelanvändaren och sedan behövde vi 

ha mer kommunikation med övriga 

gruppen för att få deras synpunkter 

också. 

• Vi hade stående projektmöten då alla 

hade chans att få del av vad som 

försiggick. Det bygger på att de olika 

språkrören förmedlar till övriga i sin 

grupp. Och att de tar in information från 

sin grupp och förmedlar tillbaka till 

projektgruppen. 

• För att överföra kunskap hade vi mycket 

utbildningar, alla tekniska förändringar 

som var gjorda skulle finnas med i en 

projektdokumentation. Vi lärde upp 

nyckelpersoner och sen får de lära 

vidare till de andra användarna.  

Samsyn i 

dyaden 

• Om vi inte skulle haft en samsyn inom 

projektet och vi inte hade lyssnat på 

kunden skulle det inte bli lika bra.  

• Nyckelanvändaren hade stor 

medvetenhet om att det skulle ske en 

förändring men han hade nog svårt att 

se hur det skulle bli i SAP. Men den 

medvetenheten ökade under projektets 

gång.  

• Det var inte jättetydlig medvetenhet hos 

alla. Nyckelanvändaren var med på det 

hela men det tog tid att förankra den 

bland alla andra. Det var först innan 

driftstart alla fick medvetenhet om 

förändringen.  

• När alla inte är medvetna om 

förändringen tar det lite längre tid att få 

med alla.  
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• Jag tror att nyckelanvändaren blev mer 

positiv eftersom han fick vara delaktig i 

projektet, att vi tillsammans har tagit 

fram den här lösningen.  

• Det var inga kulturella förändringar 

men systemen ser helt annorlunda ut. 

• Kunden hade tydliga mål med 

förändringen som gjorde så att vi visste 

vad vi skulle åstadkomma.  

• Det var inga stora kulturella 

förändringar men en liten skillnad var 

att nyckelanvändaren inte har samma 

behörighet i SAP men eftersom han var 

med och byggde lösningen tror jag att 

han kände att det blev bra ändå.  

Användarnas attityd gentemot förändring 

 • Användarnas attityd mot förändring är 

viktigt, känner användarna att de inte 

förstår, eller att det inte finns någon 

dokumentation, eller att det är 

obegripligt då kommer det bli väldigt 

svårt att få dom börja använda ett nytt 

system. 

• Användarnas attityd gentemot bytet var 

blandat, men efter utbildningar och 

dokumentationer så upplevde jag att de 

var positiva.  

• För att försöka ändra användarnas 

attityd försökte vi svara på frågor och 

på något sätt demonsterea systemet. Om 

man inte har något att visa kan 

användarna ofta bli mer fundersamma 

om hur det kommer se ut och hur de ska 

jobba. Vid sådana tillfällen har vi alltid 

gått in och visat något annat, t.ex. 

någon annan process så de har fått sett 

någonting vilket kan övervinna mycket. 

• Innan användarna började använda sig 

av systemet kan det ha varit svårt att se 

några personliga fördelar med systemet.  

• Från början tror jag inte att användarna 

såg att det var lämpligt att göra 

förändringen förutom att allt skulle vara 

i samma system.  

• Förändringsarbetet underlättar om 

användarna är öppna för förändring men 

ofta är det inte så och det är det som är 

utmaningen att få dom till att vara mer 

öppna.  

• Är användarna negativa till 

förändringen kan dom nästan sänka ett 

helt projekt, de kan då välja att inte säga 

det som de måste ha och inte ge oss all 

information vi behöver vilket gör så att 

vi kan bygga en lösning som inte 

uppfyller deras krav.  

• Användarnas attityd var avvaktande då 

de hade ett system som de var nöjda 

med. Hade inte prototypen varit bra nog 

så hade det varit tufft att övertala 

användarna.  

• Vi ägnade mycket tid på att få 

nyckelanvändarens förtroende, när han 

sedan såg prototypen blev hans attityd 

mycket bättre gentemot förändringen.  

Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 

 • Det fanns mycket engagemang för 

förändringen. Just för att de var nöjda 

med det dåvarande systemet och hade 

en rädsla att det nya systemet skulle bli 

sämre, och för vår del var det de som 

sporrade oss.  

• Det var en effektiv förändringsprocess 

förutom att det var ett stopp på 1,5 år i 

väntan på klartecken från IT-chefen. Så 

det hade kunnat vara en effektivare 

process. 

• Som bevis på hur nöjda dom blev var 

att SSAB i Finland började använda sig 

av systemet trots att de inte har sina 

kundorder och kundfakturor i SAP. De 

tycker då att 

kundreklamationsprocessen är så bra 

• Det fanns mycket engagemang för 

förändringen men det varierade lite 

under projektets gång. 

• Förändringsprocessen var inte så 

effektiv eftersom det tog lång tid men 

det kan vara så att det behövde ta lång 

tid ör att landa hos alla parter men det 

hade kunnat gå snabbare. Vi fick även 

vänta i ca. ett år innan vi fick klartecken 

av IT-chefen vilket dröjde ut på tiden.  

• Ett tydligt tecken på hur nöjda dom blev 

var att SSAB i Finland började använda 

sig av systemet trots att de inte kom åt 

alla delar.  
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gjord att de vill använda sig av det 

systemet trots att de inte har tillgång till 

kundorder och kundfaktorer 

 

3.2 Tabell 3: Primära empiriska data från SSAB 
Tabell 3 visar den empiriska insamlade data från de tre respondenterna från kundföretaget SSAB. 

 

Faktor Data från 

reklamationskoordinator 

A 

Data från 

Reklamationskoordinator 

B 

 

Data från IT-chef  

Framgångsfaktorer 

 • Det är jätteviktigt att ha 

en driven projektgrupp 

och att testköra innan 

man går live.  

• Information, utbildning 

samt väldigt bra 

användarvänlighet av 

systemet är också 

kritiska 

framgångsfaktorer. 

• Utbildning och 

kommunikation är 

viktigt, att få all 

information om vad som 

pågår under projektets 

gång. 

• Vi en 

förändringsprocess är 

det viktigt att alla är 

delaktiga och förstår 

vad som händer.  

• Tydlighet för 

förändringen 

Kund 

Internt stöd  • Det är viktigt att kunden 

ger rätt information och 

utbildning till 

användarna.  

• Att ha internt stöd är 

avgörande för hur bra ett 

införande blir.  

• Det fanns stöd från 

ledningen att genomföra 

införandet och skapa 

systemet. Men det kunde 

ha funnits mer stöd för 

utbildningen av 

användarna. Det brister i 

information till 

användarna om hur 

genomförandet ska 

hanteras. Om ledningen 

hade gett ännu mer stöd 

och mer information 

kunde det ha minskat 

problem och hinder.  

• Jag skräddarsydde och 

ställde krav på systemet 

så på det viset var jag 

nog nyckelaktör. Jag var 

mycket engagerad i att 

få fram så bra system 

som möjligt med all 

funktion vi behöver. Om 

jag inte hade varit med 

och gjort 

• Vi fick inte jätte mycket 

stöd från högsta 

ledningen och projektet 

begränsades av kostnaden 

och det blev bråttom att 

införa systemet. 

• Om det fanns mer stöd 

från ledningen och hade 

lagts mer pengar på 

projektet kunde systemet 

ha funkat bättre ifrån 

början. 

• IT-avdelningen var de 

som hade begärt att vi 

skulle byta till SAP. Men 

jag var inte i kontakt med 

dom så mycket. 

• Att få alla 

välinformerade och 

förstå varför det ska ske 

en förändring. Desto 

mindre alla vet desto 

mer kommer de hålla 

taggarna utåt.  

• Det är jätteviktigt med 

internt stöd hos kunden, 

ingen kan driva ett 

förändringsarbete utan 

ett tydligt stöd från hela 

organisationen. 

• Det är bra att få stöd 

ifrån personer så högt 

upp i organisationen 

som möjligt. Om det 

inte finns stöd från 

högsta ledningen vid en 

förändring kommer inte 

de under ändra på sig 

heller. 

• Eftersom det var ett 

begränsat system och 

begränsat antal 

användare och inte 

rörde hela 

verksamheten var inte 

allra högsta ledningen 

så involverad men de 

chefer som var närmast 

användarna var väl 
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kravspecifikationen och 

tryckt hårt på att få med 

alla krav är det nog flera 

krav som vi inte hade 

fått.  

• IT-avdelningen var de 

som hade fört fram 

kravet att vi skulle byta 

till SAP. Men sen 

jobbade inte jag så 

mycket mer med dom så 

jag vet inte riktigt hur 

mycket de var 

engagerade.  

informerad och gav 

stöd. 

• Utan att ha något stöd 

från ledningen hade vi 

inte fått de resurser som 

vi behövde för att 

genomföra 

förändringen.  

• Jag tycker att vi på IT-

enheten var så 

hjälpsamma vi kunde, 

innan projektet startade 

hade vi tagit fram en 

lösning som vi visade 

för användarna.  

Intern samsyn • Det är mycket viktigt att 

ha en intern samsyn för 

att veta vad det är man 

har att jobba med och att 

alla har en samsyn när 

det kommer ut och ska 

tas emot av användarna.  

• Man kan göra ett system 

som någon begriper men 

som någon annan inte 

begriper och därför blir 

det viktigt att kunna ha 

en samsyn för att göra 

det mer förstått för alla 

vad det handlar om. 

• Har man en intern 

samsyn kommer 

resultatet blir mer 

positivt eftersom man 

vet vad som händer, 

varför och hur man ska 

hantera det. Finns inte 

en intern samsyn kan det 

bli en negativ förändring 

istället. 

• Det var en klar vision 

ifrån början att vi skulle 

använda oss av samma 

system på alla ställen 

SSAB finns och inte 

bara i Borlänge men det 

är fortfarande inte 

uppnått att vi använder 

samma system överallt.  

• Rent användarvänligt för 
oss användare fanns det 

inget behov av oss att ha 

ett nytt system eftersom 

vi hade ett bra system vi 

trivdes med. Men jag 

förstod företagsmässigt 

varför vi behövde byta 

system för att få det 

enhetsmässigt och kunna 

• Det är väldigt viktigt att 

ha en intern samsyn hos 

kunden för att få en bättre 

förståelse.  

• Visionen var att det 

skulle vara samma 

system på alla ställen där 

SSAB finns men det har 

vi inte än.  

• Vi som användare kände 

inget behov att byta 

system eftersom vi tyckte 

vi redan hade ett bra 

system.  

• Eftersom vi tyckte att 

Lotus Notes var mycket 

enklare att arbeta i blev 

man lite tveksam och 

kände inte något behov 

av ett nytt system.  

• Det är jätteviktigt med 

intern samsyn för 

förändringen, därför är 

informationen så viktig, 

varför man gör det. 

• Visionen med 

förändringen var att få 

en modernare plattform 

och bygga en bättre 

arbetsprocess än vad vi 

hade då. 

• Det var IT som hade det 

största behovet för bytet 

då vi inte hade nog med 

resurser att supporta 

den gamla plattformen 

men användarna hade 

nog inte lika stort 

behov, de kunde nog 

lika gärna ha fortsatt 

använt det gamla.  

• Att det inte fanns något 

delat behov gjorde nog 

att det tog längre tid, 

och att användarna var 

mindre motiverade.  

• Det var inte bara att 

byta system utan det var 

mycket diskussioner 

innan det nya systemet 

rullade ut.  

• Jag tror att de som kan 

det gamla systemet 

egentligen inte vill göra 

en förändring. Att de 

vill hålla kvar i det de 

kan och vet hur det 

funkar. Därför tror jag 

att motståndet var högt 

från början.  
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koppla det med andra 

SAP system. 

Användarmedverkan • Det är väldigt viktigt att 

användarna medverkar i 

införandeprocessen. Det 

är vi som använder 

systemet och vet hur det 

funkar. Det är även vi 

som säkerställer så det 

blir en bra och enkel 

funktion som passar oss, 

annars kan det bli en 

lösning som är genialisk 

på papper men inte 

passar hos oss och som 

ingen förstår.  

• Användarna var 

engagerade, i 

utvecklingsarbetet hade 

vi mycket testkörning 

och ville kolla av med 

användarna så långt som 

möjligt. Det är viktigt att 

användarna är delaktiga 

för att skapa 

engagemang hos 

användarna och på så 

sätt få ett bra resultat.  

• Jag som användare var 

också engagerad för att 

få fram rätt funktion, 

dels var jag med och tog 

fram kravlistan och var 

väldigt bestämd på att vi 

skulle ha de 

funktionerna, om jag 

inte hade varit så 

bestämd på det var det 

säkert flera funktioner vi 

inte hade fått. 

• Många visste vad som 

var på gång och vi hade 

utbildningar och 

provkörningar i början 

med en del användare. 

• Jag som var med i 

projektet lärde mig 

under vägen och vi 

skrev instruktioner på ca 

100 sidor där vi 

förklarade hur systemet 

fungerade i detalj.  

• Det kunde ha varit ännu 

mer utbildning för att 

öka förståelsen hos 

användarna och lättare 

sjösätta det och snabbare 

få det i funktion.  

• Det är viktigt att 

användarna medverkar 

för det är de som 

använder systemet och 

vet hur det fungerar.  

• Vi var nyfikna på 

systemet och därför 

ställde vi mer frågor och 

blev på så sätt mer 

engagerade i processen. 

Så vi var engagerade men 

vi förstod inte så mycket 

från början.  

• Vi fick utbildning av 

systemet men det kunde 

ha varit ännu mer 

utbildning.  

• Det var några användare 

som fick utbildning och 

som sedan skulle föra det 

vidare hos andra 

användare, det kunde ha 

varit mer intern 

utbildning för fler 

användare. 

• Vi hade ett testsystem 

bredvid som vi kunde 

prova i vilket var väldigt 

bra och sen fick vi stöd 

från Hans och Jessica.  

• Vi hade även fått 

instruktioner där det stod 

i detalj hur man skulle 

göra vilket var bra och 

underlättade när vi var 

osäkra.  

• Det är viktigt att 

användarna medverkar i 

införandeprocessen, 

innan man går live 

måste alla fått 

utbildning i hur det nya 

systemet funkar så det 

inte blir något stopp i 

produktivitet. 

• Alla användarna var 

inte involverade i 

uppsättningen av 

systemet utan det var 

någon som fick hålla 

ihop projektet, men på 

slutet var alla 

användare delaktiga. 

• Det är viktigt att 

användarna är delaktiga 

och förstår vad som 

händer så de inte arbeta 

emot lösningen och 

bara försöker hitta 

problem.  

• Jag antar att användarna 

var engagerade genom 

att ge feedback till 

Sven-Erik eftersom det 

var han som höll i 

kraven.  

• Jag tror alla fick en bra 

utbildning, vilket nog 

ledde till att de blev 

mer nöjda med det nya 

systemet och kunde 

jobba bättre.  
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• Det hade gått att minska 

många hinder och 

problem som uppstod 

tack vare att användarna 

inte hade fått tillräcklig 

information och 

utbildning. 

Systemimplementatör 

Stöd inom  

dyaden 

• Det är viktigt att 

systemimplementatören 

förstår oss, hur vi vill ha 

det och hur det ska 

fungera. Det har Jessica 

och Hans gjort jättebra.  

• Det var ett jättebra stöd 

från 

systemimplementatören 

och vi hade en bra 

relation. Men även dom 

blev lite pressade att det 

skulle gå snabbt. Utan 

deras stöd hade det blivit 

betydligt svårare att 

genomföra projektet. 

• Jag tycker de hanterade 

våra förväntningar bra, 

jag gick hårt på att få 

med all funktion och då 

fick jag igenom de 

mesta kraven.  

• Det är viktigt att 

systemimplementatören 

kan sätta sig in i vår sits 

och hur användarna 

tänker. 

• Vi fick bra stöd från 

Hans och Jessica när vi 

hade gått live med 

systemet och behövde 

hjälp. 

• Det är viktigt att 

systemimplementatören 

är lyhörd på de krav 

som finns i 

verksamheten för att få 

det att fungera bra och 

inte alltid välja den 

enklaste tekniska 

lösningen utan ibland 

kanske få jobba lite 

extra med nya 

funktioner för att 

verksamheten ska bli 

nöjd. 

• Systemimplementatören 

var väldigt delaktiga 

från början till slut, det 

tror jag ledde till att 

resultatet blev så bra 

och ett system som 

kunde användas på ett 

bra sätt av 

verksamheten.  

Konsult- 

expertis 

• Systemimplementatören 

hade definitivt den 

expertis som behövdes 

för detta projekt vilket 

påverkade 

införandeprocessen 

mycket positivt.  

• Systemimplementatören 

var ärliga i sin 

kommunikation och sa 

vad som går och vad 

som inte går att göra, det 

påverkade processen 

positivt och det skulle 

inte ha blivit så bra 

resultat annars. 

• Innan vi körde igång det 

här projektet med 

Jessica och Hans så hade 

vi ett halvår tidigare kört 

igång med en ensam 

konsult som inte hade 

den kunskap som 

behövdes, det slutade 

med att vi fick skicka 

• Resultatet hade inte blivit 

så bra som det blev om 

inte Jessica och Hans var 

ärliga i sin 

kommunikation till oss.  

• Vi frågade om fler 

funktioner som 

systemimplementatören 

sa att det gick men att 

projektet var begränsat 

och kunde därför inte ta 

med allt då men som vi 

har fått nu i efterhand. 

Hans berättade även att 

alla funktioner vi hade i 

det gamla systemet även 

finns i SAP, det var sånt 

vi inte visste om så det 

var skönt att få höra det 

för att känna sig lite mer 

motiverad till bytet.  

• Det är väldigt viktigt 

med konsultexpertis 

eller det är viktigt att ha 

erfarna och duktiga 

utvecklare oavsett om 

det är konsult eller inte 

annars kommer inte 

resultatet bli bra.  

• De hade den kunskap 

som krävdes för att nå 

en lyckad 

införandeprocess, de 

visste snabbt vad som 

gick och inte fick att 

göra vilket ledde till en 

bra dialog med 

verksamheten. 

• Att ha en ärlig och 

transparens 

kommunikation är 

viktigt för att bli mer 

trovärdiga. Att säga 

som det är, och vad som 

går att göra och inte 

går. Det tycker jag att 
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hem han och avbryta 

projektet.  

systemimplementatören 

var. 

Affärssystem • SAP är ett komplicerat 

system så det tog ett tag 

att lära sig det och förstå 

logiken om man inte har 

jobbat med SAP innan. 

Det var många som 

skulle lära sig systemet 

så det kostade mycket 

och tog lång tid att lära 

upp alla användare.  

• Det är ett fyrkantigt 

system men vi har 

försökt gjort det mer 

användarvänligt. 

• Vi försökte göra 

systemet så 

användarvänligt som 

möjligt och det gjorde vi 

genom att provköra med 

andra användare där de 

fick lämna kommentarer 

på vad som var bra och 

vad som bör ändras.  

• Själva arbetsprocessen 

tog lite längre tid med 

det nya systemet men 

det förbättras hela tiden 

och nu efter flera 

förbättringar är det 

väldigt bra. Det tar 

längre tid dels för att det 

är mer klickande och 

mycket flikar, och för 

varje ruta i SAP så finns 

det en ”task” som mäter 

tiden och där måste man 

skriva i en speciell ruta 

och öppna formuläret.  

• Jag hade mer rättigheter 

i det gamla systemet 

som gjorde att det gick 

mycket snabbare att 

göra en ändring.  

• Det hade varit jättebra 

om det hade lagts mer 

resurser till att få 

systemet så komplett 

som möjligt från början, 

nu har man i efterhand 

fått jobba med massa 

onödiga problem som 

skulle gått att fixa från 

början.  

• SAP är inte enkelt att lära 

sig om man jämför med 

det gamla systemet.  

• Det är ett komplicerat 

system och det var svårt 

för alla användare att lära 

sig det vilket gjorde så att 

det tog mycket tid.  

• Systemet är lätt nu när 

man har lärt sig det men 

det är mycket manuellt 

som behöver göras, när 

det är mer manuella saker 

som ska göras är det mer 

öppet att göra fel.  

• Det är mer klickande än 

det var förut och den 

effektiva tiden det tar att 

skicka ut en 

reklamationer är betydligt 

längre än tidigare. Men 

nu förbättras systemet 

hela tiden och det går 

snabbare och snabbare. 

• Fördelen med det nya 

systemet är att man har 

bättre kontroll över alla 

”taskar”, t.ex. hur lång tid 

det tar vid registrering, 

utredning osv.  

• En annan bra sak med att 

ha SAP är att man 

kommer åt mer saker, till 

exempel gå direkt till 

ordern. Man har även lärt 

sig mycket inom SAP 

mer än bara 

reklamationsdelen. 

 

• Det är viktigt att 

affärssystemet passar i 

verksamheten för att få 

det så bra som möjligt.  

• Vi såg över de 

processer som fanns i 

det gamla systemet och 

kollade hur vi kunde 

förbättra dom, vad vi 

kunde ta bort och vad 

som saknades. Det 

ledde till att 

processerna blev 

förbättrade.  

• Vi har även fortsatt att 

utveckla och förbättra 

systemet efter det gick 

live för att få 

processerna ännu bättre 

vilket det har blivit stor 

skillnad på.  

Kund-Systemimplementatörsamarbete 

Förändrings- 

grupp 

• För att få till ett bra 

samarbete är det viktigt 

• För att få till ett så bra 

samarbete som möjligt 

• För att få ett bra 

samarbete mellan kund 
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att dom har kunskap om 

systemet och även insikt 

i vår verklighet, alltså 

kunskap åt båda hållen. 

Det tycker jag att Hans 

och Jessica hade vilket 

nog är en stor anledning 

till att det gick så bra 

som det gick.  

• I projektgruppen var vi 

noga med att prata med 

användare från varje 

avdelningsgrupp för att 

se om 

kravspecifikationen 

fungerar i praktiken eller 

behöver förbättras. Det 

påverkade slutresultatet 

avsevärt eftersom man 

då fick tillfälle att belysa 

förbättringsbehov och 

förändringsbehov. Det 

är jätteviktigt.  

• Det var jätte svårt att 

motivera användarna 

eftersom det var en stor 

förändring och man 

möter mycket 

frågeställningar och ett 

ganska starkt motstånd. 

Vi försökte ha 

utbildningar, klara 

instruktioner och 

förenkla systemet så 

mycket det gick för att 

motivera användarna 

och även försöka skapa 

förståelse för 

förändringen.  

• Ifrån början var det bara 

ett grundutbud av 

funktioner i systemet 

och det blev ännu 

svårare att sälja in 

någonting hos 

användarna som vi 

egentligen inte ville ha. 

• Till en början var det lite 

dålig motivation hos oss 

men när beslutet togs att 

det skulle genomföras 

blev man mer motiverad 

till att genomföra det. 

Man var motiverad att 

göra det så bra som 

möjligt så det fanns 

mycket motivation. 

skulle jag ha önskat att vi 

som användare kunde 

prata direkt med Hans 

och Jessica istället för att 

informationen skulle gå 

genom massa personer 

innan det kom fram till 

dom.  

• Samarbetet fungerade bra 

men jag tror det hade 

blivit bättre om vi hade 

kunnat prata med dom 

direkt.  

• Det är viktigt att 

systemimplementatören 

förstår vad vi som kund 

vill ha och ha förmågan 

att sätta sig in i vårt 

arbete.  

och 

systemimplementatör är 

det viktigt med 

tydlighet och öppenhet.  

• Att användarna inte var 

så motiverad till bytet i 

början leder nog till att 

de ser vilka problem det 

kommer ställa till med 

istället för möjligheter. 

Därför är det viktigt att 

motivera användarna.  

• Vi försökte motivera 

användarna genom att 

visa demoinstruktioner 

för hur systemet skulle 

bli, jag hade inte själv 

någon kontakt med 

användarna men jag 

gissar att de blev mer 

positiva till 

förändringen när de fick 

se det. 

• Vi hade inget alternativ 

utan det var tvunget att 

göra men vi försökte 

göra det så bra som 

möjligt.  

Effektiv 

kommunikation 

• Jag tycker att 

kommunikationen 

fungerade exemplariskt, 

• Jag tycker att 

kommunikationen 

fungerade perfekt, 

• Det är viktigt att ha en 

effektiv kommunikation 

med de som håller ihop 
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det förenklar 

genomförandet och 

förståelsen, allting blir 

bättre av att ha bra 

kommunikation.  

• Informationsflödet 

fungerade väldigt bra, 

jag gav mycket 

information till 

systemimplementatören 

och jag fick mycket 

information ifrån dom.  

systemimplementatören 

var mycket här och det 

funkade bra, vi hade 

mycket möten.  

• Det kändes som att 

systemimplementatören 

blev en av oss, att vi var 

ett team och att de inte 

bara var konsulter.  

• Informationsflödet 

fungerade bra, vi hade 

mycket möten, på plats, 

Skype och mail. Vi fick 

även mycket tester att 

göra för att de skulle 

kunna utveckla systemet 

så att det passade oss. 

 

det från verksamheten 

men sen går det inte att 

ha bra kommunikation 

med alla användare 

utan det är viktigt att 

välja ut användare som 

kan processen bäst som 

man har den mesta 

kommunikationen med. 

Sedan måste den 

personen i sin tur 

stämma av med 

användarna. 

• Informationsflödet 

mellan den som var 

mest kunnig av 

systemet i 

verksamheten och 

utvecklarna var det som 

fungerade bäst och det 

var det som var grunden 

till att det började 

funka.  

Samsyn i 

Dyaden 

• Det är viktigt att ha 

samsyn mellan alla 

parter i projektet för att 

få en bättre förståelse 

vad som ska göras.  

• Innan vi körde vi igång 

projektet med Jessica 

och Hans så körde vi 

igång med en ensam 

konsult som inte hade 

den förståelsen för vår 

verksamhet utan talade 

bara om vad SAP hade 

för standardsystem 

vilket inte fungerade för 

oss, det slutade med att 

han fick sluta. 

• Bland projektgruppen 

var alla väl medvetna 

om vad som skulle 

göras.  

• Samsynen är väldigt 

viktig i ett projekt så alla 

vet vad man ska göra och 

vad målet är. 

• Användarna var inte så 

medvetna om vad som 

skulle ske mer än att det 

var en förändring. Men 

jag tror inte det 

påverkade 

förändringsprocessen så 

mycket eftersom 

användarna visste att det 

skulle ske en förändring. 

• Förändringsarbetet 

underlättar om det finns 

en samsyn mellan alla 

parter. I detta projekt 

fanns det ingen samsyn 

från början eftersom det 

var IT som ville byta 

system, därför blev 

dialogen mellan 

parterna extra viktig 

och det som hjälpte oss 

framåt i arbetet och 

användarna blev mer 

välvilliga till att byta 

system.  

• I slutändan måste man 

ha samsyn annars går 

det inte att göra en 

förändring. Utan någon 

samsyn hade vi inte fått 

den hjälp vi behövde 

för att bygga de 

processerna som fanns i 

systemet. 

• Jag tror medvetenheten 

för förändringen inte 

var så hög. Det första 

steget var att få 

verksamheten att förstå 

att det finns ett behov 

av att göra en 

förändring. Eftersom 

användarna bara 

använder systemet och 

inte är så tekniskt 

insatta var det nog svårt 

för dom att se behovet.  
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Användarnas attityd gentemot förändring 

 • Användarnas attityd var 

lite avvaktande i början 

men efter tiden började 

de acceptera det mer. 

• Jag var själv först 

skeptiskt till bytet 

eftersom vi trivdes med 

det gamla systemet men 

det tror jag gjorde så att 

jag var ännu mer 

engagerad till att få det 

nya så bra som möjligt. 

Jag ville hela tiden jobba 

framåt och hitta 

möjligheter att lösa 

uppgifter. 

• Eftersom jag såg 

systembytet som en 

möjlighet att få det ännu 

bättre ökade 

engagemanget så jag 

tror inte attityden 

påverkade förändringen 

negativt. 

• Jag skulle önskat att det 

lagts mer tid och pengar 

på själva 

utvecklingsarbetet 

istället för att ägna över 

många förbättringar på 

förvaltningen, arbetet 

begränsades både 

kostnadsmässigt och 

tidsmässigt. Om vi hade 

fått systemet bättre ifrån 

början hade det 

troligtvis lett till en mer 

positiv attityd gentemot 

det nya systemet.  

• Jag tycker användarna 

var engagerade i 

införandet så jag tror 

inte deras attityd kan ha 

påverkat engagemanget. 

• Användarna hade en 

positiv men fundersam 

attityd vilket jag tror är 

bra för de gjorde så att 

dom ställde mer frågor. 

Om de inte hade gjort 

det så kanske de bara 

hade sagt ja på allting 

och så hade man fått ett 

system som inte alls var 

så bra. 

 

• Attityden mot förändring 

var inte så bra från början 

eftersom vi hade ett så 

bra system innan och 

man tänkte då att Lotus 

Notes är mycket bättre.  

• Eftersom projektet var 

begränsat och man hörde 

att projektledaren sa nej 

till mycket blev man lite 

fundersam och tänkte vad 

det här var för något.  

• Från början såg man inte 

några personliga fördelar 

med systembytet 

eftersom vi tyckte vi 

jobbade snabbt i det 

gamla systemet och 

trivdes med det, men vi 

var nyfikna på systemet 

och därför ställde vi mer 

frågor och blev på så sätt 

mer engagerade. 

• Vi fick bra feedback av 

Hans och Jessica och de 

berättade att det fanns 

mycket möjligheter i 

SAP vilket jag tror 

skapade en mer positiv 

attityd gentemot 

förändringen. 

• Det kändes som att 

ledningen ville att det 

skulle avslutas fort och 

att det var stressigt med 

att införa systemet vilket 

ledde till att vi också blev 

lite stressade.  

• Eftersom vi som 

användare var nyfikna 

ledde det till att 

engagemanget ökade då 

vi ifrågasatte vad som 

skulle göras. Utan 

engagemang blir det 

ingen bra 

förändringsprocess. 

• Ifall användarna har en 

bra attityd gentemot 

förändringen 

underlättar det arbetet. 

Vid en dålig attityd ser 

användarna istället på 

vilka problem det 

kommer ställa till med 

istället för möjligheter.  

• Jag själv arbetade inte 

direkt med användarna 

så jag hade inte mycket 

kontakt med dom. Men 

jag tror det var 

motstånd från 

användarna i början 

som sedan blev bättre 

när de såg att systemet 

faktiskt kunde bli 

bättre. 

• Det vi gjorde för att 

försöka ändra 

användarnas attityd var 

att visa demos på 

systemet och gå igenom 

hur det skulle kunna 

funka. Det gjorde vi 

redan innan projektet 

startade för att försöka 

få med användarna så 

tidigt som möjligt. Det 

tror jag ledde till att 

användarna blev mer 

positiva till 

förändringen.  

• När användare får se 

fördelar med det nya 

systemet tror jag de blir 

mer välvilliga till 

förändringen. 

• Om användarna tror på 

att det nya systemet 

kommer bli lika bra 

eller bättre blir 

användarna mer 

engagerade. 
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Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 

 • Det hade kunnat vara en 

effektivare förändring, 

det skulle kanske ha 

varit ytterligare 

prioriterat för att få en 

ännu mer effektiv 

förändring.  

• Ifrån början så var det 

desto bara ett 

grundutbud av 

funktioner på systemet 

men nu efter några år 

när vi har gjort några 

förbättringar har det 

blivit väldigt bra. 

Kundtillfredsställelsen 

tror jag hade blivit bättre 

om man hade gjort 

systemet så komplett 

som möjligt från början 

genom att ha mer 

resurser på projektet. 

Det var många ändringar 

som borde ha gjorts 

innan man faktiskt 

lanserade systemet. Men 

nu är vi jättenöjda med 

införandet.  

 

• För att få projektet ännu 

mer effektivt hade det 

varit bra med ännu mer 

information om hur långt 

man hade kommit med 

projektet, veta när man 

själv ska komma in i 

projektet. Det hade även 

varit mer effektivt om vi 

som användare direkt 

hade fått prata med 

Jessica och Hans.  

• Utvecklingsarbetet av 

systemet begränsades 

både kostnadsmässigt och 

tidsmässigt vilket gjorde 

att systemet inte var helt 

bra ifrån början, det har 

kommit fler förbättringar 

i efterhand som hade 

varit bra att ha med från 

början.  

• Många förbättringar lades 

över på förvaltningen 

som borde ha kunnat vara 

med ifrån början ifall det 

fanns mer tid och pengar. 

Det är svårare att få det 

accepterat hos 

användarna när det inte 

känns lika bra som det 

gamla systemet. 

• Det var nog lite dåligt 

engagemang i början av 

användarna men efter vi 

hade visat och förklarat 

mer om systemet så 

ökade engagemanget 

mycket.  

• Förändringen var 

effektiv eftersom 

projektet höll budget, 

tidplan och 

slutresultatet blev en 

effektivare process.  

• Vi blev nöjda med 

resultatet då vi fick 

systemstöd för nya 

funktioner vi inte hade 

tidigare.  

• Ett annat sätt att se hur 

nöjda vi blev med 

resultatet var att 

systemet har införts i 

andra länder också.  
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4 Analys 

Analysen består av en jämförelse mellan teori och empiri med stöd av analysmodellen. Analyskapitlet 

ligger till grund för rapportens slutsatser. 

 

4.1 Kund  
Enligt IT-chefen på SSAB är det viktigt att alla involverade användare hos kunden är välinformerade 

och förstår varför det ska ske en förändring. IT-chefen på SSAB anser att desto mindre användarna vet 

om förändringen desto mer kommer användarna hålla taggarna utåt. Reklamationskoordinator A på 

SSAB anser att det är viktigt att ge rätt information och utbildning till användarna. Martinez et al. (2016) 

hävdar att användarna ska ta emot befintlig kunskap från konsulterna och uppmuntra till förändringen. 

 

4.1.1 Internt stöd 

SAP-konsult A på CGI anser att internt stöd är viktigt hos kunden och att det gäller att vara lyhörd. 

Även SAP-konsult B på CGI anser att det är viktigt med internt stöd, särskilt om kunden inte är med på 

förändringen från början eller om förändringsprocessen börjar gå dåligt. Detta stämmer överens med 

både Somers och Nelson (2001) och Akkermans och Helden (2002) vilka menar att det är viktigt att det 
finns internt stöd. Även reklamationskoordinatorerna och IT-chefen på SSAB håller med om att internt 

stöd är avgörande för hur bra en förändringsprocess blir. IT-chefen på SSAB menar att det måste finnas 

stöd från hela organisationen och gärna från personer högt upp i organisationen. IT-chefen menar att 

utan stöd från högsta ledningen kommer inte användarna under vilja ändra sin arbetsprocess. Både 

reklamationskoordinator A och reklamationskoordinator B på SSAB menar att stödet från högsta 

ledningen kunde ha varit högre. Reklamationskoordinator A och B på SSAB anser att problem och 

hinder hade kunnat minskat om ledningen hade gett mer stöd och information till användarna. Somers 

och Nelson (2001) och Akkermans och Helden (2002) hävdar också att stöd från högsta ledningen är 

viktigt. Somers och Nelson (2001) menar att högsta ledningen bör sprida ut information om 

förändringen, vilket är särskilt viktigt i början av projektet. SAP-konsult B på CGI anser att det fann 

stöd från högsta ledningen när projektet var godkänt och att stödet sedan var högst i början i projektet. 

IT-chefen på SSAB menar att utan något stöd från ledningen hade projektet inte fått resurserna som 

behövdes. SAP-konsult A på CGI anser att projektgruppen fick stöd av ledningen genom att 

projektgruppen fick resurserna som behövs. Pattanayak och Roy (2015) hävdar att högsta ledningen 

även bör motivera användarna och ha en bra relation till förändringsgruppen. Enligt SAP-konsult A på 

CGI hade förändringsgruppen inte mycket kontakt med den allra högsta ledningen men det fanns en 

styrgrupp som förändringsgruppen hade mer kontakt med. Kim och Kankanhalli (2009) hävdar att brist 

på stöd från ledningen ökar användarmotståndet vid införande av nytt affärssystem. 

 Både SAP-konsult A och SAP-konsult B på CGI anser att en anledning varför projektet blev lyckat 

var på grund av att nyckelaktören var engagerad. SAP-konsult A på CGI hävdar att det gör stor skillnad 

att ha en person som är van att jobba med konsulter och har stor kunskap och erfarenhet inom ämnet 

samt även arbetar i systemet. Detta överensstämmer med vad Somers och Nelson (2001) och Akkermans 

och Helden (2002) menar, att nyckelaktörer är personer vilka förstår både teknologin och 

organisationen. Även Somers och Nelson (2001) och Akkermans och Helden (2002) anser att 

engagerade nyckelaktörer är en faktor som bidrar till lyckat affärssysteminförande. Somers och Nelson 

(2001) menar att ledningen endast behöver övervaka införandet och att nyckelaktören har direktansvar. 

Reklamationskoordinator A på SSAB som var nyckelaktören i detta projekt anser att han var mycket 

engagerad i att få bästa möjliga system med alla funktioner företaget behöver. Reklamationskoordinator 

A på SSAB var den person som ställde alla krav på affärssystemet för att få funktionerna företaget 

behövde. Reklamationskoordinator A på SSAB antog även att utan att han varit med och tryckt på att få 

alla krav hade det varit flera krav som företaget inte hade fått.  

SAP-konsult A på CGI anser att SSAB’s IT-enhet gav mycket stöd, med resurser och tid och även 

hjälp att utveckla vissa funktioner. Även SAP-konsult B på CGI anser att IT-enheten gav bra stöd och 

hjälpte till när SAP-konsulterna behövde hjälp. Att systemimplementatören fick det stödet av IT-enheten 

menar SAP-konsult B på CGI var mycket bra eftersom SAP-konsulterna kunde ägna fokus på annat. 

Enligt Yusof och Aziz (2015) är det viktigt att ha stöd från IT-enheten eftersom de kan hjälpa till att 

lösa tekniska problem. Utan tekniskt stöd kan projektet resultera i frustration och förseningar vid 

införandet. IT-chefen på SSAB anser att IT-enheten var så hjälpsamma som de kunde. Både 
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reklamationskoordinator A och B från SSAB hade inte mycket kontakt med IT-enheten och visste därför 

inte hur engagerade IT-enheten var vid införandet mer än att det var IT-enheten som hade fört fram 

kravet om systembytet.  

 

4.1.2 Intern samsyn 

SAP-konsult A och B på CGI, reklamationskoordinator A och B samt IT-chefen på SSAB anser alla att 

det är viktigt med en intern samsyn. SAP-konsult A på CGI anser att det var extra viktigt med intern 

samsyn i detta projekt eftersom det var många olika aktörer och avdelningar som var involverade i 

kundreklamationer. Reklamationskoordinator A och B och IT-chefen på SSAB anser att det är viktigt 

med intern samsyn för att få en bättre förståelse för förändringen. Haddara et al. (2017) menar att 

användarnas brist på förståelse för förändringen kan leda till förändringsmotstånd från användarna. 

Reklamationskoordinator A anser att intern samsyn kan leda till ett positivt resultat eftersom alla inom 

organisationen vet vad som händer, varför och hur man ska hantera det. SAP-konsulten B på CGI menar 

att det nästan aldrig händer att alla har samma syn på en förändring eftersom de flesta människor ser 

olika på problem och arbetar på olika sätt. Adel (2011) menar att det krävs en strategisk vision för att 

säkerställa långsiktig framgång. Enligt IT-chefen på SSAB var visionen för affärssysteminförandet att 

få en modernare plattform och bygga en bättre arbetsprocess än det dåvarande affärssystemet. 

Reklamationskoordinator A och B på SSAB menar att visionen med affärssysteminförandet var att 

använda sig av samma system på alla ställen SSAB finns och även att kunna koppla det med andra SAP-

system som SSAB använder. Reklamationskoordinator A på SSAB hade en tydlig vision om hur 

affärssystemet skulle bli. SAP-konsulten B på CGI anser att eftersom nyckelanvändaren, 

reklamationskoordinator A på SSAB, hade en mycket klar vision om hur resultatet skulle bli ledde det 

till en snabbare införandeprocess. SAP-konsult A på CGI menar att eftersom nyckelanvändaren aldrig 

hade nöjt sig med något sämre än det dåvarande affärssystemet fick SAP-konsulterna en större press på 

att nå ett bra resultat. Men SAP-konsult A på CGI anser att det var en positiv press att affärssystemet 

skulle vara minst lika bra, vilket ledde till att konsulterna försökte överträffa det och utveckla 

affärssystemet ännu bättre. Enligt Liu och Seddon (2009) innebär vision och planering av vision att 

definiera ett tydligt projektmål och omfattning, sammansätta risker och kvalitetshantering och matcha 

affärsmålen med informationssystem strategin. SAP-konsult B på CGI menar att en klar vision hos 

kunden även kan leda till en svårare införandeprocess om kunden inte är öppen för andra idéer. Men i 

detta projekt anser SAP-konsult B på CGI att SAP-konsulterna hade en bra kommunikation med 

nyckelanvändaren och upplevde aldrig det problemet.  

 Enligt IT-chefen på SSAB var det IT-enheten som hade det största behovet av systembytet eftersom 

IT-enheten inte hade tillräckligt med resurser att supporta den gamla plattformen. IT-chefen på SSAB 

anser att användare inte hade ett lika stort behov av systembytet och lika gärna kunna ha fortsatt använda 

det gamla affärssystemet. Även SAP-konsult A och B på CGI menar att det inte fanns ett delat behov 

hos SSAB utan det var IT-chefen som tog beslutet att införa ett nytt system. SAP-konsult B på CGI 

anser att användarna var nöjda med det dåvarande affärssystemet, vilket ledde till att det var ett stort 

motstånd från början. Även SAP-konsult A på CGI anser att det var svårt att få med alla användarna 

eftersom användarna inte hade samma behov av affärssysteminförandet. Schweiger et al. (2018) menar 

att förändringsmotståndet från användarna kan minska och stödet från användarna kan öka om 

användarna är medvetna om behovet av förändringen, vilket sedan kan leda till ett framgångsrikt 

förändringsarbete. Reklamationskoordinator A på SSAB menar att det användarvänligt inte fanns något 

behov av affärssysteminförandet för användarna eftersom användarna trivdes med det dåvarande 

affärssystemet men reklamationskoordinator A förstod det företagsmässiga behovet av 

affärssysteminförandet. Reklamationskoordinator B på SSAB menar att användarna inte hade något 

behov att byta system eftersom de redan hade ett bra system. Användarna tyckte även att det dåvarande 

affärssystemet var enklare att arbeta i och blev på grund av det lite tveksamma och kände inte något 

behov av ett nytt system. IT-chefen på SSAB antar att användarna var mindre motiverade till 

systembytet eftersom det inte fanns något delat behov hos SSAB, vilket även kan ha skapat ett större 

motstånd från användarna. Adel (2001) hävdar att användarna sannolikt utvecklar ett intresse för 

affärssystemet ifall användarna inser att affärssystemet kan bidra till förbättring av deras jobb och 

minskade kostnader. Enligt Rezvani et al. (2017) kan ledare genom sitt egna beteende och deras 

tillfredställelse med affärssystemet påverka användarna och formulera en övertygande vision som 

tydligt kommunicerar nyttan av ett nytt system 



 40 

 

4.1.3 Användarmedverkan 

SAP-konsult A och B på CGI, IT-chefen, reklamationskoordinator A och B på SSAB anser alla att det 

är mycket viktigt att användarna medverkar i införandeprocessen. SAP-konsult B på CGI menar att 

användarmedverkan är det allra viktigaste vid ett affärssysteminförande. I annat fall kan resultatet bli 

en lösning som inte följer kundens arbetsprocess. Reklamationskoordinator A och B hävdar att det är 

viktigt att användarna medverkar i införandeprocessen eftersom det är användarna som använder 

affärssystemet och vet hur affärssystemet fungerar. SAP-konsult A på CGI menar att det tekniskt går att 

se hur en process ser ut i affärssystemet men att det ändå är viktigt att stämma av med användarna hur 

det verkligen går till. Enligt Shang (2012) är användarnas deltagande avgörande för att hantera 

förändringar. Kotter (1995) hävdar att resultatet blir bättre desto fler personer som är engagerade vid en 

förändring. Reklamationskoordinator A på SSAB menar det är viktigt att användarna är delaktiga för att 

öka engagemanget hos användarna och få ett bra resultat. IT-chefen på SSAB menar att det är viktigt 

att alla användarna medverkar i införandeprocessen och att alla användarna måste ha fått utbildning i 

hur det nya affärssystemet funkar för att inte få stopp i produktiviteten. IT-chefen menar att alla 

användarna inte var involverade i uppsättningen av affärssystemet, men i slutet av införandeprocessen 

var alla användare delaktiga. Reklamationskoordinator B på SSAB menar att användarna var nyfikna 

på affärssystemet och ställde mycket frågor och blev mer engagerade i införandeprocessen. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att användarna var engagerade men från början inte förstod 

mycket om införandeprocessen. För att användarna inte ska jobba emot och endast se problem med 

affärssysteminförandet utan även se möjligheter anser IT-chefen på SSAB att det är viktigt att 

användarna är delaktiga och förstår vad som händer. Enligt Shang (2012) är det viktigt att ge användarna 

information om systembytet och även öppna för en tvåvägskommunikation. Ifall användarna är 

medverkande anser SAP-konsult B på CGI att det är lättare att ändra arbetsprocessen och få användarna 

att acceptera affärssysteminförandet. Detta överensstämmer med det Choi (2011) hävdar att det är större 

chans att användarna är redo och öppna för förändring ifall användarna känner sig involverade i 

beslutsfattandet och att viktig information har delats bland användarna. Enligt SAP-konsult B på CGI 

försökte projektgruppen ha workshops och enskilda möten för att få med användarnas behov och se till 

att alla användarna blir sedda och på det sättet öka engagemanget. Enligt SAP-konsult B på CGI 

intervjuade projektgruppen de olika avdelningarna som påverkades av affärssysteminförandet för att få 

med alla perspektiv på arbetsprocessen. Reklamationskoordinator A på SSAB menar att användarna var 

engagerade i utvecklingsarbetet genom att förändringsgruppen hade mycket testkörning med 

användarna för att stämma av lösningen med användarna. Pattanayak och Roy (2015) menar att 

organisationer kan uppnå det förväntade resultatet genom att effektivt utnyttja användarnas idéer. Båda 

SAP-konsulterna på CGI anser att det är viktigt att lyssna på nyckelaktören och även låta nyckelaktören 

vara med och utveckla. SAP-konsult B på CGI anser att nyckelaktören var mycket engagerad och var 

en framgångsfaktor till att det gick att bygga en bra lösning.  

 Både SAP-konsult A och B på CGI anser att användarna fick mycket utbildning, både dokumentation 

i skrift och även fysiska utbildningar. Enligt Adel (2001) är det viktigt att lära ut hur affärssystemet 

kommer fungera för att få användare att acceptera affärssystemet. SAP-konsult B på CGI menar att båda 

SAP-konsulterna på CGI hade hand om de första utbildningar och var med och stöttade användarna i 

början. SAP-konsult B på CGI menar även att SAP-konsulterna på CGI var med och gjorde 

användarinstruktioner som visar hela arbetsflödet. SAP-konsult A på CGI anser att det är viktigt att 

beskriva hela arbetsprocessen för att ge användarna en helhetsbild. Båda SAP-konsulterna på CGI menar 

att det hölls i egna utbildningar för de olika avdelningar och att supportavdelningen hade hand om 

mycket utbildning. Somers och Nelson (2001) hävdar att användarträning är en viktig faktor för ett 

lyckat affärssysteminförande och att brist på användarutbildning ofta skapar problem vid 

affärssysteminföranden. Reklamationskoordinator B på SSAB anser att användarna fick utbildning av 

affärssystemet men att det kunde ha varit ännu mer utbildning. Reklamationskoordinator A på SSAB 

menar att eftersom han var med i projektet lärde han sig hur affärssystemet fungerade under projektets 

gång och även reklamationskoordinator A på SSAB var med och skrev instruktioner hur affärssystemet 

fungerade. Båda reklamationskoordinatorerna på SSAB menar att det var några användare som fick 

utbildning och sedan skulle föra vidare kunskapen till de andra användarna. Reklamationskoordinator 

B på SSAB anser att det kunde ha varit mer intern utbildning för fler användare. Även 

reklamationskoordinator A på SSAB anser att det kunde ha varit mer utbildning för användarna för att 
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lättare sjösätta affärssystemet och få affärssystemet i funktion och även minska problem som uppstod 

på grund av att användarna inte hade tillräcklig utbildning. SAP-konsult B på CGI anser att 

utbildningarna ledde till mindre fel när affärssystemet gick live, utbildningarna hjälper till att verifiera 

lösningen. Pattanayak och Roy (2015) hävdar att utbildning är en avgörande roll vid införande av 

affärssystem och eftersom affärssystem ändrar organisationsprocesserna bör användarna ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna utföra de nya arbetsuppgifterna. Reklamationskoordinator B på SSAB hävdar 

att användarna hade ett testsystem bredvid som användarna kunde testa i, vilket var mycket bra och att 

användarna även fick stöd från SAP-konsulterna på CGI. Reklamationskoordinator B på SSAB anser 

att instruktionerna i vilka det stod i detalj hur användarna skulle göra i affärssystemet vad mycket bra 

och underlättade när användarna var osäkra.  

 

4.2 Kund–Systemimplementatörsamarbete 
Somers och Nelson (2001) hävdar att samarbetet mellan kund och systemimplementatör är en avgörande 

faktor för framgångsrika affärsystemprojekt. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att det är 

viktigt att systemimplementatören har kunskap om affärssystemet och även insikt i kundens verklighet 

för att få ett bra samarbete mellan kund och systemimplementatör. IT-chefen på SSAB anser att det är 

viktigt med tydlighet och öppenhet för att få ett bra samarbete mellan kund och systemimplementatör. 

SAP-konsult B på CGI anser att samarbetet är viktigt vid ett affärssysteminförande och att förtroende, 

ärlighet och humor är viktiga faktorer för att få ett bra samarbete mellan kund och systemimplementatör. 

Att lyssna på hur kunden använder det dåvarande affärssystemet och vara lyhörd är enligt SAP-konsult 

A på CGI viktigt för att få ett bra samarbete mellan kund och systemimplementatör. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att det är viktigt att systemimplementatören förstår vad 

kunden vill ha och att systemimplementatören har förmågan att sätta sig in i kundens arbete. Enligt 

Somers och Nelson (2001) visar tidigare forskning att en bättre anpassning mellan 

systemimplementatören och kundorganisationen är positiv förknippad med ett lyckat 

affärssysteminförande. 

 

4.2.1 Förändringsgrupp 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser att systemimplementatören bör ha kunskap om 

affärssystemet och även insikt i kundens verklighet. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att båda 

SAP-konsulterna på CGI hade den kunskap som behövdes och att det är en anledning till varför 

förändringsprocessen gick så bra som det gick. Somers och Nelson (2001) menar att gruppmedlemmarna 

ska vara teknisk kompetenta och även förstå organisationen och dess krav. SAP-konsult A på CGI anser 

att det är viktigt att lyssna på hur kunden använder det dåvarande affärssystemet och vara lyhörd. Jenko 

och Roblek (2016) menar att sammansättningen av förändringsgruppen är en viktig del i 

affärssysteminförandet men det gäller även att ta tillvara på de individuella egenskaper medlemmarna 

har. Gruppmedlemmarnas individuella kompetens och erfarenhet kombineras med andra 

gruppmedlemmars kompetens för att nå det gemensamma målet. SAP-konsult B på CGI anser att det 

inte blir något bra projekt ifall projektgruppen inte fungerar bra. I detta projekt förändrades rollerna lite 

under projektets gång. SAP-konsult A på CGI anser att projektledaren var mycket engagerad i början 

av förändringsprocessen men under projektets gång blev projektledaren mindre aktiv. En anledning till 

projektledarens minskade engagemang anser SAP-konsult A på CGI kan ha varit att projektledaren 

märkte att förändringsgruppen hade ett bra driv. Somers och Nelson (2001) hävdar att 

förändringsledarens kunskaper, förmågor och erfarenheter är en avgörande faktor för lyckat 

affärssysteminförande.  

Enligt SAP-konsult A från CGI hade nyckelaktören flera möten med andra avdelningar för att 

försöka öka motivationen för förändringen hos användarna. IT-chefen på SSAB anser att användarna 

inte var motiverade till bytet i början och det kan ha lett till att användarna endast ser vilka problem 

affärssysteminförandet kommer ställa till med istället för att se möjligheter. IT-chefen på SSAB menar 

att IT-enheten försökte motivera användarna genom att visa demoinstruktioner för hur affärssystemet 

skulle bli. IT-chefen hade ingen kontakt med användarna men gissar att användarna blev mer positiva 

till affärssysteminförandet närde fick se demoinstruktionerna på affärssystemet. Kotter (1995) hävdar 

att utan motivation hos användarna kommer användarna inte hjälpa till i förändringsprocessen. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att det svårt att motivera användarna eftersom det var en 
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stor förändring som möter mycket frågeställningar och ganska starkt motstånd från användarna. Enligt 

reklamationskoordinator B på SSAB försökte projektgruppen ha utbildningar, klara instruktioner, 

förenkla affärssystemet och försöka skapa förståelse hos användarna för affärssysteminförandet för att 

motivera användarna. Enligt SAP-konsult B på CGI försökte förändringsgruppen lyssna på användarna 

för att få användarna mer motiverade och känna sig delaktiga.  
SAP-konsult B på CGI anser att projektgruppen hade bra motivation för projektet, det var större 

motivation i början av projektet sen var det en liten svacka i mitten men sedan gick motivationen upp 

igen när det närmade sig driftstart. SAP-konsult A på CGI anser att motivationen ändrades under resans 

gång. Från början anser SAP-konsult A på CGI att nyckelanvändaren var lite emot 

affärssysteminförandet och då inte hade mycket motivation för införandeprocessen. Men under 

projektets gång upplevde SAP-konsult A på CGI att nyckelanvändaren blev mer positiv till 

affärssysteminförandet och hade då större motivationen för införandeprocessen. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att det var dålig motivation hos användarna på SSAB i 

början men efter beslutet togs att det skulle genomföras blev reklamationskoordinator B på SSAB mer 

motiverad att genomföra affärssysteminförandet. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att han var 

motiverad att göra bästa möjliga affärssystem. Enligt Rezvani et al. (2017) tenderar människor att hålla 

fast vid gamla rutiner som har utvecklats över tid, vilket innebär att det behövs intellektuell stimulans 
från ledarna att uppmuntra användarna att få ny medvetenhet om problemen med det befintliga 

affärssystemet. Genom intellektuell stimulans kan ledare uppmuntra användarna att utmana antaganden 

och motivera användarna att försöka lösa problem på nytt sätt.  

 

4.2.2 Effektiv kommunikation 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser att kommunikationen i projektet fungerade exemplariskt, 

vilket förenklade genomförandet och förståelsen. Reklamationskoordinator A på SSAB anser även att 

allting blir bättre av att ha en bra kommunikation. IT-chefen på SSAB anser att det är viktigt att ha en 

effektiv kommunikation med de personer som håller ihop projektet hos kunden men att det inte går att 

ha bra kommunikation med alla användare utan det är viktigt att välja ut användarna vilka kan 

arbetsprocessen bäst och ha den mesta kommunikationen med användarna. Den/de personerna som 

systemimplementatören har den mesta kontakten med måste sedan stämma av med användarna anser 

IT-chefen på SSAB. Enligt Jenko och Roblek (2016) är effektiv och öppen kommunikation mellan alla 

deltagare i projektet en nyckelfaktor för en framgångsrik införandeprocess. Bättre kommunikation 

mellan individer leder till bättre samarbete menar Jenko och Roblek (2016). Även Somers och Nelson 

(2001) hävdar att kommunikation är en nyckelfaktor för att nå ett lyckat affärssysteminförande. 

Kommunikationen är viktig inom projektgruppen, mellan olika projektgrupper och inom resten av 

organisationen. Somers och Nelson (2001) menar att dålig kommunikation har visat sig vara ett problem 

vid införandet av nya affärsprocesser. Reklamationskoordinator B på SSAB anser att kommunikationen 

fungerade perfekt, SAP-konsulterna på CGI var mycket på SSAB och hade många möten. 

Reklamationskoordinator B på SSAB upplevde att SAP-konsulterna på CGI blev en del av SSAB, att 

SAP-konsulterna inte endast var konsulter utan att alla var ett team. Enligt SAP-konsult A på CGI hade 

projektgruppen många fysiska möten när SAP-konsulterna var på SSAB och när SAP-konsulterna var 

på CGI körde projektgruppen Skypemöten. SAP-konsult A på CGI anser att det nära samarbete som 

fanns mellan SAP-konsulterna på CGI och projektgruppen påverkade införandeprocessen mycket 

positivt. SAP-konsult B på CGI anser att det viktigaste med kommunikationen är att berätta vad som är 

viktigt, vad som är obligatoriskt och vad som är bra att ha. Men SAP-konsult B på CGI anser även att 

det är viktigt att även kunna prata om annat än endast projektet för att få en bra relation mellan alla 

parter i projektgruppen. Enligt SAP-konsult B på CGI hade SAP-konsulterna i början den mesta 

kommunikationen med nyckelanvändaren som SAP-konsult B på CGI anser fungerade mycket bra. 

SAP-konsult B på CGI menar att vilka personer SAP-konsulterna behövde kommunicera med 

förändrades under projektets gång.  

SAP-konsulterna A och B på CGI, reklamationskoordinatorerna A och B och IT-chefen på SSAB 

anser alla att informationsflödet fungerade mycket bra i projektet. IT-chefen på SSAB anser att 

informationsflödet mellan nyckelanvändaren och SAP-konsulterna på CGI var grunden till att projektet 

fungerade bra. Enligt Kotter (1995) är det viktigt att kommunicera information om förändringen brett, 

kommunicera potentiella möjligheter eller kriser för organisationen. Detta steg är viktigt eftersom 

förändringsprojekt kräver starkt samarbete mellan många individer. Både SAP-konsult A och B på CGI 
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anser att de fick den informationen som behövdes från nyckelanvändaren för att skapa bästa möjliga 

prototyp. SAP-konsult B på CGI anser att SAP-konsulterna sedan behövde ha mer kommunikation med 

övriga reklamationsgruppen för att få med deras synpunkter. Enligt SAP-konsult B på CGI hade 

projektgruppen stående projektmöten i vilka användare hade chans att få del av vad som pågick, det 

bygger på att språkrören förmedlar till övriga i sin grupp och att språkrören tar in information från sin 

grupp och förmedlar tillbaka till projektgruppen. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att han gav 

mycket information till SAP-konsulterna på CGI och att han även fick mycket information från SAP-

konsulterna på CGI. Reklamationskoordinator B på SSAB anser att det var många möten, fysiska, Skype 

och mail. 

Vid användning av externa konsulter som stöd menar Martinez et al. (2016) att kunden förväntar sig 

att konsulterna överför kunskap till användarna. SAP-konsult A på CGI anser att kunskapsöverföringen 

fungerade bra i projektet, eftersom nyckelanvändaren var mycket engagerad under projektet har 

nyckelanvändaren fått utbildning parallellt mellan utveckling och tester. Martinez et al. (2016) hävdar 

att kommunikationsfaktorer relaterar till källans trovärdighet och källans förmåga att överföra kunskap 

och mottagaren att förstå kunskapen. SAP-konsult B på CGI menar att SAP-konsulterna hade mycket 

utbildningar och en projektdokumentation för att överföra kunskap till användarna. Enligt SAP-konsult 

B på CGI lärde SAP-konsulterna upp nyckelanvändare som sedan lär vidare till de andra användarna. 
Enligt Martinez et al. (2016) kommer kunskapsöverföringen från inverkan av en part till en annan och 

överföringsprocessen är ett resultat av en dyadisk relation mellan en källa och mottagare. 

 

4.2.3 Samsyn i dyaden 

IT-chefen på SSAB anser att förändringsarbetet underlättar om det finns samsyn mellan alla parter i 

förändringsarbetet. Reklamationskoordinator A och B på SSAB anser att det är viktigt att ha samsyn 

mellan alla parter i projektet för att få en bättre förståelse vad som ska göras och vad målet med projektet 

är. Rezvani et al. (2017) hävdar att ledarnas beteende är en avgörande faktor för att påverka användarnas 

beteende. Det är viktigt att cheferna klargör vilka jobb och ansvar varje enskild användare har i den nya 

systemmiljön för att öka medvetenheten om affärssysteminförandet hos användarna. SAP-konsult B på 

CGI anser att det inte var tydlig medvetenhet hos alla användare och att det tog tid att förankra 

affärssysteminförandet för alla användarna, att det var först vid driftstart alla användare fick 

medvetenhet om affärssysteminförandet. Båda SAP-konsulterna på CGI anser att nyckelanvändaren 

hade stor medvetenhet om affärssysteminförandet. IT-chefen på SSAB anser att det inte fanns någon 

samsyn i början av projektet eftersom det var IT-enheten som ville byta system. IT-chefen på SSAB 

menar att dialogen mellan alla parter är extra viktig vid ett projekt i vilka det inte finns någon samsyn 

om förändringen. Genom att kommunicera fördelar med affärssystemet till användarna kan det skapa 

större medvetenhet om förändringen för användarna (Adel 2001). IT-chefen på SSAB anser att dialogen 

mellan alla parter var det som hjälpte projektet framåt i arbetet och att användarna blev mer välvilliga 

att byta system. IT-chefen på SSAB anser att medvetenheten för affärssysteminförandet var låg och det 

första steget var att få användarna att förstå att det finns behov av att byta ut affärssystemet. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att användarna inte var medvetna om vad som skulle ske 

mer än att det skulle ske en förändring. Men reklamationskoordinator B på SSAB anser att trots låg 

medvetenhet för affärssysteminförandet påverkades inte införandeprocessen mycket. 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser att alla i projektgruppen var väl medvetna om vad som 

skulle göras.  

Enligt reklamationskoordinator A på SSAB startades projektet upp med en ensam konsult som inte 

hade förståelse för SSAB, vilket inte fungerade för oss och slutade med att den konsulten fick sluta. 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser att SAP-konsulterna på CGI hade förståelse för SSAB och 

försökte arbeta för en lösning som passade in på verksamheten. SAP-konsult B på CGI anser att SSAB 

hade tydliga mål med införandeprocessen, vilket gjorde att SAP-konsulterna på CGI visste vad som 

skulle åstadkommas. Enligt Somers och Nelson (2001) är tydliga mål en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för ett lyckat affärssysteminförande. Akkermans och Helden (2002) och Somers 

och Nelson (2001) anser att det är viktigt att framställa mål i inledningsfasen av affärssysteminförandet.  
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4.3 Systemimplementatör 
Enligt Akkermans och Helden (2002) behöver företag använda sig av en systemimplementatör för att 

nå ett lyckat affärssysteminförande. Reklamationskoordinator A och B på SSAB anser att det är viktigt 

att systemimplementatören förstår användarna och hur användarna vill ha affärssystemet och hur 

affärssystemet ska fungera. Även IT-chefen på SSAB anser att det är viktigt att systemimplementatören 

är lyhörd på verksamhetens krav för att få affärssystemet att fungera bra. SAP-konsult A och B på CGI 

anser att det är viktigt att systemimplementatören är lyhörd, lyssnar på nyckelanvändaren i kombination 

med systemkunskap.  
 

4.3.1 Stöd inom dyaden 

Enligt SAP-konsult A på CGI kan det bli mycket frustration hos användarna vid ett 

affärssysteminförande, vilket innebär att det är viktigt att SAP-konsulterna ger användarna stöd. SAP-

konsult B på CGI anser att det är viktigt att det finns stöd från alla parter inom ett projekt. 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser att stödet från SAP-konsulterna på CGI var mycket bra och 

att reklamationskoordinator A och SAP-konsulterna hade en bra relation. Somers och Nelson (2001) 

hävdar att ett affärssystem kan vara ett livslångt engagemang för många företag, vilket innebär att 

systemimplementatören är en mycket viktig del av ett affärssystemprojekt. SAP-konsult A på CGI anser 

att SAP-konsulterna på CGI kunde ge bra stöd eftersom de hade kännedom av både SSAB och dess 

bransch och även om SSAB’s SAP-system. Reklamationskoordinator A på SSAB menar att utan SAP-

konsulternas stöd hade projektet varit betydligt svårare att genomföra. IT-chefen på SSAB anser att 

SAP-konsulterna var mycket delaktiga från början av projektet till projektets slut, vilket IT-chefen på 

SSAB anser är en faktor till att resultatet blev bra. Enligt SAP-konsult B på CGI hade ingen av SAP-

konsult A eller B på CGI arbetet med SAP reklamationsdel innan detta projekt och därför var SAP-

konsulterna på CGI osäkra om de skulle ta sig an projektet eller inte. Men SAP-konsult B på CGI anser 

att SAP-konsulterna på CGI erbjöd det stöd de kunde. SAP-konsult A på CGI menar också att SAP-

konsulterna på CGI inte hade mycket kunskap om kundreklamationssystemet och SAP-konsulterna 

behövde ta till sig teori och kontakta andra kollegor. SAP-konsult A anser att SAP-konsulterna på CGI 

erbjöd stöd till kunden i hög grad under hela projektet eftersom det var ett prioriterat och roligt projekt. 

Enligt SAP-konsult B på CGI erbjöd SAP-konsulterna stöd på olika sätt, avstämningar, 

kravspecifikation, testscenarion, acceptanstester och utbildning. Reklamationskoordinator B på SSAB 

anser att användarna fick bra stöd av SAP-konsulterna på CGI när användarna behövde hjälp efter att 

affärssystemet gått live.  

 Reklamationskoordinator A på SSAB anser att SAP-konsulterna på CGI hanterade användarnas 

förväntningar bra. SAP-konsult B på CGI anser att utan att lyssna på användarna hade vissa förändringar 

inte blivit av. Reklamationskoordinator A på SSAB menar att han var hård på att få med alla funktioner 

på affärssystemet som reklamationskoordinator A på SSAB tror var en anledning till att de flesta kraven 

gick igenom. Somers och Nelson (2001) hävdar att det är viktigt att framgångsrikt hantera användarnas 

förväntningar på affärssysteminförandet för att nå ett lyckat affärssysteminförande. SAP-konsult A på 

CGI anser att SAP-konsulterna på CGI hanterade användarnas förväntningar bra, att det var sporrande 

att SSAB hade ett bra system innan. Enligt SAP-konsult B på CGI utgick SAP-konsulterna på CGI från 

kravspecifikationen för att hanterade användarnas förväntningar. SAP-konsult B på CGI menar även att 

det är viktigt att kunna säga nej till önskemål som inte är genomförbara. Somers och Nelson (2001) och 

Akkermans och Helden (2002) hävdar att det är viktigt att hantera kunders förväntningar under alla steg 

i införandeprocessen eftersom det är vanligt att kunder har fel förväntningar på ett 

affärssysteminförande, vilket kan leda till missnöjda användare.  

 

4.3.2 Konsultexpertis 

SAP-konsult A på CGI anser att det är viktigt att systemimplementatören har kunskap om 

affärssystemet, systemimplementatören bör söka upp den kunskap som systemimplementatören inte har 

om affärssystemet och ta hjälp av andra kollegor för att lära sig affärssystemet. SAP-konsult A på CGI 

menar att ifall konsulter inte är lyhörda och kan söka kunskap är det svårt att få kvalitet i det som ska 

göras. IT-chefen på SSAB anser att det är mycket viktigt med konsultexpertis, att det är viktigt att ha 

erfarna utvecklare oavsett om det är konsult eller inte i annat fall är det svårt att nå ett lyckat 

affärssysteminförande. Detta överensstämmer med det Jenko och Roblek (2016) menar att kompetens 

är en kritisk faktor för framgångsrikt införande av affärssystem, kompetens är förmågan att göra 
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någonting effektivt eller framgångsrikt. Affärssysteminförande är en kompetensintensiv uppgift som 

bygger på erfarenhet och engagemang av intressenter med olika kompetenskapacitet (Jenko & Roblek 

2016). Enligt SAP-konsult B på CGI är affärssystemlösningar beroende av vilka konsulter som gör 

lösningen trots att det är standardsystem och eftersom det går att göra affärssystemlösningen på olika 

sätt är det mycket viktigt att ha duktiga konsulter. Detta överensstämmer med det Shang (2012) menar 

att konsulter spelar en viktig roll inom affärssysteminförande, konsulters kunskaper av mjukvaran kan 

påverka användares attityd mot affärssystemet och deras syn på användbarheten. SAP-konsult B på CGI 

menar även att det är mycket svårt att ändra en affärssystemlösning i efterhand. Enligt Somers och 

Nelson (2001) använder organisationer sig av konsulter för att underlätta införandeprocessen eftersom 

konsulter har erfarenhet inom den specifika branschen och omfattande kunskap och kan därför ta bättre 

beslut över vad som passar bäst för kunden. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att SAP-

konsulterna på CGI hade den expertis, vilket behövdes för affärssysteminförandet som 

reklamationskoordinator A på SSAB anser påverkade införandeprocessen mycket positivt. Även IT-

chefen anser att SAP-konsulterna på CGI hade den kunskap som krävdes för att nå ett lyckat 

affärssysteminförande, IT-chefen på SSAB anser att SAP-konsulterna snabbt visste vad som gick och 

inte gick att göra, vilket ledde till en bra dialog med användarna. SAP-konsult A och B på CGI anser att 

SAP-konsulterna inte hade mycket kunskap om kundreklamationssystemet och behövde därför söka upp 
mer kunskap om affärssystemet, genom SAP-kurs, teori, dokumentationer och andra kollegor. Men 

SAP-konsult B menar att SAP-konsulterna hade kunskap om SSAB och även hade SSAB’s förtroende 

och tack vare förtroendet fick SAP-konsulterna ett försök till att skapa en lösning. Även SAP-konsult A 

på CGI menar att SAP-konsulterna på CGI hade hög kännedom om SSAB.  

IT-chefen på SSAB anser att det är viktigt att ha en ärlig och transparens kommunikation för att bli 

mer trovärdiga, att säga som det är och vad som går att göra och inte går att göra, vilket IT-chefen på 

anser att SAP-konsulterna på CGI var. Reklamationskoordinator A på SSAB upplevde också att SAP-

konsulterna på CGI var ärliga och sa vad som går och inte går att göra. Reklamationskoordinator B på 

SSAB menar att användarna frågade efter fler funktioner som SAP-konsulterna på CGI sa var möjliga 

att göra men att projektet var begränsat och därför kunde inte alla funktioner tas med från början. Att 

SAP-konsulterna var ärliga anser reklamationskoordinator A på SSAB påverkade införandeprocessen 

positivt och att resultatet blev bra tack vare det. SAP-konsult A på CGI anser att SAP-konsulterna på 

CGI hade en ärlig och transparens kommunikation till användarna, vilket påverkade införandeprocessen 

positivt. SAP-konsult A på CGI menar att utan ärlighet och transparens blir det inte ett bra resultat. 

Eftersom SAP-konsulterna på CGI inte arbetat med kundreklamationssystem tidigare anser SAP-konsult 

B på CGI att det var mycket viktigt att spela med öppna kort att de inte arbetat med det tidigare. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att resultatet inte hade blivit så bra det blev om inte SAP-

konsulterna på CGI var ärliga i sin kommunikation till användarna. Jenko och Roblek (2016) hävdar att 

kommunikationen i affärssysteminförande innebär att effektivt utbyta information för att kunna använda 

enskild kompetens maximalt och ha en effektiv kunskapsdelning. Detta innebär att öppen och ärlig 

kommunikation är en viktig faktor för ett lyckat affärssysteminförande. SAP-konsult B på CGI anser att 

ärlig och transparens kommunikation ökar förtroendet mellan kund och systemimplementatör och kan 

leda till att kunden vågar berätta vad som är dåligt, vilket sedan leder till en bättre införandeprocess. 

SAP-konsult A anser att det är svårt att arbeta många år med en kund ifall konsulterna inte är transparens 

i sin kommunikation eftersom kunden litar på konsulterna.  

 

4.3.3 Affärssystem 

Enligt SAP-konsult A på CGI är affärssystemet en mycket viktig framgångsfaktor för ett lyckad 

affärssysteminförande. SAP-konsult A på CGI menar att det är viktigt att kundreklamationssystemet är 

integrerat med kundorder och kundfaktor för att kunna använda affärssystemet som det är tänkt. Även 

SAP-konsult B på CGI anser att affärssystemet har stor betydelse och att det är viktigt att allting hänger 

ihop. SAP-konsulterna på CGI och reklamationskoordinatorerna på SSAB anser alla att affärssystemet 

var komplicerat och svårt att lära sig. Enligt SAP-konsult B på CGI behövs det mer klickande av 

användarna med det nya affärssystemet, vilket skapade större motstånd hos användarna och det tog lång 

tid innan kundreklamationsgruppen lärde sig alla delar. Även reklamationskoordinator A och B på 

SSAB anser att det tog lång tid för alla användare att lära sig affärssystemet eftersom det är ett 

komplicerat system. Enligt Kim och Kankanhalli (2009) kan mindre omställningar för användare leda 

till minskat användarmotstånd, omställningen omfattar både användarvänligheten och lätthet att lära sig 
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det nya affärssystemet. SAP-konsult A på CGI anser att det nya affärssystemet kan ha uppfattats som 

svårt att lära sig, vilket kan ha påverkat införandeprocessen negativt, särskilt eftersom användarna var 

nöjda med det dåvarande affärssystemet.  

 SAP-konsult A på CGI menar att det nya affärssystemet har många olika fält och flikar som det 

dåvarande affärssystemet inte hade, vilket SAP-konsult A på CGI tror kan upplevas som att 

affärssystemet inte är användarvänligt. Men SAP-konsult A och B på CGI anser att när användarna väl 

lärt sig affärssystemet kan det kännas mer användarvänligt och att användarna förstår fördelarna med 

det nya affärssystemet, vilket stämmer med vad reklamationskoordinator B på SSAB menar att 

affärssystemet är lätt när man har lärt sig affärssystemet. Enligt Joia et al. (2014) är det viktigt att 

affärssystem har en bra design med ett lätt användargränssnitt och enkelt att använda. Enligt 

reklamationskoordinator A på SSAB försökte projektgruppen göra affärssystemet mer användarvänligt 

genom att provköra affärssystemet med användare som fick lämna kommentarer på vad som vad bra 

och var som bör ändras. Davis et al. (1989) hävdar att uppfattad användarvänlighet är en viktig faktor 

för användarna att acceptera affärssystemet. Uppfattad användarvänlighet innebär till vilken grad 

användaren förväntar sig att affärssystemet är fri från ansträngning.  

 SAP-konsult A och B på CGI anser affärssystemet har förbättrat kundreklamationsprocessen mycket 

eftersom SSAB nu har kundreklamationssystemet i samma system som andra system på SSAB. Att ha 
samma system blir det enligt SAP-konsult A och B på CGI lättare att se hela arbetsflödet och se hur 

allting hänger ihop. SAP-konsult A på CGI anser att ifall allting är i ett och samma system skapas en 

effektivare arbetsprocess och en större spårbarhet, vilket överensstämmer med Somers och Nelson 

(2001) som hävdar att det är viktigt att välja rätt programvara som matchar organisationens processer 

och informationsbehov av att säkerställa framgångsrikt affärssysteminförande. Även IT-chefen på 

SSAB anser att det är viktigt att affärssystemet passar i verksamheten för att arbetsprocessen blir bästa 

möjliga. Enligt IT-chefen på SSAB sågs arbetsprocesserna i det dåvarande affärssystemet över för att 

se hur processerna kunde förbättras, vilket ledde till att processerna blev förbättrade. SAP-konsult B på 

CGI anser att den här modulen var bra att göra förändringar i och affärssystemet kunde därför bli mer 

anpassat efter kundens önskemål. Jenko och Roblek (2016) hävdar att kärnprocessen i ett 

affärssysteminförande är systemutvecklingsprocessen, vilket innefattar att konfigurera och anpassa 

mjukvarupaketet till kundens krav och behov. Reklamationskoordinator A och B på SSAB anser att 

arbetsprocessen tog längre tid med det nya affärssystemet eftersom det är mer klickande men att det nya 

affärssystemet förbättras hela tiden och att affärssystemet nu efter flera förbättringar är mycket bra och 

går snabbare och snabbare. För att uppnå största fördelar med ett affärssystem hävdar Somers och 

Nelson (2001) att det är nödvändigt att arbetsprocesserna är anpassade till affärssystemet. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att en fördel med det nya affärssystemet är att användarna 

har bättre kontroll över alla uppgifter t.ex. hur lång tid det tar vid registrering. En annan fördel med det 

nya affärssystemet anser reklamationskoordinator B på SSAB är att användarna kommer åt mer filer, 

t.ex. att gå direkt till ordern.  

 

4.4 Användarnas attityd gentemot förändring 
SAP-konsult A på CGI anser att användarnas attityd gentemot förändring är viktigt, känner användarna 

att de inte förstår kommer det bli mycket svårt att få användarna till att börja använda ett nytt system. 

SAP-konsult B på CGI anser att förändringsarbetet underlättar ifall användarna är öppna för 

förändringen. Ifall användare har bra attityd gentemot förändringen anser IT-chefen på SSAB att det 

underlättar förändringsarbetet och vid en dålig attityd ser användarna istället endast vilka problem 

förändringen kommer ställa till med. SAP-konsult B på CGI anser att negativ attityd hos användare vid 

förändring kan förstöra ett helt projekt eftersom användare kan välja att inte ge all information som 

utvecklarna behöver för att bygga en lösning som uppfyller användarnas krav.  

 Reklamationskoordinator A på SSAB anser att användarnas attityd gentemot förändringen var 

avvaktande i början men efter projektets gång började användarna acceptera förändringen. 

Reklamationskoordinator A på SSAB anser även att han var skeptisk till förändringen i början eftersom 

användarna trivdes i det dåvarande affärssystemet. SAP-konsult B anser att SAP-konsulterna på CGI 

ägnade mycket tid på att få nyckelanvändarens förtroende. Reklamationskoordinator A på SSAB anser 

att eftersom användarna var nöjda med det dåvarande affärssystemet ökade det engagemanget hos 

reklamationskoordinator A på SSAB för att det nya affärssystemet skulle bli bästa möjliga. SAP-konsult 

B på CGI anser att användarnas attityd var avvaktande eftersom användarna hade ett system de var nöjda 
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med. SAP-konsult A på CGI menar att det var lite blandad attityd gentemot förändringen men efter 

utbildningar och dokumentationer upplevde SAP-konsult A på CGI användarnas attityd gentemot 

förändringen positiv. Även reklamationskoordinator B på SSAB anser att attityden hos användarna 

gentemot förändringen inte var bra ifrån början eftersom användarna trivdes med det dåvarande 

affärssystemet. Reklamationskoordinator A på SSAB menar att användarna hade en positiv men 

fundersam attityd gentemot förändringen som reklamationskoordinator A på SSAB tror är bra eftersom 

användarna ställde många frågor och var engagerade. Även reklamationskoordinator B på SSAB menar 

att användarna var nyfikna på affärssystemet och blev mer engagerade och ställde många frågor.  

IT-chefen på SSAB hade inte mycket kontakt med användarna men tror att det var större motstånd 

från användarna i början, vilket ändrades sedan när användarna såg att det nya affärssystemet kunde bli 

bättre än det dåvarande affärssystemet. Enligt IT-chefen på SSAB visades demoinstruktioner på 

affärssystemet för användarna för att försöka få användarna mer positiva till förändringen. IT-chefen på 

SSAB anser att när användare får se fördelar med ett nytt system blir användarna mer välvilliga till 

förändringen. SAP-konsult A på CGI menar också att projektgruppen försökte svara på frågor och 

demonstrera affärssystemet för att få användarna positiva till förändringen. SAP-konsult A på CGI anser 

att användarna blir mer fundersamma om användarna inte får se någon demonstration på hur 

affärssystemet kommer se ut. IT-chefen på SSAB anser att ifall användarna tror på att det nya 
affärssystemet kommer bli lika bra eller bättre än det dåvarande affärssystemet kommer användarna bli 

mer engagerade. Somers och Nelson (2001) anser att det är nödvändigt för chefer att utbilda och 

kommunicera det långsiktiga perspektivet och målen för att vinna stöd hos alla användare. 

Reklamationskoordinator B på SSAB upplevde att projektet var begränsat och att projektledaren sa nej 

till mycket, vilket gjorde användarna mer fundersamma och undrade vad det var för något system. 

Reklamationskoordinator B på SSAB upplevde även att ledningen ville att projektet skulle avslutas fort 

och att det var stressigt att införa affärssystemet, vilket ledde till att användarna också blev stressade. 

Ifall användare får starkt stöd från ledare hävdar Rezvani et al. (2017) att användarna känner sig 

uppmuntrade och skyldiga att stödja förändringarna en organisation presenterar. 

Reklamationskoordinator B på SSAB anser att användarna fick bra feedback av SAP-konsulterna på 

CGI eftersom de berättade om möjligheterna med det nya affärssystemet, som reklamationskoordinator 

B på SSAB anser skapade mer positiv attityd hos användarna gentemot förändringen. SAP-konsult A 

på CGI anser att användarna hade svårt att se personliga fördelar med det nya affärssystemet innan 

användarna började använda affärssystemet. Detta stämmer överens med vad reklamationskoordinator 

B på SSAB menar att användarna inte såg personliga fördelar med det nya affärssystemet eftersom 

användare upplevde att de arbetade snabbt i det dåvarande affärssystemet. SAP-konsult A på CGI anser 

att användarna inte ansåg att det var lämpligt att byta system förutom att allt skulle vara i samma system. 

Enligt Rezvani et al. (2017) är användares tillfredställelse och uppfattad nytta två faktorer som har stor 

betydelse för affärssystemets fortsatta användning. Ifall användarna anser att affärssystemet är till nytta 

för det dagliga arbetet brukar användarna fortsätta använda sig av affärssystemet. 

 

4.5 Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 
SAP-konsult A och B på CGI anser att det fanns mycket engagemang för affärssysteminförandet men 

SAP-konsult B menar att engagemanget varierade under projektets gång. SAP-konsult A på CGI anser 

att det var mycket engagemang från användarna eftersom användarna var nöjda med det dåvarande 

affärssystemet och hade en rädsla att det nya affärssystemet skulle bli sämre. SAP-konsult A på CGI 

anser att det även var mycket engagemang av SAP-konsulterna på CGI eftersom vi ville göra det nya 

affärssystemet bättre än det dåvarande affärssystemet. IT-chefen på SSAB anser att det var dåligt 

engagemang i början av förändringsprocessen av användarna men efter användarna hade fått mer 

förklaring om affärssystemet ökade engagemanget mycket, vilket överensstämmer med det Ahmad och 

Zhichao (2018) menar att användarna bör få den nödvändiga informationen om förändringen för att få 

en högre grad av förändringsengagemang från användarna.  

IT-chefen på SSAB anser att förändringsprocessen var effektiv eftersom projektet höll budget, tidplan 

och slutresultatet blev en effektivare process. Men reklamationskoordinatorerna på SSAB och SAP-

konsulterna på CGI anser att det kunde varit en effektivare förändringsprocess. Enligt både SAP-konsult 

A och B på CGI var det ett stopp i projektet på drygt ett år i väntan på att få klartecken från IT-chefen 

på SSAB, vilket fördröjde förändringsprocessen. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att 

förändringsprocessen kunde varit ytterligare prioriterat för att få en mer effektiv förändring. 
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Reklamationskoordinator B på SSAB anser att förändringsprocessen kunde blivit mer effektiv ifall 

användarna fick mer information om förändringen och om användarna fick prata med SAP-konsulterna 

på CGI direkt istället för att ha mellanhänder mellan användare och SAP-konsulterna. Aziz och Yusof 

(2018) hävdar att förändringens effektivitet definieras som användarnas syn på organisationens förmåga 

att framgångsrikt genomföra förändringar.  

Enligt reklamationskoordinator A på SSAB var det endast ett grundutbud av funktioner på 

affärssystemet ifrån början men nu efter några år när det blivit några förbättringar har det blivit mycket 

bra. Reklamationskoordinator A på SSAB anser att kundtillfredsställelsen hade blivit bättre om 

affärssystemet hade varit mer komplett ifrån början genom att ägna mer resurser på projektet. Men nu 

menar reklamationskoordinator A på SSAB att användarna är mycket nöjda med förändringen. Även 

reklamationskoordinator B på SSAB anser att affärssystemet inte var helt bra ifrån början men har blivit 

bättre efter förbättringar i efterhand. Ifall en del förbättringar hade gjorts från början anser 

reklamationskoordinator B på SSAB att användarna hade blivit mer nöjda med förändringen direkt. 

Enligt Lee et al. (2010) ökar användarnas tillfredsställelse när användarna kan få ut maximal nytta 

genom att använda affärssystemet och ifall användarna har en bra känsla av att använda affärssystemet. 

IT-chefen på SSAB anser att SSAB blev nöjda med resultatet eftersom SSAB fick systemstöd för nya 

funktioner som inte fanns innan. Ett tydligt bevis på hur nöjda SSAB blev med förändringen var enligt 
IT-chefen på SSAB och SAP-konsulterna på CGI att affärssystemet har införts i andra länder också.   



 49 

5 Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva mänskliga och sociala 

framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem, ur ett 

kund- och systemimplementatörsperspektiv.  

 Den teoretiska bakgrunden, som är ett resultat av den genomförda litteraturstudien identifierar och 

lyfter fram och identifierar många mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att uppnå en positiv 

förändringsprocess vid införande av affärssystem. Det är viktigt att uppfylla framgångsfaktorer för att 

nå en positiv förändringsprocess. Den empiriska studien bekräftar förekomsten av samtliga 

framgångsfaktorer utifrån den designade forskningslitteratur-baserade analysmodellen (se figur 1). 

Vissa framgångsfaktorer anser respondenterna i denna uppsatsstudie vara viktigare än andra. Baserat på 

uppsatsstudiens analys identifieras slutsatser om mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att uppnå 

en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem. Utifrån uppsatsstudien har det framkommit 

att respondenterna anser att användarmedverkan, samsyn, kommunikation, användarnas attityd samt 

även att systemimplementatören bör vara lyhörd och förstå kundens verksamhet är de viktigaste 

framgångsfaktorerna för att nå en positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande.  

 

5.1 Användarmedverkan är avgörande för en positiv förändringsprocess 
Den empiriska studien visar att användarmedverkan är en annan av de viktigaste faktorerna för att uppnå 

en positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande. Respondenterna anser att användarmedverkan 

är viktigt eftersom det är användarna som använder affärssystemet och vet hur affärssystemet funkar. 

Respondenterna tycker det är viktigt att användarna är delaktiga i förändringsprocessen för att öka 

engagemanget hos användarna. En av respondenterna på kundorganisationen anser att användarna var 

nyfikna på affärssystemet och ställde mycket frågor om förändringen, vilket ökade engagemanget hos 

användarna. En annan respondent hos kundföretaget anser att det är viktigt att användarna är delaktiga 

för att inte användarna ska motarbeta förändringen utan även se möjligheter med förändringen. Den 

empiriska studien visar att utan användarmedverkan kan inte systemimplementatören veta hur 

användarna verkligen använder affärssystemet. Enligt systemimplementatörens intervjuade företrädare 

är det lättare att ändra arbetsprocessen och få användarna att acceptera affärssystemet ifall användarna 

är medverkande. Den empiriska studien visar att olika sätt att få användare mer engagerade och delaktiga 

i en förändringsprocess är att anordna workshops, testkörning och enskilda möten för att få med 

användarnas behov och få användarna att känna sig sedda. Användarnas utbildning är enligt den 

empiriska studien en avgörande faktor för att nå en lyckad förändringsprocess vid 

affärssysteminförande. Den empiriska studien visar att användarna önskar mer utbildning av 

affärssystemet trots att systemimplementatören anser att användarna fick mycket utbildning. Det är med 

andra ord mycket viktigt att kontrollera med användarna om de önskar ännu mer utbildning. Att låta 

användarna ha ett testsystem bredvid i vilket användarna kunde testa affärssystemet och att ha tillgång 

till mycket dokumentation underlättade användarnas inlärningsprocess i det studerade fallet.  

 

5.2 Viktigt att det finns samsyn både internt och i dyaden 
Den empiriska studien visar att det är viktigt med samsyn både internt och i dyaden mellan kund och 

systemimplementatör för att nå en positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande. 

Systemimplementatörens företrädare anser att det är extra viktigt med intern samsyn i projekt i vilka 

många olika aktörer och avdelningar är involverade. Kundorganisationens företrädare anser att en intern 

samsyn är viktigt för att öka förståelsen för förändringen hos användarna. Genom att skapa en klar vision 

för förändringen kan det skapa en större samsyn internt hos kundorganisationen. I fallprojektet hade IT-

enheten en klar vision om varför förändringen behövde göras, vilket var att få en modernare plattform 

och en bättre arbetsprocess. Användarna accepterade förändringen eftersom de visste att det fanns ett 

behov av förändringen. Nyckelanvändaren hade en klar vision om hur affärssystemet skulle bli, vilket 

ledde till en snabbare förändringsprocess. Eftersom nyckelanvändaren hade en klar vision om resultatet 

blev systemimplementatörens konsulter mer sporrade att göra affärssystemet ännu bättre. Men en 

respondent hos systemimplementatören menar även att en klar vision hos kunden kan leda till en svårare 

förändringsprocess ifall kundens medarbetare inte är öppna för andra idéer. Den empiriska studien visar 

att ett delat behov mellan medarbetarna hos kunden kan minska användarmotståndet i ett 

affärssystemsinförande. I fallprojektet fanns inget delat behov av systembytet eftersom det endast var 
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IT-enheten som hade behovet medan användarna var nöjda med det dåvarande affärssystemet. Att det 

inte fanns något delat behov av förändringen ledde till stort motstånd från användarna i början av 

projektet.  

Enligt en respondent hos kundföretaget underlättar och effektiviseras förändringsarbetet om det finns 

samsyn mellan alla parter i projektet. Den empiriska studien visar att dialogen mellan alla parter blir 

extra viktig i projekt där det inte finns någon samsyn. Dialogen mellan alla parter var enligt 

respondenterna hos kunden det som hjälpte projektet framåt och bidrog till att användarna blev mer 

villiga att byta affärssystem. Det första steget i fallprojektet var att få användarna att förstå behovet för 

systembytet för att kunna öka medvetenheten hos användarna. Enligt kundorganisationens respondenter 

var alla i projektgruppen väl medvetna om förändringen, vilket underlättade förändringsprocessen.  

 

5.3 Kommunikationen är A och O 
Kommunikationen mellan de olika parterna i ett affärssystemprojekt är enligt den empiriska studien en 

förutsättning för en positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande. Både kundorganisationens 

och systemimplementatörens företrädare anser att kommunikationen i detta fallprojekt fungerade 

mycket bra och var en faktor till en lyckad förändringsprocess. Två respondenter hos 

kundorganisationen hade inte samma uppfattning om vilka personer kommunikationen bör ske mellan i 

ett affärssysteminförande. En respondent menar att systemimplementatören inte kan ha kommunikation 

med alla användare utan endast med de personer som håller ihop projektet hos kunden. Medan en 

användare hos kundorganisationen anser att kommunikationen mellan användare och 

systemimplementatörens företrädare hade i detta fallprojekt kunnat fungera ännu bättre genom att 

användarna kunde få prata direkt med systemimplementatörens företrädare istället för att fråga andra 

personer för att få information. En respondent från systemimplementatören anser att det även är viktigt 

att kunna prata om annat än endast projektet för att få en bra relation mellan alla parter i projektet. En 

annan viktig del med kommunikationen är enligt den empiriska studien att informationsflödet ska 

fungera bra mellan alla parter i projektet. Respondenterna anser att informationsflödet fungerade mycket 

bra i fallprojektet. Att informationsflödet fungerade bra mellan nyckelanvändaren och 

systemimplementatörens företrädare anser en respondent var grunden till att projektet fungerade bra. 

Att systemimplementatörens företrädare får mycket och rätt information av nyckelanvändaren är viktigt 

för att kunna skapa bästa möjliga prototyp.  

 

5.4 Användarnas attityd gentemot förändring underlättar förändringsarbetet 
Användarnas attityd gentemot förändring är viktigt för att nå en positiv förändringsprocess vid 

affärssysteminförande enligt den empiriska studien. Förändringsarbetet underlättas ifall användarna är 

öppna och har en bra attityd gentemot förändringen. Ifall användarna har en negativ attityd gentemot 

förändringen kan det förstöra ett helt projekt eftersom användare kan arbeta emot förändringsarbetet 

genom att utesluta viktig information till utvecklarna. Det tog mycket tid för systemimplementatörens 

företrädare att motivera de anställda till systembytet eftersom användarnas attityd var avvaktande 

gentemot förändringen. Respondenterna på kundföretaget anser att eftersom användarna var 

fundersamma till förändringen skapade det mer nyfikenhet hos användarna och användarna ställde 
därför mer frågor och blev mer engagerade. Den empiriska studien visar att användares attityd gentemot 

ett affärssysteminförande kan bli mer positiv utav demoinstruktioner, utbildningar och dokumentation 

på affärssystemet. Användare kan även bli mer positiva ifall de får bra återkoppling av utvecklarna och 

får kunskap om möjligheter och fördelar med det nya affärssystemet. 

 

5.5 Systemimplementatören bör vara lyhörd och förstå kundens verksamhet 
Den empiriska studien visar att ytterligare framgångsfaktorer för att nå en positiv förändringsprocess 

vid affärssysteminförande är att systemimplementatörens företrädare är lyhörda och förstår kundens 

verksamhet. Det framkom att det är viktigt att systemimplementatörens företrädare är lyhörda och 

lyssnar på kundens företrädare och förstår hur användarna använder det affärssystem som ersätts. 

Respondenterna anser att det är viktigt att systemimplementatörens företrädare förstår vad kunden vill 

ha och att systemimplementatörens företrädare har förmågan att sätta sig in i kundens verksamhet. 

Samarbetet mellan kund och systemimplementatören blir bättre ifall systemimplementatörens 

företrädare förstår kunden och är lyhörd på kundens verksamhetskrav. Att systemimplementatörens 
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företrädare förstår användarna och hur användarna vill ha affärssystemet är enligt den empiriska studien 

viktigt för att nå ett lyckat affärssysteminförande. För att få ett affärssystem som fungerar bra hos 

kundorganisationen är det viktigt att systemimplementatörens företrädare lyssnar på användarnas krav. 

Enligt en respondent hos systemimplementatören är det svårt att få kvalitet i arbetet ifall konsulter inte 

är lyhörda och kan söka kunskap om ämnet.  

 

5.6 Modifiering av analysmodell 
Utifrån den empiriska studien har ytterligare två indikatorer identifierats: lyhördhet och förståelse för 

kundens verksamhet. Den forskningslitteratur-baserade analysmodellen (se Figur 1) har modifierats till 

ett bättre förslag över framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av 

affärssystem (se Figur 2).  

 Både lyhördhet och förståelse för kundens verksamhet föreslås som indikatorer för framgångsfaktorn 

konsultexpertis hos systemimplementatören. Respondenterna menar att systemimplementatörens 

företrädare måste vara lyhörda och förstå kundens verksamhet för att få ett lyckat affärssysteminförande. 

Med lyhördhet menas att systemimplementatören måste vara lyhörd för kundorganisationens krav. Med 

förståelse för kundens verksamhet menas att systemimplementatören måste förstå vad kunden vill ha 

och hur användarna använder det affärssystem som ersätts. 
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Figur 2:  Föreslagen modifiering av analysmodell över mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att nå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem, 

ur ett kund–systemimplementatörsperspektiv 

Källa:  Författaren 
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5.7 Fortsatta studier 

En fortsatt intressant studie skulle vara att studera flera olika projekt med högt 

användarmotstånd och jämföra dem för att få en tydligare bild av vad som skiljer projekten åt. 

En annan intressant studie skulle kunna vara att studera ett annat systemimplementatör-

företag för att se hur de arbetar för att uppnå en positiv förändringsprocess vid 

affärssysteminförande. Det skulle även vara intressant att intervjua fler användare i ett projekt 

för att få en bättre helhetsöversikt på problemet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide kund  

 

Helhetsfråga 
1. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer i en kund-systemimplementatörsrelation för att nå 

en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem? 

Kund 
2. Vilka är enligt din mening de viktigaste framgångsfaktorerna hos kunden som påverkar kund-

systemimplementatörssamarbetet, vid införandeprocessen? 

Internt stöd 

2.1 Anser du att ett internt stöd är en viktig framgångsfaktor hos kunden? 

2.1.1 Om ja, på vilka sätt är internt stöd viktigt? 

2.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt?  

2.2 Vilka interna personer/roller/avdelningar anser du vara viktiga att få stöd ifrån? 

2.3 I vilken grad tycker du att den högsta ledningen hos kunden gav sitt stöd under 

införandeprocessen? 

2.3.1 I vilken grad anser du att stödet under införandeprocessen från den högsta ledningen hos 

kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.3.2 Om den högsta ledningen hos kunden inte gav något stöd alls: Hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.3.3 Varierade stödet från den högsta ledningen hos kunden under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

2.4 I vilken grad tycker du att nyckelaktörerna var engagerade i införandeprocessen? 

2.4.1 Vilka var dessa engagerade nyckelaktörer hos kunden? 

2.4.2 I vilken grad anser du att de engagerade nyckelaktörerna hos kunden under 

införandeprocessen påverkade förändringsprocessen? 

2.4.3 Om det inte fanns engagerade nyckelaktörer hos kunden: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.4.4 Om det inte fanns engagerade nyckelaktörer: Varför tror du att det saknades engagerade 

nyckelaktörer? 

2.4.5 Varierade engagemanget hos nyckelaktörerna under införandeprocessen? 

Om ja: När var engagemanget högre? 

Om nej: När var engagemanget lägre? 

2.5 I vilken grad tycker du att IT-enheten gav sitt stöd under införandeprocessen?  

2.5.1 I vilken grad anser du att stödet under införandeprocessen från den högsta ledningen hos 

kunden påverkade förändringsprocessen?  

2.5.2 Om IT-enheten inte gav något stöd alls: Hur påverkade det förändringsprocessen?  

2.5.3 Varierade stödet från IT-enheten hos kunden under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

Intern samsyn 
2.6 Anser du att det är viktigt att kunden har en intern samsyn för förändringen? 

2.6.1 Om ja, på vilka sätt är intern samsyn viktigt? 

2.6.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

2.7 I vilken grad tycker du att kunden hade en klar vision om förändringen? 

2.7.1 I vilken grad anser du att visionen hos kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.7.2 Om det inte fanns någon klar vision hos kunden: hur påverkade det förändringsprocessen? 

2.8 I vilken grad tycker du att det fanns ett delat behov hos kunden att införa ett nytt system? 

2.8.1 I vilken grad anser du att det delade behovet hos kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.8.2 Om det inte fanns något delat behov: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Användarmedverkan 
2.9 Anser du att det är viktigt att användarna medverkar i införandeprocessen? 

2.9.1 Om ja, på vilka sätt är användarmedverkan viktigt? 

2.9.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

2.10  I vilken grad tycker du att användarna var engagerade i införandeprocessen? 

2.10.1 I vilken grad anser du att användarnas engagemang påverkade förändringsprocessen? 
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2.10.2 Om användarna inte var engagerade i processen: hur påverkade det förändringsprocessen? 

2.10.3 Varierade engagemanget hos användarna under införandeprocessen? 

Om ja: När var engagemanget högre? 

Om nej: När var engagemanget lägre? 

2.11  I vilken grad anser du att användarna var involverade i designprocessen? 

2.11.1 I vilken grad anser du att användarnas involverande påverkade förändringsprocessen? 

2.11.2 Om användarna inte var involverade i designprocessen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.12  I vilken grad tycker du att användarna fick utbildning av det nya affärssystemet? 

2.12.1 I vilken grad anser du att användarnas utbildning påverkade förändringsprocessen? 

2.12.2 Om användarna inte fick någon utbildning: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Systemimplementatör 
3. Vilka är enligt din mening de viktigaste framgångsfaktorerna hos systemimplementatören som påverkar 

kund–systemimplementatörssamarbetet, vid införandeprocessen? 

Stöd inom dyaden 
3.1 Anser du att stöd inom projektet är en viktig framgångsfaktor för positiv förändringsprocess?  

3.1.1 Om ja, på vilka sätt är stöd inom projektet viktigt? 

3.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.2 I vilken grad tycker du att systemimplementatören gav sitt stöd under införandeprocessen? 

3.2.1 I vilken grad anser du att stödet under införandeprocessen från systemimplementatören 

påverkade förändringsprocessen? 

3.2.2 Om systemimplementatören inte gav något stöd alls: Hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

3.2.3 Varierade stödet från systemimplementatören under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

3.3 I vilken grad tycker du att systemimplementatören hanterade era förväntningar? 

3.3.1 I vilken grad anser du att hanterandet av era förväntningar påverkade 

förändringsprocessen? 

3.3.2 Om systemimplementatören inte hanterade era förväntningar: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

Konsultexpertis 
3.4 Anser du att konsultexpertis är en viktig framgångsfaktor hos systemimplementatören som 

påverkar kund-systemimplementatörssamarbetet, vid införandeprocessen? 

3.4.1 Om ja, på vilka sätt är konsultexpertis viktigt? 

3.4.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.5 I vilken grad tycker du att systemimplementatören hade den expertis som krävdes för att nå en 

lyckad införandeprocess?  

3.5.1 I vilken grad anser du att systemimplementatörens expertis påverkade 

förändringsprocessen?  

3.5.2 Om systemimplementatören inte hade den expertis som krävdes: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

3.6 I vilken grad tycker du att systemimplementatören var ärliga och transparens i kommunikationen 

till er?  

3.6.1 I vilken grad anser du att ärlig och transparens kommunikation påverkade 

förändringsprocessen? 

3.6.2 Om systemimplementatören inte var ärliga och transparens i kommunikationen: hur 

påverkade det förändringsprocessen? 

Affärssystem 
3.7 Anser du att affärssystemet är en viktig framgångsfaktor för lyckad förändringsprocess? 

3.7.1 Om ja, på vilka sätt är affärssystemet viktigt? 

3.7.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.8 I vilken grad tycker du att affärssystemet var lätt att lära sig?  

3.8.1 I vilken grad anser du att affärssystemet lätthet att lära sig påverkade 

förändringsprocessen? 

3.8.2 Om affärssystemet inte var lätt att lära sig: hur påverkade det förändringsprocessen? 

3.9 I vilken grad tycker du att affärssystemet var användarvänligt (lätt att använda sig av)?  

3.9.1 I vilken grad anser du att affärssystemets användarvänlighet påverkade 

förändringsprocessen? 

3.9.2 Om affärssystemet inte var användarvänligt: hur påverkade det förändringsprocessen? 
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3.10  I vilken grad tycker du att affärssystemet har förbättrat era processer? 

3.10.1 På vilka sätt har det förbättrats? 

3.10.2 I vilken grad anser du att förbättrade processer påverkade förändringsprocessen? 

3.10.3 Om affärssystemet inte har förbättrat processen: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Kund−systemimplementatör-samarbete 
4. Vilka är enligt din mening de viktigaste framgångsfaktorerna för att få till ett bra samarbete mellan 

kund och systemimplementatör? 

4.1 Anser du att samarbetet mellan kund och systemimplementatör är viktigt? 

4.1.1 Om ja, på vilka sätt är kund-systemimplementatör samarbetet viktigt? 

4.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

Förändringsgrupp 
4.2 Anser du att förändringsgruppen är viktig för lyckad förändringsprocess? 

4.2.1 Om ja, på vilka sätt är förändringsgruppen viktig? 

4.2.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.3 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen gav stöd vid införandeprocessen?  

4.3.1 I vilken grad anser du att förändringsgruppens stöd påverkade förändringsprocessen? 

4.3.2 Om förändringsgruppen inte gav stöd: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.3.3 Varierade stödet från förändringsgruppen under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

4.4 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen motiverade användarna?  

4.4.1 I vilken grad anser du att förändringsgruppens engagemang att motivera användarna 

påverkade förändringsprocessen? 

4.4.2 Om förändringsgruppen inte motiverade användarna: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

4.5 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen hade motivation för införandeprocessen?  

4.5.1 I vilken grad anser du att motivationen hos förändringsgruppen påverkade 

förändringsprocessen? 

4.5.2 Om det inte fanns någon motivation hos förändringsgruppen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

Effektiv kommunikation 
4.6 Anser du att det är viktigt med effektiv kommunikation mellan kund och systemimplementatör för 

att nå en lyckad införandeprocess? 

4.6.1 Om ja, på vilka sätt är effektiv kommunikation viktigt? 

4.6.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.6.3 Hur tyckte du att kommunikationen fungerade mellan båda parter? 

4.7 Fanns det någon kommunikationsplan i arbetet? 

4.7.1 Om ja, hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.7.2 Om nej, hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.8 I vilken grad tycker du att informationsflödet fungerade under projektet? 

4.8.1 I vilken grad anser du att informationsflödet påverkade förändringsprocessen? 

4.8.2 Om det inte fanns något informationsflöde: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.9 I vilken grad tycker du att kunskapsöverföringen fungerade i projektet? 

4.9.1 I vilken grad anser du att kunskapsöverföring påverkade förändringsprocessen? 

4.9.2 Om det inte fanns någon kunskapsöverföring: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Samsyn i dyaden 
4.10  Anser du att det är viktigt att ha en samsyn mellan alla parter i projektet (kund–

systemimplementatör)? 

4.10.1 Om ja, på vilka sätt är samsyn mellan parter viktigt? 

4.10.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.11 I vilken grad tycker du att det fanns medvetenheten för förändringen? 

4.11.1 I vilken grad anser du att medvetenheten påverkade förändringsprocessen? 

4.11.2 Om det inte fanns någon medvetenhet för förändringen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

4.12  I vilken grad tyckte du att målen med förändringen var tydliga?  

4.12.1 I vilken grad anser du att tydliga mål påverkade förändringsprocessen? 

4.12.2 Om det inte fanns några tydliga mål: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.13  Fanns det några kulturella förändringar?  

4.13.1 Om ja, hur hanterades de? 

4.13.2 Om ja, hur påverkades förändringsprocessen av det? 
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Användarnas attityd mot förändring 

Frågor till icke-användare 
5. Anser du att användarnas attityd gentemot förändring är viktigt? 

5.1 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 

5.2 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

5.3 Hur anser du att användarnas attityd var angående bytet? 

5.4 Hur påverkade det resultatet? 

5.5 Om användarnas attityd angående bytet var dåligt: Gjorde ni något för att ändra användarnas 

attityd? 

5.5.1 Om ja: Vad gjorde ni? 

5.5.2 Om nej: Varför gjorde ni inte något för att ändra användarnas attityd? 

5.6 I vilken grad tror du att användarna upplevde personliga fördelar och möjligheter? 

5.6.1 I vilken grad anser du att användarnas upplevda personliga fördelar och möjligheter 

påverkade förändringsprocessen? 

5.6.2 Om användarna inte upplevde några personliga fördelar och möjligheter: hur påverkade 

det förändringsprocessen? 

5.7 I vilken grad tror du att användarna uppfattade någon lämplighet för förändringen?  

5.7.1 I vilken grad anser du att den uppfattade lämpligheten påverkade förändringsprocessen? 

5.7.2 Om användarna inte uppfattade någon lämplighet för förändringen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

5.8 I vilken grad tror du att användarna uppfattade ledningens stöd?  

5.8.1 I vilken grad anser du att det uppfattade stödet från ledningen påverkade 

förändringsprocessen? 

5.8.2 Om användarna inte uppfattade något stöd från ledningen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

Frågor till användare 
5.9 Hur vill du beskriva att användarnas attityd var mot förändringen? 

5.10  Varför tror du att ni användare hade den attityden? 

5.11 Upplever du att det fanns personliga fördelar och möjligheter för dig med förändringen? 

5.11.1 Om ja: Vilka personliga fördelar och möjligheter var det? 

5.11.2 Om du tycker att det fanns personliga fördelar och möjligheter för dig: Hur påverkade det 

din attityd? 

5.11.3 Om du inte tycker att det fanns personliga fördelar och möjligheter för dig: Hur 

påverkade det din attityd? 

5.12  Upplevde du att förändringen var lämplig?  

5.12.1 Om du upplever att förändringen var lämplig: Hur påverkade det din attityd? 

5.12.2 Om du upplever att förändringen inte var lämplig: Hur påverkade det din attityd? 

5.13  I vilken grad tycker du att du fick det stöd från ledningen som behövdes vid förändringen? 

5.13.1 Om du tycker att du fick det stöd från ledningen som behövdes vid förändringen: Hur 

påverkade det din attityd? 

5.13.2 Om du inte tycker att du fick det stöd från ledningen som behövdes vid förändringen: Hur 

påverkade det din attityd? 

5.14  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat förändringsengagemanget? 

5.15  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat effektiviteten i förändringen? 

5.16  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat kundtillfredsställelsen? 

Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 
6. Vilka är enligt din mening viktiga indikatorer på en lyckad förändringsprocess vid ett 

affärssysteminförande? 

6.1 Anser du att det fanns engagemang för förändringen?  

6.1.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.1.2 Om nej, på vilka sätt då? 

6.2 Anser du att det var en effektiv förändring? 

6.2.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.2.2 Om nej, på vilka sätt då? 

6.3 Anser du dig vara tillfredsställd med förändringen? 

6.3.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.3.2 Om nej, på vilka sätt då? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Systemimplementatör 

 

Helhetsfråga 
1. Vilka är enligt din mening viktigaste framgångsfaktorerna i en kund-systemimplementatörsrelation för 

att nå en positiv förändringsprocess vid införande av ett affärssystem? 

Kund 
2. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos kunden som påverkar kund–

systemimplementatörssamarbetet (vid införandeprocessen?) 

Internt stöd 
2.1 Anser du att ett internt stöd är en viktig framgångsfaktor hos kunden? 

2.1.1 Om ja, på vilka sätt är internt stöd viktigt? 

2.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt?  

2.2 Vilka interna personer/roller/avdelningar anser du vara viktiga att få stöd ifrån? 

2.3 I vilken grad tycker du att den högsta ledningen hos kunden gav sitt stöd under 

införandeprocessen? 

2.3.1 I vilken grad anser du att stödet under införandeprocessen från den högsta ledningen hos 

kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.3.2 Om den högsta ledningen hos kunden inte gav något stöd alls: Hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.3.3 Varierade stödet från den högsta ledningen hos kunden under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

2.4 I vilken grad tycker du att nyckelaktörerna var engagerade i införandeprocessen? 

2.4.1 Vilka var dessa engagerade nyckelaktörer hos kunden? 

2.4.2 I vilken grad anser du att de engagerade nyckelaktörerna hos kunden under 

införandeprocessen påverkade förändringsprocessen? 

2.4.3 Om det inte fanns engagerade nyckelaktörer hos kunden: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.4.4 Om det inte fanns engagerade nyckelaktörer: Varför tror du att det saknades engagerade 

nyckelaktörer? 

2.4.5 Varierade engagemanget hos nyckelaktörerna under införandeprocessen? 

Om ja: När var engagemanget högre? 

Om nej: När var engagemanget lägre? 

2.5 I vilken grad tycker du att IT-enheten gav sitt stöd under införandeprocessen?  

2.5.1 I vilken grad anser du att stödet under införandeprocessen från den högsta ledningen hos 

kunden påverkade förändringsprocessen?  

2.5.2 Om IT-enheten inte gav något stöd alls: Hur påverkade det förändringsprocessen?  

2.5.3 Varierade stödet från IT-enheten hos kunden under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

Intern samsyn 
2.6 Anser du att det är viktigt att kunden har en intern samsyn för förändringen? 

2.6.1 Om ja, på vilka sätt är intern samsyn viktigt? 

2.6.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

2.7 I vilken grad tycker du att kunden hade en klar vision om förändringen? 

2.7.1 I vilken grad anser du att visionen hos kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.7.2 Om det inte fanns någon klar vision hos kunden: hur påverkade det förändringsprocessen? 

2.8 I vilken grad tycker du att det fanns ett delat behov hos kunden att införa ett nytt system? 

2.8.1 I vilken grad anser du att det delade behovet hos kunden påverkade förändringsprocessen? 

2.8.2 Om det inte fanns något delat behov: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Användarmedverkan 
2.9 Anser du att det är viktigt att användarna medverkar i införandeprocessen? 

2.9.1 Om ja, på vilka sätt är användarmedverkan viktigt? 

2.9.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

2.10  I vilken grad tycker du att användarna var engagerade i införandeprocessen? 

2.10.1 I vilken grad anser du att användarnas engagemang påverkade förändringsprocessen? 

2.10.2 Om användarna inte var engagerade i processen: hur påverkade det förändringsprocessen? 

2.10.3 Varierade engagemanget hos användarna under införandeprocessen? 

Om ja: När var engagemanget högre? 
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Om nej: När var engagemanget lägre? 

2.11  I vilken grad anser du att användarna var involverade i designprocessen? 

2.11.1 I vilken grad anser du att användarnas involverande påverkade förändringsprocessen? 

2.11.2 Om användarna inte var involverade i designprocessen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

2.12 I vilken grad tycker du att användarna fick utbildning av det nya affärssystemet? 

2.12.1 I vilken grad anser du att användarnas utbildning påverkade förändringsprocessen? 

2.12.2 Om användarna inte fick någon utbildning: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Systemimplementatör 
3. Vilka är enligt din mening de viktigaste framgångsfaktorerna hos systemimplementatören som påverkar 

kund–systemimplementatörssamarbetet, vid införandeprocessen? 

Stöd inom dyaden 
3.1 Anser du att stöd inom projektet är en viktig framgångsfaktor för positiv förändringsprocess?  

3.1.1 Om ja, på vilka sätt är stöd inom projektet viktigt? 

3.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.2 I vilken grad tycker du att ni erbjöd stöd till kunden?  

3.2.1 Hur bidrog ni med stöd? 

3.2.2 I vilken grad anser du att erat stöd påverkade förändringsprocessen? 

3.2.3 Om ni inte erbjöd stöd till kunden: hur påverkade det förändringsprocessen? 

3.2.4 Varierade stödet från er under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

3.3 I vilken grad tycker du att ni hanterade kundernas förväntningar? 

3.3.1 I vilken grad anser du att hanterandet av kundernas förväntningar påverkade 

förändringsprocessen? 

3.3.2 Hur hanterade ni kundernas förväntningar? 

3.3.3 Om ni inte hanterade kundernas förväntningar: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Konsultexpertis 
3.4 Anser du att konsultexpertis är en viktig framgångsfaktor hos systemimplementatören som 

påverkar kund-systemimplementatörssamarbetet, vid införandeprocessen? 

3.4.1 Om ja, på vilka sätt är konsultexpertis viktigt? 

3.4.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.5 I vilken grad tycker du att ni hade den expertis som krävdes för att nå en lyckad införandeprocess?  

3.5.1 I vilken grad anser du att er expertis påverkade förändringsprocessen?  

3.5.2 Om ni inte hade den expertis som krävdes: hur påverkade det förändringsprocessen? 

3.6 I vilken grad tycker du att ni var ärliga och transparens i kommunikationen till kunden?  

3.6.1 I vilken grad anser du att ärlig och transparens kommunikation påverkade 

förändringsprocessen? 

3.6.2 Om ni inte var ärliga och transparens i kommunikationen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

Affärssystem 
3.7 Anser du att affärssystemet är en viktig framgångsfaktor för lyckad förändringsprocess? 

3.7.1 Om ja, på vilka sätt är affärssystemet viktigt? 

3.7.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

3.8 I vilken grad tycker du att affärssystemet var lätt att lära sig?  

3.8.1 I vilken grad anser du att affärssystemet lätthet att lära sig påverkade 

förändringsprocessen? 

3.8.2 Om affärssystemet inte var lätt att lära sig: hur påverkade det förändringsprocessen? 

3.9 I vilken grad tycker du att affärssystemet var användarvänligt (lätt att använda sig av)?  

3.9.1 I vilken grad anser du att affärssystemets användarvänlighet påverkade 

förändringsprocessen? 

3.9.2 Om affärssystemet inte var användarvänligt: hur påverkade det förändringsprocessen? 

3.10 I vilken grad tycker du att affärssystemet har förbättrat kundens process? 

3.10.1 På vilka sätt har det förbättrats? 

3.10.2 I vilken grad anser du att förbättrade processer påverkade förändringsprocessen? 

3.10.3 Om affärssystemet inte har förbättrat processen: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Kund−systemimplementatör-samarbete 
4. Vilka är enligt din mening de viktigaste framgångsfaktorerna för att få till ett bra samarbete mellan 

kund och systemimplementatör? 
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4.1 Anser du att samarbetet mellan kund och systemimplementatör är viktigt? 

4.1.1 Om ja, på vilka sätt är kund-systemimplementatör samarbetet viktigt? 

4.1.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

Förändringsgrupp 
4.2 Anser du att förändringsgruppen är viktig för lyckad förändringsprocess? 

4.2.1 Om ja, på vilka sätt är förändringsgruppen viktig? 

4.2.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.3 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen gav stöd vid införandeprocessen?  

4.3.1 I vilken grad anser du att förändringsgruppens stöd påverkade förändringsprocessen? 

4.3.2 Om förändringsgruppen inte gav stöd: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.3.3 Varierade stödet från förändringsgruppen under införandeprocessen? 

Om ja: När var stödet högre? 

Om nej: När var stödet lägre? 

4.4 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen motiverade användarna?  

4.4.1 I vilken grad anser du att förändringsgruppens engagemang att motivera användarna 

påverkade förändringsprocessen? 

4.4.2 Om förändringsgruppen inte motiverade användarna: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

4.5 I vilken grad tycker du att förändringsgruppen hade motivation för införandeprocessen?  

4.5.1 I vilken grad anser du att motivationen hos förändringsgruppen påverkade 

förändringsprocessen? 

4.5.2 Om det inte fanns någon motivation hos förändringsgruppen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

Effektiv kommunikation 
4.6 Anser du att det är viktigt med effektiv kommunikation mellan kund och systemimplementatör för 

att nå en lyckad införandeprocess? 

4.6.1 Om ja, på vilka sätt är effektiv kommunikation viktigt? 

4.6.2 Om ja, hur tyckte du att kommunikationen fungerade mellan båda parter? 

4.6.3 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.7 Fanns det någon kommunikationsplan i arbetet? 

4.7.1 Om ja, hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.7.2 Om nej, hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.8 I vilken grad tycker du att informationsflödet fungerade under projektet? 

4.8.1 I vilken grad anser du att informationsflödet påverkade förändringsprocessen? 

4.8.2 Om det inte fanns något informationsflöde: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.9 I vilken grad tycker du att kunskapsöverföringen fungerade i projektet? 

4.9.1 I vilken grad anser du att kunskapsöverföring påverkade förändringsprocessen? 

4.9.2 Om det inte fanns någon kunskapsöverföring: hur påverkade det förändringsprocessen? 

Samsyn i dyaden 
4.10  Anser du att det är viktigt att ha en samsyn mellan alla parter i projektet (kund–

systemimplementatör)? 

4.10.1 Om ja, på vilka sätt är samsyn mellan parter viktigt? 

4.10.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

4.11  I vilken grad tycker du att det fanns medvetenheten för förändringen? 

4.11.1 I vilken grad anser du att medvetenheten påverkade förändringsprocessen? 

4.11.2 Om det inte fanns någon medvetenhet för förändringen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

4.12  I vilken grad tyckte du att målen med förändringen var tydliga?  

4.12.1 I vilken grad anser du att tydliga mål påverkade förändringsprocessen? 

4.12.2 Om det inte fanns några tydliga mål: hur påverkade det förändringsprocessen? 

4.13  Fanns det några kulturella förändringar?  

4.13.1 Om ja, hur hanterades de? 

4.13.2 Om ja, hur påverkades förändringsprocessen av det? 

Användarnas attityd mot förändring 
5. Anser du att användarnas attityd gentemot förändring är viktigt för att nå en lyckad införandeprocess? 

5.1 Om ja, på vilka sätt är användarnas attityd viktigt? 

5.2 Om nej, varför är det inte viktigt? 

5.3 Hur anser du att användarnas attityd var angående bytet? 

5.4 I vilken grad anser du att användarnas attityd påverkade förändringsprocessen? 

5.5 Om användarnas attityd var dålig: gjorde ni något för att ändra användarnas attityd? 
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5.5.1 Om ja, vad gjorde ni? 

5.5.1.1 Blev det någon skillnad? 

5.5.2 Om nej, varför gjorde ni inte något för att ändra användarnas attityd? 

5.6 Om användarnas attityd var dålig: hur påverkade det förändringsprocessen? 

5.7 I vilken grad tror du att användarna upplevde personliga fördelar och möjligheter? 

5.7.1 I vilken grad anser du att användarnas upplevda personliga fördelar och möjligheter 

påverkade förändringsprocessen? 

5.7.2 Om användarna inte upplevde några personliga fördelar och möjligheter: hur påverkade 

det förändringsprocessen? 

5.8 I vilken grad tror du att användarna uppfattade någon lämplighet för förändringen?  

5.8.1 I vilken grad anser du att den uppfattade lämpligheten påverkade förändringsprocessen? 

5.8.2 Om användarna inte uppfattade någon lämplighet för förändringen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

5.9 I vilken grad tror du att användarna uppfattade ledningens stöd?  

5.9.1 I vilken grad anser du att det uppfattade stödet från ledningen påverkade 

förändringsprocessen? 

5.9.2 Om användarna inte uppfattade något stöd från ledningen: hur påverkade det 

förändringsprocessen? 

5.10  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat förändringsengagemanget? 

5.11  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat effektiviteten i förändringen? 

5.12  I vilken grad anser du att användarnas attityd kan ha påverkat kundtillfredsställelsen? 

Positiv förändringsprocess vid affärssysteminförande 
6. Vilka är enligt din mening viktiga indikatorer på en lyckad förändringsprocess vid ett 

affärssysteminförande? 

6.1 Anser du att det fanns engagemang för förändringen?  
6.1.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.1.2 Om nej, varför inte? 

6.2 Anser du att det var en effektiv förändring? 

6.2.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.2.2 Om nej, varför inte? 

6.3 Anser du att kunden är tillfredsställd med förändringen? 

6.3.1 Om ja, på vilka sätt då? 

6.3.2 Om nej, varför inte? 
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