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Sammanfattning 

 
Under 2000-talet var affärssystemet ett av de mest innovativa IT-systemen. Företag valde att 

implementera affärssystem för att vinna konkurrensfördelar och bli ledande i branschen. I början 

misslyckades flera implementeringar, främst på grund av ovana att arbeta med dator. IT är under ständig 

utveckling så affärssystemen förändras i snabb takt. Tidigare studier som är genomförda på området 

fokuserar främst på vilka faktorer som influerar helheten av att implementera ett nytt affärssystem. Ett 

forskningsgap vi identifierade var vilka steg som utgör implementeringsprocessen samt faktorer som 

influerar vardera steg. 

 

Syftet med studien är att etablera en horisontell modell med implementeringssteg samt identifiera vilka 

kritiska framgångs- samt misslyckandefaktorer som influerar de olika stegen. I studien har en positivistisk 

forskning filosofi valts för att testa den utformade Enderle-Olofsson-modellen. Enderle-Olofsson-modellen 

baseras på tidigare vetenskapliga artiklar och utgörs av fem steg med identifierade påverkningsfaktorer. 

Utifrån tidigare teori framkommer att svensk företagskultur är mycket feminint präglat. Då respondenterna 

kommer från olika länder hoppas vi även kunna få information om denna aspekt. I studien har en deduktiv 

ansats använts. Datainsamlingsmetoden utgörs av åtta semi-strukturerade intervjuer samt erhållen data 

från en respondent.  

 

Slutsatsen i studien är att Enderle-Olofsson-modellen till viss del stärks. Den slutgiltiga modellen består 

utav sex steg istället för de tidigare fem. Utifrån intervjusvaren framkom också att företagskulturen ser 

annorlunda ut i Sverige vilket Hofstedes kulturdimensionsteori antydde. Kulturens ständiga närvaro 

framkommer i modellen som ett bakomliggande moln till alla stegen. 

 

Nyckelord: Affärssystem, kultur, implementeringsprocess, kritiska faktorer, Enderle-Olofsson-modellen. 
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Abstract 
During the 21st century was enterprise resource planning systems one of the most innovative IT-systems. 

Companies chose to implement business systems to gain competitive advantages and become leading 

in their industry. A lot of implementations have failed in the beginning, mainly because of the unfamiliarity 

to work with computers. IT is constantly changing and therefore business systems change at a fast rate. 

Previous studies mainly focus on which factors affect the implementation process. A research gap that 

was identified are which steps an implementation process contain and what factors affect each step. 

 

The purpose of this paper is to establish a horizontal model with implementation steps and identify which 

critical success- and failure factors affect each step. A positivistic research philosophy has been used in 

this study to test the designed Enderle-Olofsson-model. The Enderle-Olofsson-model is based on 

previous scientific articles and comprises five steps with identified influential factors. Previous literature 

reveals that Swedish culture is very feminine embossed. Since the respondents come from different 

countries which we hope it will generate information about this aspect. The data collecting method consist 

of eight semi-structured interviews and data from a respondent. 

 

The conclusion is that the Enderle-Olofsson-model is partly accepted. The final model consists of six 

steps instead of the original five. Based on the information from the interviews a difference in culture was 

confirmed in line with Hofstede’s culture dimension theory. The fact that culture is always present is shown 

in the new model as an underlying cloud. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en förklaring av bakgrunden till det valda ämnet. Därefter 

presenteras problematisering, frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall och Lengnick-Hall (2003) är förståelsen för 

historien bakom och utvecklingen av affärssystem väsentlig, för att förstå dess betydelse 

för verksamheter. Utvecklingen av affärssystem drevs framåt av ett växande behov av 

starkare integration mellan funktionell företagslagring som dominerade under 1970 - 1980 

talet (Jacobs & Weston, 2006). Jacobs och Weston (2006) citerar även en definition av 

affärssystem från APICS Adictionary (Blackstone & Cox, 2005) som fastställer att 

affärssystem är: 

 

/…/ framework for organizing, defining, and standardizing the businessprocesses 

necessary to effectively plan and control an organization so the organization can 

use its internal knowledge to seek external advantage (s. 38) 

 

Under 1960-talet introducerades datorn i företag. Tidigare sköttes beställningar och 

liknande manuellt med stora mängder in- och utcheckningskort. Förväntningarna på datorn 

innebar automatisk planering och inköp. Även uppstart av tillverkning utifrån inkommande 

beställningar sköttes av datorn. Nytillverkning startades baserat på den nuvarande 

inventeringen samt inkomna beställningar (Ptak & Schragenheim, 2004). Umble, Haft och 

Umble (2003) argumenterar likt Ptak och Schragenheim (2004) att användningen av 

datorsystemet som uppkom under 1960-talet användes som lagerkontroll. Företagen 

förfogade över stora lager för att kunna besvara konsumenternas efterfrågan. Med hjälp av 

systemen strävade företagen vid denna tidpunkt efter det effektivaste sättet att hantera stora 

lagervolymer (Umble, Haft & Umble, 2003). Under 1960 - talet uppkom nya möjligheter 

för effektivare beslutsfattandeprocesser. Ny teknik inom automatisering, administrativ 

databearbetning och informationshantering är några nyuppkomna hjälpmedel som främjade 
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effektivisering. Företagen fick ökad förståelse om beslutsfattandeprocessen inom 

implementering till följd av tekniktillväxten (Magnusson & Olsson, 2008). 

 

Under 70-talet introducerades ett av de tidigaste datoriserade informationssystemen: 

materialbehovsplaneringssystem (MRP-systemet), till följd av att det inte längre var 

lönsamt för företag att bibehålla stora lager (Umble, Haft & Umble, 2003). Med hjälp av 

MRP-systemet kunde företag automatisera processer som tidigare sköttes manuellt, till 

exempel planering och kontroll av produktionsscheman. Systemet hämtade information 

från kundordrar för att fastställa behovet av råmaterial i varje enskild produkt (e.g. Ptak & 

Schragenheim, 2004; Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall och Lengnick-Hall, 2003). Vid 

implementeringen av det nya datorsystemet upplevde många företag svårigheter och 

förväntade tekniska fördelar uteblev. Svårigheterna berodde på personalens bristande 

erfarenhet av datorarbete och felen som uppstod orsakades oftast av den mänskliga faktorn. 

Ytterligare en faktor som influerar implementeringsprojekt av MRP-systemet grundades i 

chefers okunskap om hur mycket tekniska förändringar påverkar ett företag samt dess 

personal (Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall och Lengnick-Hall, 2003). 

 

Den tekniska utvecklingen under 1970 - och 1980 - talet bidrog till fler kostnadseffektiva 

system och allt fler företag fick möjlighet att börja använda tekniken (Magnusson & 

Olsson, 2008). Umble, Haft och Umble (2003) påvisar också att tekniken under 80-talet 

effektiviserades ytterligare samtidigt som priserna blev allt mer överkomliga. Även MRP - 

systemets funktion att matcha flödet av inventarier med den överensstämmande finansiella 

aktiviteten förbättrades. Tillverknings - och resursplaneringssystem (MRP II) växte fram 

för att effektivisera tillverkningen i företag ytterligare. Effektiviseringen uppstod genom 

integration av bokföringssystemet med finansiella system samt informations- och 

tillverkningsteknik (Chung & Synder, 1999). Det nya systemet härledde material- och 

kapacitetskrav till önskad produktionsplan. Avslutningsvis presenterade systemet en 

finansieringsöversikt och föreslog lämplig handlingsplan mot eventuell avstickande 

information (Umble, Haft och Umble, 2003). 

 

I början av 1990-talet förbättrades teknologin ytterligare. Till följd av förbättringen 

expanderade funktionerna i MRP II till integrering av all resursplanering i företag. 
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Områden som till exempel materialplanering, kommunikationssystem och 

kapacitetsplanering kunde inkluderas i systemet. Härigenom etablerades uttrycket 

Enterprise Resource Planning (ERP). Affärssystem bidrog till att företag kunde använda 

sina tillgångar på effektivaste sätt och öka sin konkurrenskraft (Umble, Haft och Umble, 

2003). Införandet av affärssystem innebar en stor förändring för verksamheter och för deras 

intressenter (Magnusson & Olsson, 2008). Ehie och Madsen (2005) påvisar att flera företag 

förbättrade sin marknadsposition genom att implementera affärssystem. Som exempel 

framkommer det att “The Earthgrains Company” som implementerade ett nytt affärssystem 

under året 1997 förbättrade sin rörelsemarginal från 2,4 till 3,3 procentenheter (Ehie & 

Madsen, 2005).  

 

Bingi, Sharma och Godla (1999) antyder att affärssystem vid tidpunkten för deras studie 

var en av de snabbast växande marknaderna inom programvaruindustrin. 

Systemförbättringarna bidrar bland annat till att företagen kan reagera snabbare på 

konkurrenters handlingar samt finna marknadsmöjligheter (Bingi, Sharma & Godla, 1999). 

Flera forskare menar dock att ständiga nyheter och förändringar av affärssystemet har en 

negativ aspekt; eftersom många företag har svårt med implementeringsprocessen kan 

förändringar innebära risker i form av kostnader samt förluster (Robey, Ross & Boudreau, 

2002; Hong & Kim, 2002; Ehie & Madsen, 2005; Aladwani, 2001). Det faktum att många 

tillverkande företag har besvarat den växande globala konkurrensen med att implementera 

nya affärssystem stödjer Bingi, Sharma och Godlas (1999) resonemang (Ehie & Madsen, 

2005). Kritiskt för företag är således att veta vilka faktorer som avgör en lyckad 

implementering. Ehie och Madsen (2005) refererar till en fallstudie genomförd i Kina, 

resultatet indikerar att kultur starkt påverkar hur företag väljer att implementera, därmed 

kan kultur vara en nödvändig aspekt för att avgöra vilka faktorer som är kritiska för 

framgångsrik implementering. Även Hong och Kim (2002) påvisar att implementeringen 

kan influeras av vem som skapat systemet och vem som sedan ska använda det. Bland annat 

framhåller forskarna att till exempel länder i Asien kan uppleva svårigheter med att 

implementera system som är västerländskt producerade (Hong & Kim, 2002). 
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1.2 Problematisering 

Under 2000-talets första decennium hade internet starkt genomslag. Denna period 

präglades av utveckling i områdena kommunikations- och informationsstruktur. Grunden 

för integration mellan olika delar inom elektronikindustrin växte fram i början av 2000-

talet (Jönsmark, 2017). Som följd av internets utveckling under denna period accelererade 

framväxten av olika verktyg för företag (oxit, 2017). Rikhardsson och Kræmmergaard 

(2006) antyder att sedan internets genombrott är det endast ett fåtal IT-innovationer som 

har påverkat företag mer än affärssystem. Bingi, Sharma och Godla (1999) menar att 

affärssystem är en av de snabbast växande marknaderna inom programvaruindustrin. Ehie 

och Madsen (2005) framhåller att många tillverkande företag har inlett implementering av 

nya affärssystem som svar på den växande globala konkurrensen, vilket stödjer Bingi, 

Sharma och Godla (1999) uttalande. Att affärssystem utvecklas snabbt samt att många 

företag arbetar aktivt med att förnya sig gör konceptet till ett intressant forskningsområde. 

Enligt Fui-Hoon Nah och Lee-Shang Lau (2001) står företag idag inför ett val; arbeta 

förutseende, reagera och agera i linje med de växande och föränderliga kraven från 

marknaden, eller gå i konkurs. Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) studerar hur 

implementering av affärssystem påverkar företag i Danmark och presenterar att utifrån ett 

globalt perspektiv har samtliga stora bolag implementerat åtminstone ett affärssystem år 

2003. Robey Ross och Boudreau (2002) påvisar att affärssystemen ofta är förknippade med 

mer grundläggande organisatoriskt förbättringsarbete. Den främsta fördelen med att 

installera ett affärssystem kan uppstå från nya affärsprocesser, organisatoriska strukturer 

och kompetenskrav på human resource och i ledningen. 

Undersökningar kring implementering av affärssystem och potentiella problem kring denna 

process är en fråga som intresserat många forskare (e.g. Hong & Kim, 2002; Aladwani, 

2001; Ehie & Madsen, 2005). Umble, Haft och Umble (2003) presenterar att flera författare 

har identifierat varierande faktorer vilka kan vägas in som kritiska för framgång vid 

implementering av ett affärssystem. Forskarna har sammanställt nio kritiska 

framgångsfaktorer; 1) Tydlig förståelse av strategiska mål 2) ledningens engagemang 3) 

projektledning 4) organisatorisk förändringsledning 5) ett framstående 

implementeringsteam 6) noggrannhet vid registrering av data 7) omfattande utbildning och 

träning 8) fokuserade prestandaåtgärder 9) medvetenhet om potentiella problem (Umble, 
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Haft & Umble, 2003). Aladwani (2001) klassificerar istället implementeringsstrategier 

inom tre kategorier; organisatoriska-, tekniska- eller personalstrategier. Organisatoriska 

strategier för lyckad implementering av affärssystem inkluderar till exempel ledarstil och 

ideologi, kommunikation och koordination samt informationssystems funktionella 

karaktär. Några av de identifierade tekniska strategierna är aspekter kring 

affärssystemsinstallation, komplexitet, tillräcklig intern kunskap och tid samt kostnader av 

implementeringen. Exempel på personalstrategier är deras samt ledningens attityder, 

involvering och upplärning (Aladwani, 2001). Kotter (1995) har etablerat en modell för att 

illustrera organisatorisk förändring. Även Magnusson och Olsson (2008) presenterar 

Kotters modell i sin bok (se bilaga 1).  

Ehie och Madsen (2005) har identifierat en process som utgörs av fem steg för att beskriva 

hur företag lyckas med implementeringsprocessen. Denna process är baserad på de mest 

användbara aspekterna från en sammanställning av bakgrundslitteratur samt genomförda 

intervjuer med erfarna implementeringskonsulter. 1) Projektförberedelse - Organisera 

projektet 2) Analysera befintlig affärsprocess och välj affärssystem 3) Realisation - teknisk 

utveckling 4) Slutliga förberedelser - testa systemet och utbilda personalen 5) Starta upp 

det nya affärssystemet och förbättra samt expandera affärssystemet kontinuerligt.  

Hong och Kim (2002) mäter implementeringsframgångar i termer av den upplevda 

avvikelsen från de förväntade projektmålen. Avvikelserna kan mätas med utgångpunkt från 

till exempel högre tidsåtgång än planerat, bristande systemprestanda och misslyckande att 

uppnå förväntade fördelar. Vanligen definieras implementeringsframgångar i specifika 

förbestämda mål, dessa består av ett antal parametrar, exempelvis tid, kostnad och funktion 

(Hong & Kim, 2002). Även Umble, Haft och Umble (2003) argumenterar för att 

implementeringar av affärssystem inte alltid lever upp till de förväntade målen. Dem har 

även identifierat faktorer som kan leda till avvikande eller helt misslyckade 

implementeringar. Några exempel på faktorer som kan influerar implementeringen negativt 

är bland annat att: strategiska mål inte är tydligt formulerade, ledningen är inte engagerad 

samt otillräcklig utbildning av personalen (Umble, Haft & Umble, 2003). Ehie och Madsen 

(2005) antyder att flera misslyckade implementeringar beror på att företag inte tagit hänsyn 

till att det nya systemet har kapacitet att lösa befintliga problem. Faktorer som influerar 
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implementeringensprocessen negativt är också av intresse i vår studie då både framgångs- 

respektive misslyckande faktorer ska identifieras vid skapandet av vår modell. 

Sveriges företagskultur skiljer sig enligt Hofstede (2017) från majoriteten av andra länder 

då den svenska kulturen är mycket feminint präglad. Fenomenet feminin kultur innebär 

internt samarbete hos organisationer, försiktiga medarbetare och livskvalitet är viktigt 

(Hofstede, 2017). Daun (1998) fastställer den stereotypiska svenska individen som 

reserverad, lite blyg, stel och tillbakadragen. Vidare argumenterar Daun (1998) att 

samarbetsförmågan är en efterfrågad egenskap vid rekrytering, speciellt till högre 

positioner. Dauns (1998) och Hofstedes (2017) slutsatser om svensken samt svensk 

företagskultur antyder att företagskulturen ska efterlevas. Företagskulturen dämpar den 

stereotypiskt svenska individen och förespråkar istället egenskaper som social och 

samarbetsvillig. Svenska företag lägger stor vikt vid att personalen är med i organisatoriska 

förändringar (Daun, 1998; Hofstede, 2017). Därför uppstår frågan om 

implementeringsprocessen ser annorlunda ut här? Genom vår studie hoppas vi påvisa 

eventuella säregna kvaliteter i svensk företagskultur. 

Tidigare forskning kring implementering av affärssystem kan beskrivas som 

faktorforskning. Faktorforskning handlar om identifiering av faktorer och variabler som är 

kritiska för lyckad implementering. Faktorforskning kan vara viktig för förståelsen av 

framgångsrik implementering men den bidrar med en ensidig syn. Detta begränsar 

lämpligheten för att förklara dynamiken i implementeringsprocessen. Processforskning 

bidrar till att förstå hur implementeringsinsatser inträffar; därför ger det en följsammare 

bild av hur processen går från punkt ett till två (Ehie & Madsen, 2005). Även Morton och 

Hu (2008) framhåller att forskning om kritiska faktorer för lyckad implementering av 

affärssystem har varit en samlingspunkt för akademisk forskning det senaste decenniet. 

Utifrån den presenterade information tolkar vi att faktorer inte influerar själva resultatet av 

implementeringen, utan snarare olika steg mot resultatet. Tidigare forskning lyfter främst 

fram faktorer som influerar helheten. Efter genomförd studie hoppas vi därför kunna 

etablera en horisontell modell som beskriver vilka faktorer som är kritiska i de olika stegen 

mot färdigställd implementering av ett nytt affärssystem. Eftersom svensk företagskultur 

kan skilja sig från andra länder integreras även denna aspekt för att se om andra faktorer är 

viktiga i processen. 
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1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer influerar olika steg i modellen under implementeringsprocessen av ett nytt 

affärssystem? 

1.4 Syfte 

Etablera en horisontell modell med implementeringssteg samt identifiera vilka kritiska 

framgångs- samt misslyckandefaktorer som influerar de olika stegen. 

  



Enderle & Olofsson 

8 

 

1.5 Disposition 

 

 

Kapitel 1. Inledning

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till det valda ämnesområdet. Därefter 
presenteras en problematisering följt av syfte och frågeställning.

Kapitel 2. Vetenskaplig metod

Detta kapitel behandlar den vetenskapliga metoden. Studiens identifierade forskningsfilosofi, 
forskningsansats och forskningsmetod presenteras.

Kapitel 3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras teorier som är identifierade som viktiga för det valda studieämnet. 
Därefter presenteras en identifierad modell. Avslutningsvis i detta kapitel presenteras vår 

utformaade modell, steg för steg. 

Kapitel 4. Empirisk metod

Här presenteras vilken datainsamlingsmetod, intervjuform och urval vi använt oss av för att 
genomföra studien. Även operationalisering med presentation av intervjuguider och förklaring 

av frågorna finns i detta kapitel.

Kapitel 5. Resultat & Analys

I detta kapitel presenteras resultatet från genomförda intervjuer utefter Enderle-Olofsson-
modellen modell. Efter används resultatet för analys om det överrensstämmer med modellen 

eller om den behöver något justeras.

Kapitel 6. Slutsats

I det avslutande kapitlet presenteras vad studiens undersökning resulterat i. Parktiska, 
teoretiska samt samhälleliga bidrag lyfts också fram. Avslutningsvis resonerar vi kring 

framtida forskningsområde samt självkritik.
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2. Vetenskaplig Metod 

I detta kapitel presenteras metoder som är väsentliga för vår undersökning. Inledningsvis 

beskrivs forskningsfilosofi, följt av forskningsansatsen. Avslutningsvis presenteras för- och 

nackdelar med en kvalitativ ansats. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att studera hur faktorer influerar olika steg i 

implementeringsprocessen av ett affärssystem. Studien kommer att baseras på en 

positivistisk forskningsfilosofi eftersom vi genom en kvalitativ metod utforskar en 

identifierad modell.  

 

Att den vetenskapliga kunskapen avbildar verkligheten är en av de mest centrala teserna 

inom positivismen (Andersson, 1979). En positivistisk forskningsfilosofi bygger enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) på vetenskap som utgår ifrån objektiv analys av data istället 

för subjektiv tolkning av innebörden. Sannolikheten för att rätt information återges ökar 

genom att generella metodregler används (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Ödman (2007) presenterar att motsatsen till positivistisk är hermeneutik vilket innebär att 

man försöker skapa förståelse och inlevelse. En hermeneutisk forskningsfilosofi utgår ifrån 

forskningsfrågor genom vilka man försöker etablera en modell (Bryman & Bell, 2011). 

Genom studien eftersträvar vi att samla in data för att stärka eller motsäga en identifierad 

modell som sedan ska tolkas därför använder vi oss utan en positivistisk forskningsfilosofi. 

2.2 Forskningsansats 

Studien utgår från vetenskaplig litteratur och utifrån den har en modell identifierats som 

ska testas mot verkligheten med hjälp av intervjuer. Alvehus (2013) framhåller att 

deduktion, induktion och abduktion är tre forskningsansatser som formar hur forskare 

bemöter sitt problem. Enligt Bryman och Bell (2011) utgår den deduktiva ansatsen från 

teoretiska föreställningar vilka prövas mot det empiriska materialet. En induktiv ansats har 

en utgångspunkt i det empiriska materialet och teorin bygger på slutsatser utifrån materialet 

(Bryman & Bell, 2011). En abduktiv ansats växlar mellan teoretisk och empirisk reflektion. 
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Variationen mellan teori och empiri kan generera nya aspekter av ämnet som studeras 

(Alvehus, 2013). Den mest lämpade forskningsansatsen till vår studie är en deduktiv ansats 

då vi utifrån tidigare studier har identifierad en modell som vi vill studera mot ett verkligt 

fall för att se om den stämmer. 

2.3 Forskningsmetod 

För att kunna utföra denna undersökning behöver fenomenet studeras praktiskt. Enligt 

Ahrne och Svensson (2015) kan empiriska data samlas in genom tre olika tillvägagångssätt: 

intervjua människor, observera, alternativt studera texter eller bilder som människor har 

skapat.  

 

Vi önskar identifiera hur en implementeringsprocess av ett affärssystem fungerar i 

praktiken och utifrån ett användarperspektiv försöka förstå vilka faktorer som influerar en 

lyckad implementering. Enligt Ahrne och Svensson (2015) fokuserar samhällsforskning på 

att förstå vad som påverkar människor att utföra vissa moment samt hur man kan inspirera 

andra människor till förändrat beteende. Denscombe (2016) påvisar att fördelen med en 

kvalitativ metod är att den kan bidra med mer detaljerad och djupgående information. En 

annan positiv aspekt med att använda en sådan metod är att datainsamlingen baseras på 

faktiska händelser.  

 

En negativ aspekt med att använda sig utav en kvalitativ ansats är att tidsåtgången är större 

(Denscombe, 2016). Bryman och Bell (2011) framhåller att kvalitativ forskning ibland 

kritiseras för att vara alltför impressionistiskt. En annan negativ aspekt är att kvalitativ 

forskning i för stor utsträckning bygger på forskarens egna uppfattningar vad som är 

betydelsefullt. Även Denscombe (2016) argumenterar för att en kvalitativ forskningsansats 

påverkas mer av forskarens bakgrund, identitet och egna övertygelser än en kvantitativ 

ansats. Bryman och Bell (2011) beskriver vidare att kvalitativa forskare ofta preciserar sin 

frågeställning senare i processen, vilket gör att en läsare kan uppleva inledande information 

som tunn. Sammanfattningsvis är en kvalitativ ansats bäst lämpad då studien undersöker 

ett identifierat fenomen som inte är statistiskt verifierbart. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska referensram som ska etablera en 

modell för vårt syfte. Böcker och vetenskapliga artiklar som används för att etablera en 

grund i studien behandlar på olika sätt implementeringsprocessen av affärssystem samt 

presenterar olika teorier. Nedan presenteras de teorier som influerar 

implementeringsprocessen. Därefter redogörs den befintliga modellen och avslutningsvis 

presenteras Enderle-Olofsson-modell som sedan ska testas i studien. 

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori uppmärksammar hur organisationer influeras av omgivningen och andra 

organisationers handlande. Teorin belyser även hur organisationer förändras och hur de 

utvecklas till stabila enheter (Deegan & Unerman, 2011). Genom att applicera denna teori 

lämnar man det standardiserade antagandet att organisationer är rationella verktyg. De 

mekanismer som influerar organisationer är coercive isomorfism, mimetisk isomorfism och 

normativ isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Implementeringen av ett nytt affärssystem grundar sig i att organisationerna ska anpassa 

sig vilket ska underlätta framtidens utvecklingsbehov (Rikhardsson och Kræmmergaard, 

2006). En annan strategisk anledning till varför organisationer implementerar ett nytt 

affärssystem är konkurrensfaktorn (Ehie & Madsen, 2005). Enligt Rikhardsson och 

Kræmmergaard (2006) implementerar organisationer ett affärssystem för att prestera bättre 

än konkurrenterna. En nackdel med att implementera ett affärssystem på grund av 

konkurrensfaktorn kan vara att företaget inte har förberett sig tillräckligt inför 

implementeringen (Umble, Haft & Umble, 2003; Rikhardsson & Kræmmergaard, 

2006).  Det krävs mycket planering inför en implementeringsprocess och organisationer 

måste skilja på ‘’behöver ha’’ och ‘’vill ha’’, något chefer ibland har svårigheter att 

särskilja (Rikhardsson & Kræmmergaard, 2006). 

3.1.1 Coercive isomorfism 

Coercive isomorfism, även kallad för de tvingande krafterna, är påtryckningar från de 

intressenter som organisationen är beroende av (Deegan & Unerman, 2011). Den 

institutionella kraften kan påverka företag till att implementera affärssystem, utan 
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motivering av prestationsrelaterade fördelar (Morton & Hu, 2008). Organisationer ställs 

inför krav från intressenterna som de måste anpassa sig till, både formella och 

informella (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Umble, Haft och Umble (2003) påvisar att företag står inför svåra utmaningar eftersom 

konkurrensen ökar, förväntningarna från kunderna ökar och marknaden expanderar. Detta 

ökar trycket på företagen till att minska de totala kostnaderna inom hela produktionskedjan 

(Umble, Haft & Umble, 2003). Enligt Hong och Kim (2002) väljer företag att implementera 

färdiga programvarupaket istället för att internutveckla, som svar på den snabbt 

föränderliga externa miljön. Även Ehie och Madsen (2005) fastställer i sin studie att företag 

implementerar affärssystem på grund av den globala utvecklingen. Coercive isomorfism är 

identifierad som en applicerbar teori i studien eftersom implementering av nya system 

kommer ofta som svar på externa förändringar. 

3.1.2 Mimetisk isomorfism 

Företags försök att efterlikna, kopiera eller förbättra deras institutionella praxis baserat på 

andra företags agerande, innefattas i begreppet mimetisk isomorfism (Deegan & Unerman, 

2011). I början av 2000-talet var affärssystem ett av marknadens snabbaste växande 

programvara. Den snabba utvecklingen bidrog till att allt fler företag implementerade 

system för att öka konkurrenskraften. För att möta marknadens efterfrågan började allt fler 

företag imitera varandra genom att implementera ett nytt affärssystem (Bingi, Sharma & 

Godla, 1999). Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) identifierar två strategiska skäl att 

implementera affärssystem. Ett skäl är när konkurrenter implementerar affärssystem 

influeras andra företag till att implementera egna system (Rikhardsson & Kræmmergaard, 

2006). Mimetisk isomorfism förklarar bland annat att osäkerhet uppstår när organisationer 

använder teknologi de inte behärskar eller om verksamhetsmålen är otydliga. Denna 

osäkerhet kan resultera i att organisationen härmar en annan verksamhet i samma bransch. 

Genom detta handlande deltar organisationerna i den så kallade homogeniseringsprocessen 

- i strävan att vara lika finns inte utrymme för självständigt handlande (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Vi anser även att mimetisk isomorfism borde vara applicerbar om 

företag implementerar för att bli branschledande. 
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3.1.3 Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism grundas i att företag förändrar sin institutionaliserade verksamhet 

utifrån normer i branschen. Normerna grundas i professionalisering inom branschen. 

Professionalisering tolkas som den kollektiva kampen mellan yrkesverksamma inom ett 

specifikt område som ska fastställa villkor och metoder för sitt arbetsutförande (DiMaggio 

& Powell, 1983). Deegan och Unerman (2011) argumenterar likt DiMaggio och Powell 

(1983) att normativ isomorfism utgår ifrån att pressen från gruppnormer resulterar i att 

organisationer inför särskild institutionell praxis. Organisationer som avviker från 

“gruppens” accepterade eller förväntade beteende kan utsättas för formella och informella 

sanktioner till dess att organisationerna anpassar sig till gruppens förväntningar (Deegan & 

Unerman, 2001). Denna teori kan anses relevant i det studerade ämnet. En implementering 

behöver inte bero på konkurrensfördelar eller att det blir till ett tvång. Att implementera ett 

affärssystem kan bero på att organisationen påverkas av koncernen, ett ‘’grupptryck’’. 

3.2 Coupling teori 

Coupling teori är ett koncept som etablerarades av Karl Weick och består av två olika delar 

- Tight Coupling och Loose Coupling (Orton & Weick, 1990). Uttrycket Coupling teori 

grundades för att förklara strukturen i utbildningsinstitutioner, men den är även applicerbar 

på verksamheter (Thompson, 2017). Kolk och Schokker (2015) menar att Coupling teori 

kan användas som en lins för att granska relationen mellan olika organisatoriska element. 

Dessa element kan vara olika organisatoriska fenomen, till exempel processer, 

incitamentsprogram och metoder för att hantera personalen. Två variabler avgör typen av 

koppling mellan två element: mottaglighet och särskiljningsförmåga. Mottagligheten 

refererar till den utsträckning som elementen kan svara till varandras förändringar. 

Särskiljningsförmåga relaterar till på vilket sätt elementen är olika från varandra (Kolk & 

Schkokker, 2015). Thompson (2017) argumenterar att tight coupling karaktäriseras av 

givna riktlinjer om hur arbetet ska genomföras. Under utbildningstiden övervakas anställda 

av chefer som korrigerar felaktigt beteende för att främja efterlevnaden av regler. Loose 

coupling kan identifieras på två sätt. Det ena är om ett företag till exempel öppnar ett nytt 

kontor på en ny plats, men samma arbetsregler appliceras inte som på föregående kontor. 

Det andra scenariot är att liknande regler förekommer på båda platserna. Problemet grundas 

i att platscheferna ser antingen bara till att den ena regeln följs alternativt att reglerna 



Enderle & Olofsson 

14 

 

efterföljs, men de vidtar inga åtgärder för att förbättra prestationen (Thompson, 2017). 

Tight coupling borde vara nödvändig under processen för att lyckas med en implementering 

- alla segment inom organisationen behöver veta vad som ska hända. Cheferna innehar det 

yttersta ansvaret för att all personal förstår händelseförloppet samt leder in projektet mot 

optimerad prestation. Till exempel borde Tight Coupling bidra till att anställda inom en 

global koncern förstår systemet vart de än blir placerade i företaget. 

3.3 Contingency teori 

Contingency teorin antar att aktiviteterna som utövas av formella organisationer avspeglar 

etablerade tekniska normer. Det innebär att företagsstrukturen är en reflektion av en 

organisations aktiviteter och vilken teknik som används. Går organisationen över till en 

annan uppgift och därmed byter teknik så kommer den formella strukturen att ändras. De 

externa tekniska kraven och de interna arbetsaktiviteterna är tätt kopplade till 

organisationens struktur (Eriksson-Zetterquist, 2009). Hong och Kim (2002) definierar i 

sin studie konceptet organisatorisk passform kring affärssystem. Forskarna undersöker 

empiriskt hur den organisatoriska passformen influeras av framgångsfaktorer kring 

implementeringsprocessen. Contingency variabler samverkar med dämpade 

implementeringsroller för att influera affärssystem- och processanpassning samt 

organisatoriskt motstånd (Hong & Kim, 2002). Contingency teori kan vara nödvändig vid 

implementering då den påverkar vad som krävs för att gå vidare från ett steg till nästa i 

implementeringen av ett nytt affärssystem. 

3.4 Hofstedes kulturdimensionsteori 

Kultur är ett brett uttryck som i många år har använts som bas inom psykologi-, antropologi- 

och sociologilitteratur för att förklara skillnader i sociala system. Hofstedes forskning syftar 

till att upptäcka strukturella element inom organisationer och institutioner. Främst försöker 

de identifiera element som starkt påverkar kända beteenden i olika jobbsituationer (Deegan 

& Unerman, 2011). 

 

Hofstede genomförde en av de mest utförliga studierna om hur värderingar på en arbetsplats 

påverkas av kultur. Han definierar kultur som “den kollektiva programmeringen av sinnet 

särskiljer en grupp eller kategori av människor från en annan” (Hofstede, 
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2017).  Maskulinitet är av Hofstede definierat som dimensionerna vilka representerar 

samhällets preferenser för prestation, hjältemod, bestämdhet och materiella belöningar för 

framgång. Femininitet står istället för samarbete, blygsamhet och livskvalitet (Hofstede, 

2017). Nah, Lee-Shang Lau och Kuang (2001) identifierar att organisationer bör sträva 

efter att ha en stark företagsidentitet med öppensinnad inställning mot förändring. En kultur 

med gemensamma värderingar och mål främjar framgång (Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 

2001). Vi tror, baserat på ovan presenterade information, att genom förståelse för 

strukturella skillnader inom en organisation, ökar potentialen att i förväg hantera eventuella 

problem vid en större organisatorisk förändring. 

3.5 Originalmodellen 

I flera artiklar omnämns kritiska faktorer för att lyckas med en implementeringsprocess 

(e.g. Bradford & Florin, 2005; Umble, Haft & Umble, 2003). Utifrån Aladwani (2001), 

Bradford och Florin (2003), Ehie och Madsen (2005), Jones, Jimmieson och Griffiths 

(2005), Nah, Lee-Shang Lau och Kuang (2001) samt Umble, Haft och Umble (2003) har 

följande befintliga modell identifierats med kritiska faktorer som influerar en 

implementeringsprocess. Nedan kommer en mer utförlig presentation av varje enhet i 

modellen. 

 

Figur 1. Den identifierade originalmodellen 

3.5.1 Personal 

Jones, Jimmieson och Griffiths (2005) argumenterar för vikten i att det tillhandahållna 

systemet täcker personalens behov. För att personalen ska nå stadiet av tillfredsställelse 
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finns några nyckelaspekter som möjliggör detta. Ledningen måste enligt Umble, Haft och 

Umble (2003) tillhandahålla utbildning i det nya systemet. Genom pilottester främjas 

personalens systemförståelse och därigenom får de insikt i hur systemet ser ut (Umble, Haft 

& Umble, 2003). Likt Umble, Haft och Umble (2003 framhåller Aladwani (2001) i sin 

modell att faktorer som influerar personalen under en förändringsprocess är personalens 

allmänna inställning, ledningens deltagande samt erhållen upplärning. 

3.5.2 Organisatoriska 

Inom det organisatoriska segmentet omnämns några viktiga moment för framgång. Det 

första identifierade steget i implementeringsprocessen är planeringsstadiet (Robey, Ross & 

Boudreau, 2002). Steg ett är att processen borde vara planerad och undersökt innan 

uppstarten. Urvalsprocess samt identifiering av kritiska faktorer är nyckeldelar. Beslut 

behöver även fattas om hela organisationen ska övergå till det nya systemet samtidigt eller 

om övergången ska ske stegvis, en avdelning i taget (Umble, Haft & Umble, 2003). 

Bradford och Florin (2003) argumenterar att stöd från högsta ledningen, samförstånd med 

organisatoriska mål samt utbildning till berörd personal utgör basen för en 

implementeringsprocess av ett nytt affärssystem. Kotter (1995) framhåller att 

förändringsprocesser ofta får en bra start om chefen är involverad och har ett öga för 

utvecklingspotential. Ett återkommande påstående är att stora förändringar är omöjliga om 

ledningen inte aktivt stödjer förändringen. För att lyckas med en organisatorisk förändring 

behöver VD och underchefer samlas för att diskutera upplägget på processen. 

3.5.3 Affärsmiljö 

Bradford och Florin (2001) beskriver påtryckningar från konkurrenter som en aspekt inom 

affärsmiljön som starkt influerar strategiskt beslutsfattande. Genom dessa påtryckningar 

drivs företag till att utveckla den egna verksamheten och utnyttja konkurrensfördelar för att 

på ett effektivare sätt hamna före konkurrenterna. Ett annat tillvägagångssätt att vinna 

konkurrensfördelar är genom utveckling av unika interna resurser som främjar företagets 

utveckling (Bradford och Florin, 2001). Poston och Grabski (2001) menar istället att 

affärsmiljön karaktäriseras av marknadskostnader samt avtal av två olika slag. Det första 

är att internt säkerställa minimal förlust inom driftseffektivitet och det andra är att 

upprätthålla avtalsförhållanden med utomstående parter. 
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3.5.4 Tekniska 

Enligt Al-Mashari och Zairi (2000) strävar företag efter jämlikhet inom flera 

organisatoriska plan. Många organisationer söker bland annat efter olika tillvägagångssätt 

för att säkerställa informationsflödet mellan interna affärsenheter. För att åstadkomma 

resultat försöker företag integrera IT-system och dela en enhetlig bild av information som 

genomsyrar hela verksamheten. Det kan vara viktigt att ha en uppsättning regler och 

gemensamma standarder som garanterar datatillgänglighet och tillförlitlighet (Al-Mashari 

& Zairi, 2000). Innan implementering av det nya affärssystemet finns några förebyggande 

åtgärder. Först krävs det att det utvalda programmet testas, för att påvisa både relevans och 

tillförlitlighet. Nästa viktiga moment i processen är att etablera ett pilotprogram. 

Etableringen genomförs bäst av supportpersonal från programleverantören, som har god 

insikt i programmets funktioner. Ett noggrant utarbetat affärssystem säkerställer 

systemsäkerhet (Umble, Haft & Umble, 2003). God intern kunskap samt att företagen 

avsätter tid för att utveckla systemet på ett optimalt sätt är två viktiga aspekter vid 

implementeringsprocessen (Aladwani, 2001). 

3.6 Enderle-Olofsson-modellen 

Baserat på originalmodellen har fem olika steg identifierats och utifrån de ha en horisontell 

modell utformats, som vidare kallas Enderle-Olofsson-modellen. De fem stegen är: “Före 

implementering”, “Steg två”, “Steg tre”, “Go Live” och sist ‘’Avslutning’’. De identifierade 

faktorerna i del 3.4 grupperas inom varje steg i Enderle-Olofsson-modellen. Några faktorer 

återkommer i flera steg. I ’’Avslutnings’’ delen kommer hela Enderle-Olofsson-modell att 

framföras, vilket kommer att testas i uppsatsen. Modellen är uppbyggd utifrån faktorer som 

flera författare framhåller i sina vetenskapliga artiklar (e.g. Kotter, 1995; Umble, Haft & 

Umble, 2003). En viktig aspekt vi försöker identifiera är om Sverige har någon avvikande 

företagskultur som gör landet unikt. 

3.6.1 Före implementering 

Innan en implementeringsprocess av ett nytt affärssystem påbörjas, kan det utifrån 

organisatoriska aspekter vara viktigt att företag tydligt strukturerar upp vad som ska 

genomföras. Även fördelning av ansvarsområden bör ske i ett tidigt stadie (Robey, Ross & 

Boudreau, 2002). Har företaget en stabil ställning så det klarar av en så stor förändring? 
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Robey, Ross och Boudreau (2002) påvisar att det kan vara fördelaktigt att utifrån 

affärsmiljö-aspekter kontrollera vad konkurrenterna har implementerat innan företaget kan 

fatta beslut om vilket system som är mest passande. I detta steg kan företaget identifiera ett 

eller några potentiella system för verksamheten. Aladwani (2001) framhåller att diskutera 

valet av affärssystem med anställda som innehar IT-kunskap kan främja en framgångsrik 

implementeringsprocess. Umble, Haft och Umble (2003) påvisar att företag behöver 

säkerställa medvetenhet gällande avgörande faktorer för implementeringsprocessen, redan 

i steget före implementering. Ehie och Madsen (2005) argumenterar för vikten att tydligt 

förbereda projektet. En omfattande planeringsprocess ska bland annat innehålla etablering 

av ledarskapsroller, fastställa budgetmål och bestämma projektplanen som ska följas. Nah, 

Lee-Shang Lau och Kuang (2001) framhåller likt Aladwani (2001) samt Ehie och Madsen 

(2005) att en framstående faktor i det inledande skedet av processen är en tydlig processplan 

och vision som styr projektet. Planen bör tydligt etablera strategiska och konkreta fördelar, 

resursåtgång, kostnader och tidsåtgång. Att tydligt utforma mål utifrån dessa faktorer kan 

underlätta att behålla fokus på fördelarna med implementeringen av det nya affärssystemet. 

(Nah, Lee-Shang Lau och Kuang, 2001). 

 

Figur 2. ”Före implementeringen”. Första steget i Enderle-Olofsson-modellen. 

3.6.2 Steg två  

I Ehie och Madsens (2005) implementeringsprocess är det utifrån en organisatorisk aspekt 

viktigt att analysera bakgrunden av affärsprocessen.  Denna analys kan vara viktig för att 

kartlägga vilket upplägg på implementeringen samt utbildning som passar företaget bäst. 

Umble, Haft och Umble (2003) identifierar en teknisk aspekt i form av att systemets 

trovärdighet har stor betydelse vid detta stadium av implementeringsprocessen.  I detta steg 

kan företaget identifiera ett eller några potentiella system för verksamheten. Aladwani 

(2001) framhåller att diskutera valet av affärssystem med anställda som innehar IT-kunskap 
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kan främja en framgångsrik implementeringsprocess. En av utmanande uppgift vid en 

implementeringsprocess av ett nytt affärssystem är kommunikationen (Al-Mashari, Al-

Mudimigh & Zairi, 2003). Information som kommuniceras ut bör täcka processens 

omfattning, mål och uppgifter (Umble, Haft & Umble, 2003). Genom att skapa en 

informationspolicy som gäller under hela projektet menar Al-Mashari, Al-Mudimigh och 

Zairi, (2003) att företag kan undvika misslyckad kommunikation. Informationspolicyn kan 

till exempel skapas genom e-postsystem, telefondiskussioner eller fysiska möten (Al-

Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003). Enligt Jones, Jimmieson och Griffiths (2005) har 

flera studier utifrån personalaspekter undersökt vilka faktorer som påverkar motstånd från 

personalen gällande organisatorisk förändring.  Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) 

framhåller att företag som försöker stressa igenom implementeringsprocessen influerar 

personalen mer negativt än företag som låter processen ta längre tid. Enligt Kotter (1995) 

är chefers deltagande och engagemang viktigt igenom hela processen. Han framhåller 

också att framgångsrik kommunikation kan främjas av sammanslutningar inom företaget 

(Kotter, 1995).   De slutgiltiga förändringarna kan drastiskt påverka organisatorisk struktur, 

policy, processer och anställda (Umble Haft & Umble, 2003). 

 

Figur 3. "Steg två". Andra steget i Enderle-Olofsson-modellen 

3.6.3 Steg tre  

Ehie och Madsen (2005) presenterar i sin modell vikten vid att utveckla systemet parallellt 

med pilottester. Al-Mashari, Al-Mudimigh och Zairi (2003) påvisar utifrån tekniska 

aspekter att demonstrationer av det tänkta affärssystemet, genom till exempel pilotprogram, 

kan bidra till ökad medvetenhet om den kommande förändringen. Utifrån organisatoriska 

aspekter bör ledningen förse nyckelanvändarna med befogenhet att fatta snabba beslut. 

Nyckelanvändarna som ansvarar och anförtros med beslutsfattande positioner bör enligt 

Umble, Haft, Umble (2003) väljas ut baserat på skicklighet, tidigare prestationer, rykte och 

flexibilitet. Ledningen bör dock bibehålla en öppen och regelbunden kommunikation med 
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nyckelanvändarna (Umble, Haft & Umble, 2003). Utifrån personalaspekter framkommer 

det att utbildning av anställda som kommer använda det nya affärssystemet är viktigt (Ehie 

& Madsen, 2005; Bradford & Florin, 2003). Enligt Bingi, Sharma och Godla (1999) 

upplevs utbildning av personal ofta som en stor utmaning. Vid bristfällig utbildning 

kommer så många som 30 - 40 procent inte kunna hantera systemet. Umble, Haft och 

Umble (2003) påvisar att företag med fördel redan under utbildningsprocessen kan 

framhålla vikten av att korrekt data registreras i affärssystemet. Felaktigheter vid införande 

av data kan leda till en negativ dominoeffekt genom hela systemet på grund av dess 

integrerade natur (Umble, Haft & Umble, 2003). Utbildning kan underlätta för personalen 

att förstå hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar (Robey, Ross & Boudreau, 2002).  

 

Figur 4. "Steg tre". Tredje steget i Enderle-Olofsson-modellen 

3.6.4 Go Live 

Umble, Haft och Umble (2003) framhåller att det ur tekniska- och organisatoriska aspekt 

finns två olika sätt att överföra organisationen till det nya systemet. Det första är en stegvis 

övergång, vissa avdelningar eller moduler övergår en i taget till det nya systemet. Efter att 

den första avdelningen övergått finns möjlighet att förfina eller förändra systemet, innan 

fler grupper stegvis övergår till det nya systemet. I Rikhardsson och Kræmmergaards 

(2006) studie framkommer det att alla observerade företag upplevde samma motgångar 

tiden efter de gone live. Denna tid karaktäriserades av osäkerhet, behov av systemändringar 

samt frustration, dels på grund av uppkomna fel i systemet men även okunskap hos 

användarna. De företag som ägnade mer tid åt implementeringsprocessen upplevde mindre 

frustration än de företag som skyndat igenom processen (Rikhardsson och 

Kræmmergaards, 2006). Även Ehie och Madsen (2005) presenterar att denna del av 

processen karaktäriseras av systemförbättringar och successivt ökad användning av 

systemet. Det andra tillvägagångssättet Umble, Haft och Umble (2003) framhåller är att 

hela organisationen övergår till det nya systemet samtidigt, helst under ett driftsstopp av en 
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till två veckor. De sista föreslagna förberedelserna är att hela systemet ska testas under 

extrema situationer och full belastning (Robey, Ross & Boudreau, 2002). Robey, Ross och 

Boudreau (2002) identifierade i sin studie utifrån en personalaspekt att hinder vid inlärning 

av nya system och processer inte bara berodde på motstånd till förändring från personalens 

sida. Istället identifierade de att anställda upplevde svårigheter med att förstå vad deras 

förändrade arbetsuppgifter innebar.  

 

Figur 5. "Go Live". Fjärde steget i Enderle-Olofsson-modellen 

 

3.6.5 Avslutning  

Enligt Umble, Haft och Umble (2003) kan en tydlig markering av att projektet är färdigt 

vara ett av de viktigaste stegen i en implementeringsprocess. Utifrån personalaspekter kan 

det saknas intern kunskap vid uppstarten av det nya affärssystemet för att kunna hantera 

dess fulla kapacitet. Kontinuerliga utbildningar kan därför göra personalen säkrare på 

affärssystemets funktioner och uppmuntra mer omfattande användning. Teknik är ständigt 

föränderlig varför regelbundna utbildning också kan vara viktigt (e.g. Umble, Haft & 

Umble 2003; Bingi, Sharma & Godla 1999). Effekter till följd av implementeringen är en 

blandning av både negativa och positiva aspekter (Robey, Ross och Boudreau, 2002). 

Många anställda som arbetat aktivt med processen upplever svårigheter med att återgå till 

sina vanliga arbetsuppgifter. En del väljer att lämna sin tidigare arbetsuppgift och istället 

börja arbeta som implementeringskonsulter (Rikhardsson och Kræmmergaard, 2006).  

 

Umble, Haft och Umble (2003) framhåller även i sin studie utifrån en tekniska- och 

organisatoriska aspekter att implementeringen kan anses vara lyckad om den genererar en 
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del av de förväntade förmånerna. Exempel på förväntade förmåner är minskning av 

personalkostnader, bättre lagerstyrning eller en förbättring i kontrollen av beställningar och 

pengaflöden. Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) påvisar att en organisation gick från 

200 olika program till endast 20 stycken genom att byta till ett nytt affärssystem. Umble, 

Haft och Umble (2003) poängterar att ett företags omsättning ökade med 22 procent det 

första året med ett nytt affärssystem. Att övergå till ett nytt affärssystem kan öppna 

möjligheter för nya samarbeten, vilket det gamla systemet saknade kapacitet till (Umble, 

Haft och Umble, 2003). Enligt Robey, Ross och Boudreau (2002) är vissa 

implementeringseffekter utifrån affärsmiljöaspekter omedelbara och i andra fall 

‘’försenade’’. Det kan ta upp till ett år innan ett företag upplever förbättringar till följd av 

implementeringen, medans andra företag kan se förbättringar, i till exempel lagernivån, 

strax efter genomförandet (Robey, Ross & Boudreau, 2002). Nah, Lee-Shang Lau och 

Kuang (2001) antyder att det avslutningsvis kan vara viktigt med övervakning och 

utvärdering. Som uppföljning kan exempelvis prestationer mätas mot uppsatta mål.  

 

Figur 6. "Avslutning". Femte och sista steget i Enderle-Olofsson-modellen 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras undersökningens valda datainsamlingsmetod, intervjuform med 

analysteknik samt urval. Sist i kapitlet presenteras operationalisering som innehåller 

presentation samt förklaring av intervjuguiderna.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Bryman och Bell (2011) presenterar fem olika typer av forskningsdesign: tvärsnittsdesign, 

experimentell design, fallstudiedesign, longitudinell design och komparativ design. Den 

datainsamlingsmetoden vi har valt att använda till studien är fallstudiedesign. Termen “fall” 

förknippas vanligen med att till exempel en speciell arbetsplats eller organisation utgör 

undersökningsobjektet. I fallstudier försöker forskare ofta belysa unika drag i undersökta 

fall (Bryman & Bell, 2011). Yin (2014) framhåller att en fallstudie bidrar med bevis från 

många källor. Författaren nämner fler olika källor, bland annat observation, intervju, 

dokumentation och deltagande observation. I denna studie kommer intervjuer att användas 

som datainsamling vilket Yin (2014) menar utgör en av de viktigaste källorna i en 

fallstudie.  Intervjuer utgör en grundläggande källa till fallstudier eftersom det handlar om 

mänskliga angelägenheter och handlingar (Yin, 2014).  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) används inom fallstudier dock ofta en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns en tendens att associera fallstudier med 

kvalitativ forskning, men det är inte alltid är korrekt. Det stämmer förvisso att personer som 

förespråkar fallstudier ofta använder kvalitativa metoder i form av deltagande 

observationer och ostrukturerade intervjuer.  Dessa metoder möjliggör generellt en intensiv 

och detaljerad granskning (Bryman & Bell, 2011). Då studien undersöker hur 

implementeringen av ett affärssystem ser ut har vi valt att använda en kvalitativ ansats. 

Under intervjuerna har vi även erhållit primärdata i form av det internationella 

implementeringsteamets arbetssätt (se bilaga 7–9). Denna primärdata presenteras med 

utförligt i resultatet och analys kapitlet. 

 

Enligt Denscombe (2014) möjliggör en fallstudie bland annat analys av en specifik 

situation. Resultat från fallstudier behöver bekräftelse från annan forskning för att 
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kontrollera dess tillförlitlighet. Vid bristande stöd från annan forskning bör resultaten från 

en fallstudie endast användas som ett tolkningshjälpmedel. Genom att studera ett specifikt 

fall får forskare möjlighet att skapa en mer övergripande bild av det undersökta fenomenet. 

Fallstudier kan bidra till goda resultat i utformning och testande av teorier möjliggöras 

(Denscombe, 2014). 

 

Studiens syfte är att etablera en horisontell modell med implementeringssteg samt 

identifiera vilka kritiska framgångs- samt misslyckandefaktorer som influerar de olika 

stegen. En fallstudiedesign är bäst lämpad till studien eftersom datainsamlingen sker hos 

en specifik organisation.  

4.2 Intervjuform  

Ahrne och Svensson (2015) indikerar att det finns tre olika tillvägagångssätt för att samla 

in empiriska data. Det tre tillvägagångssätten är: intervjua människor, observera, alternativt 

studera texter eller bilder som människor har skapat. Vi vill studera hur implementeringen 

av ett nytt affärssystem ser ut, därför har vi valt att genomföra intervjuer. Intervjuer utgör 

enligt Yin (2014) en av de viktigaste informationskällorna vid genomförande av en 

fallstudie. Vid genomförande av intervjuer skapar forskare sig en bild av mänskliga 

angelägenheter och handlingar, vilket gör de till en grundläggande källa i fallstudier (Yin, 

2014). Enligt Ahrne och Svensson (2015) cirkulerar flera olika begrepp som innebär 

kvalitativa intervjuer, men som inte alltid är så lätta att förstå. Exempelvis kan det talas om 

ostrukturerade, semistrukturerade eller löst strukturerade intervjuer. Vi har valt att använda 

oss av en semistrukturerad intervjuform vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) kan vara 

ett av det vanligaste inom en kvalitativ metod. En semistrukturerad intervjuform har delvis 

riktade frågor men möjliggör ändå flexibilitet. En fördel med att utföra kvalitativa 

intervjuer är möjligheten till att anpassa frågorna och ordningen man ställer dem i (Ahrne 

& Svensson, 2015) 

 

Vi kommer att använda oss av tre intervjuguider. Två av guiderna är utformade på svenska 

och engelska vilket gör att det totalt finns fem guider (se bilaga 2–6). Anledningen till 

antalet intervjuguider är att respondenterna innehar olika roller i företaget. Vi önskar att 
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genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, men saknas möjligheten för detta används 

Skype. Ett skäl till varför vi inte skulle kunna utföra intervjuerna ansikte mot ansikte kan 

beror på grund av geografiska skäl. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att en positiv 

aspekt med intervjuer är att man på kort tid kan få möjlighet till flera personers reflektioner 

angående ett samhällsfenomen. Intervjuer är ett oslagbart verktyg på många sätt (e.g. Ahrne 

& Svensson, 2015; Yin, 2014). En annan positiv aspekt med intervjuer som Yin (2014) tar 

upp är att intervjuer ger insiktsfull överblick och förklaring.   

 

Denscombe (2016) indikerar att intervjuareffekten kan påverka hur respondenten svarar. 

Intervjuareffekten innebär att forskarens personliga identitet kan påverka hur mycket 

respondenten är villig att berätta (Denscombe, 2016). För att förminska detta problem 

kommer vi välja att intervjua fler personer på samma position i företaget. Genom att 

intervjua flera personer på samma position i företaget möjliggör en jämförelse av de olika 

svaren. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att vid intervjuer finns ett problem om 

ställningstagandet kring vad ett uttalande egentligen betyder. Den intervjuade beskriver 

personliga upplevelser, vilket kan försvåra för forskaren att fastställa vad som generellt 

gäller i den givna situationen. Vid analys av insamlade empirin är det viktigt att inte urskilja 

data från det ursprungliga sammanhanget, då helheten är av största vikt för att förmedla rätt 

information eller bild (Denscombe, 2016). Ahrne och Svensson (2015) indikerar 

svårigheter med att utföra intervjuer. Författarna menar att det krävs en del förberedelser 

för att utföra intervjuer. Intervjuerna ska planeras, genomföras, transkriberas, kodas, 

analyseras innan det kan användas i skrivna sammanhang (Denscombe, 2014; Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

4.2.1 Analysteknik  

Vid en kvantitativ ansats kan datorprogram underlätta arbetet genom att hantera den 

insamlade empirin. Den kvalitativa datan, exempelvis intervjuer, samlas in i sitt ‘’råa’’ och 

ostrukturerade tillstånd, därför behöver datan först kodas för att sedan kunna analyseras 

(Denscombe, 2016). Innan den insamlande datan kan analyseras kommer den att 

transkriberas och sedan kodas (Kvale & Brinkman, 2014).  Ett av de vanligaste sätten att 

analysera intervjuuttalanden är att koda eller kategorisera. Att koda eller kategorisera 
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intervjuuttalandet bidrar till att man får en överblick av textmaterialet (Bryman & Bell, 

2014). Vid kodning identifieras ett eller flera nyckelord som senare används för att 

identifiera ett uttalande. Kodning är särskilt användbart vid stora datasamlingar då det 

bryter ner materialet i olika steg som är lättare att överblicka. Forskaren tvingas även genom 

kodning att bekanta sig med alla detaljer i materialet. Kodning ska dock analyseras med 

viss försiktighet eftersom man arbetar med subjektiva svar och inte säkerställda fakta 

(Bryman & Bell, 2014). Utifrån Enderle-Olofsson-modellen i kapitel 3.5 finns identifierade 

aspekter i de olika stegen. Studiens kodning baseras på de mest relevanta intervjusvaren 

vilka kopplas till de olika aspekterna i Enderle-Olofsson-modellen. I femte kapitlet inleds 

varje tolkningsdel med en tabell som sammanställer de viktigaste nyckelorden utifrån 

kodningen. 

4.3 Urval 

Genom vår datainsamling eftersträvar vi att få en helhetsbild av implementeringsprocessen. 

Utifrån studien hoppas vi även få information om två andra aspekter. Dels hur personal 

som inte direkt deltar i processen upplever kommunikationen om händelseförloppet samt 

om det finns någon skillnad mellan svensk företagskultur och övriga länder. För att täcka 

samtliga kriterier behövdes därför respondenter med olika position i företaget och även få 

tillgång till ett kontor i Sverige samt utomlands. I Enderle-Olofsson-modellen framkommer 

kommunikation som en kritisk faktor för en framgångsrik implementeringsprocess. 

Uppfattningen om hur kommunikationen fungerar tror vi kan vara en subjektiv upplevelse. 

Hur kommunikationen upplevs kan i så fall skilja sig åt mellan de som aktivt deltar i 

implementeringsprocessen och övrig personal. Genom att intervjua personer som inte deltar 

aktivt i implementeringsprocessen hoppas vi kommer bidra med en mer korrekt bild av hur 

kommunikationen fungerar. 

 

Samarbetsföretaget vi kom i kontakt med ingår i en större koncern. Kontoret som ligger i 

Sverige, vidare kallat Skalman, har just påbörjat implementeringsprocessen av ett nytt 

affärssystem och är ett av de sista kontoren i koncernen då deras verksamhet är mer 

komplex än övriga. Utöver det svenska kontoret har vi även kommit i kontakt med ett 

kontor som implementerade i England, vidare kallat Lille Skutt, samt två personer från det 

interna implementeringsteamet. Möjligheten till djupare information ökade då flera kontor 
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i koncernen redan genomgått processen. På det svenska kontoret genomfördes en intervju 

med den huvudansvariga för implementeringsprocessen av det nya affärssystemet, en som 

ingår i implementeringsteamet på kontoret samt två medarbetare vars dagliga arbete 

påverkas av förändringen. På det utländska kontoret intervjuades den huvudansvariga för 

implementeringsprocessen samt en medarbetare som påverkades i sitt dagliga arbete. De 

sista två intervjuerna är med en tysk och en amerikan som har arbetat med 

implementeringen av affärssystemet i tretton respektive fjorton år. Samtliga respondenter 

presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1: Presentation av respondenterna i varje företag 

Företag Skalman  Arbetsposition 

Respondent A - Projektledare på det svenska kontor vi kontaktat 

Respondent B - Projektledare för produktfiguratorn på företaget 

Respondent C - Arbetar på kundtjänst 

Respondent D - 
Har haft olika uppgifter på företaget men jobbar nu på 

inköp 

Företag Lille Skutt   

Respondent UK-A - 
Projektledare på ett kontor i UK som kombinerades 

med en tysk implementering 

Respondent UK-B - 
Arbetar på kundtjänst på samma kontor, nära 

samarbete med det tyska 

Internationella implementeringsteamet   

Respondent U - 
Delprojektledare för implementeringsprocessen från 

USA 

Respondent G - 
Delprojektledare för implementeringsprocessen från 

Tyskland 

4.4 Operationalisering 

Som förberedelse för intervjuerna sammanställdes tre intervjuguider. En riktade in sig till 

personerna med mer ansvar för implementeringsprocessen på respektive kontor. En 

intervjuguide riktade sig till personer som främst påverkas i sitt dagliga arbete av 

implementeringen. Den tredje intervjuguiden riktade sig till det internationella 

implementeringsteamet. Guiderna är utformade efter stegen i Enderle-Olofsson-modellen. 

Nedan har samtliga intervjuguider sammanställts i tabellform. Varje frågedel utgör ett 

block och finns en kolumn för vardera intervjuguiden:  

• A – ansvariga på respektive kontor 

• I – personerna som främst påverkats i sitt dagliga arbete  

• T – det internationella implementeringsteamet 

De frågor som funnits med i intervjuguiderna markeras med en bock under respektive 

grupp. Samtliga intervjuguider är utformade på både engelska och svenska men i tabellen 

presenteras samtliga frågor på svenska.  

Fullständiga guider finns i bilaga 2,3,4, 5 och 6. Genom intervjuerna med de ansvariga 

hoppas vi främst skapa förståelse för 
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• Helhetsperspektiv av processen 

• Reflektioner om reaktioner från övrig personal 

Intervjuerna med de anställda som inte innehar en beslutsfattande roll men kommer 

påverkas i sitt dagliga arbete av denna förändring hoppas vi generar information om: 

• Upplevelser från deras perspektiv: hur ledningen förmedlar information och 

liknande 

Då de icke ansvariga inte är insatta i processens olika steg är denna guide endast uppdelad 

efter våra identifierade faktorer. I tabellen nedan har vi valt att placera dessa frågor i de 

steg vi anser att de hör hemma i.  

Guiden till det internationella implementeringsteamet är uppbyggd på öppna frågor, genom 

vilka vi hoppas få information om: 

• De lärt sig något speciellt under alla implementeringar 

• Kulturskillnader mellan länder som kan påverka en implementering 

• Vilken modell de utgår ifrån i sitt arbete 

• Kritiska faktorer för framgång 

Fullständig tabell presenteras nedan. 

4.4.1 Del ett – personliga frågor 

De inledande frågorna i varje guide utformades för att skapa en grundläggande bild av 

respondenten. Frågorna är löst kopplade till implementeringen och strävar främst efter att 

få en inblick i respondentens roll i företaget. Även hur denne influeras av 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet eller personligt deltagande berörs 

inledningsvis. 

Tabell 2: Personliga frågor från intervjuguiderna 

 A I T 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? ✔ ✔ ✔ 

2. Berätta lite om din roll i företaget 

- Vilken position arbetar du på? 

- Arbetsuppgifter? 

✔ ✔  

3. Vilken roll hade du i företaget innan du fick den nuvarande i 

implementeringsprocessen?  

- Påverkade din tidigare position att du valdes för rollen du fick? 

  ✔ 



Enderle & Olofsson 

30 

 

- Vad arbetar du med mellan implementeringarna? 

4. Hur mycket användning av det befintliga affärssystemet ingår i ditt dagliga 

arbete? 
✔ ✔  

5. Beskriv din roll under implementeringsprocessen av det nya 

affärssystemet? 
✔  ✔ 

6. Hur upplever du implementeringsprocessen av det nya affärssystemet? 

- Positiva och negativa aspekter 
✔  ✔ 

4.4.2 Del två – implementeringsprocessen – öppna frågor 

I guiderna för det ansvariga strävar vi här efter att få information om hur 

implementeringsprocessen övergripande ser ut. Det internationella implementeringsteamet 

(T) har främst öppna frågor. Anledningen är att de själva arbetar utifrån en etablerad modell 

så vi önskar istället få en bild av deras arbetsprocess – stämmer den överens med vad vi 

funnit i vår litteratur? Vissa frågor till det internationella implementeringsteamet är inte 

kopplade till processen utan till exempel hur många företag de genomfört 

implementeringen på. Anledningen är att skapa oss en bild av hur erfarna och tillförlitliga 

de är på området. 

Tabell 3: Öppna frågor från intervjuguiden 

Öppna frågor A I T 

7. Beskriv hur implementeringsprocessen av det nya affärssystemet ser ut ✔   

8. Vilka aspekter har ni ansett vara extra viktiga och därmed genomfört mer 

förberedelser kring? 
✔   

9. Vilka aspekter har ni identifierat som mindre viktiga? ✔   

10. Kan du identifiera några specifika steg i implementeringsprocessen? 

- I så fall vilka? 

- Varför blev det just dessa steg?  

- Om vi arbetar oss igenom ett steg i taget, vilka faktorer anser ni är 

viktiga och vilka är mindre viktiga i varje steg? 

✔   

11. Hur många företag har du genomfört implementeringen på?   ✔ 

12. Beskriv hur implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem sen ut 

- Hur är modellen utformad? 

  ✔ 

13. Har din inställning till implementering förändrats över tiden? 

- Hade du en annan modell på det första implementeringsplatsen? 

  ✔ 

14. Vilka faktorer har du identifierat som kritiska för en framgångsrik 

implementering av ett affärssystem?  

- Vad är din syn på vilka faktorer som främst påverkar varje steg? 

  ✔ 

15. Har du identifierat några specifika skillnader i företagskulturen under alla 

implementerar som du deltagit i?  

  ✔ 
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- Är Sverige annorlunda från andra länder? 

- På vilket sätt?  

16. När var den första implementeringen och var genomfördes den?   ✔ 

17. Hur tar ni hänsyn till personalen på olika företag under 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet? 

- Utbildning, information… 

  ✔ 

18. Har ditt sätt att möta personalen förändrats över åren? 

- Har du alltid haft samma sätt att hantera personalen? 

  ✔ 

19. Har du stött på några återkommande problem under 

implementeringsprocessen? 

- Vilka problem är framstående från samtliga företag? 

  ✔ 

4.4.3 Före implementeringen 

I denna del hoppas vi få insikt om vilka inledande åtgärder som vidtagits av ansvariga samt 

hur övrig personal upplevt dessa. I denna del har vi identifierat organisatoriska och 

affärsmiljöaspekter som potentiellt är viktiga och har därför formulerat underfrågor kring 

dessa för att få insikt i respondenternas syn på hur viktiga dessa delar varit. Frågorna under 

organisatoriska aspekter baseras på att studera hur företagets planering såg ut innan 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet startat. Fokuset under affärsmiljö är 

att få information om företaget har tagit hänsyn till konkurrenter och om detta har påverkat 

val av affärssystem, samt påverkat beslutet att starta processen. 

Tabell 4: Intervjufrågor om ”Före implementering” i Enderle-Olofsson-modellen 

Organisatoriska aspekter A I T 

20. Vilka organisatoriska aspekter anser ni vara viktiga före implementeringen? 

- Vilka mål har ni utarbetat och varför? 

• Processplan 

• Budget 

• Tidsåtgång 

• Strategiska fördelar 

✔   

21. Hur har ni gått tillväga för att förankra implementeringen bland de 

anställda? 

✔   

Affärsmiljöaspekter     

22. Hur ser konkurrensen ut i branschen? Har ni någon uppfattning om 

konkurrenters användning eller implementering av liknande system? 

✔   
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- Upplever ni några konkurrensfördelar med att implementera ett nytt 

affärssystem? 

• Om ja, vilka? 

23. Vad vet du om anledningen att implementera samma system i hela 

koncernen? 

- Från vetenskapliga artiklar har vi funnit att konkurrens kunde vara en 

stor anledning att implementera i början av 2000-talet, men vi har nu 

förstått att det kan ha mer att göra med interna aspekter. 

  ✔ 

24. Deltog du i beslutsfattande om vilket affärssystem som borde användas? 

- Hur säkerställde ni att det nya systemet var kompatibelt med samtliga 

avdelningar? 

  ✔ 

4.4.4 Steg två 

I detta steg önskar vi bland annat samla information om hur företaget gått tillväga för att se 

om det valda affärssystemet är kompatibelt med deras verksamhet. Utifrån ett 

personalperspektiv hoppas vi få en tydligare bild av hur företaget sammansatte 

implementeringsteamet. Frågor om personalens förhållning till processen samt om 

kommunikation underlättat eventuella motgångar finns också i denna del. Det finns även 

en del med övergripande tekniska frågor. När ett bolag med flera företag och olika 

avdelningar ska övergå till ett nytt system har vi fått uppfattningen av att kompabiliteten 

av systemet i samtliga avdelningar behöver studeras. Genom frågorna hoppas vi bland 

annat få svar på hur företaget gått tillväga för att säkerställa kompatibilitet. Avslutningsvis 

berörs en organisatorisk aspekt utifrån vilken vi hoppas få kunskap om vilka åtgärder 

ledningen vidtagit för att implementeringsprocessen av det nya affärssystemet ska gå så 

smidigt som möjligt. 

 
Tabell 5: Intervjufrågor om ”steg två” i Enderle-Olofsson-modellen 

Personalaspekter A I T 

25. Vilka personaspekter var viktiga då ni påbörjade implementeringen? 

- Hur ni skapade implementeringsteamet 
✔   

26. Berätta om hur implementeringsprocessen av det nya affärssystemet 

återspeglas på kontoret  
 ✔  

Tekniska aspekter    
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27. Vilka tekniska aspekter ansåg ni vara viktiga i början av 

implementeringen? 

- Hur har ni gått tillväga för att se om det nya affärssystemet är 

kompatibelt med alla avdelningar? 

- Har ni någon etablerad informationspolicy under processen för att få 

ökad kommunikation inom företaget? 

• E – postsystem, telefondiskussioner eller fysiska möten? 

✔   

28. Har något förändrats i ditt arbete redan idag till följd av 

implementeringsprocessen av affärssystemet? 

 ✔  

Organisatoriska aspekter    

29. Hur går ni tillväga för att få en så smidig implementeringsprocessen av 

affärssystemet som möjligt? 

✔   

4.4.5 Steg tre 

Utifrån frågorna i detta stycke hoppas vi samla information om företagets kommunikation 

och pilottester under implementeringsprocessen av det nya affärssystemet. Under tekniska 

aspekter önskar vi få en bild av vad ansvariga anser är viktigt under pilottesterna, men 

också om det deltar. Ur ett organisatoriskt perspektiv hoppas vi dels få information om hur 

delaktiga icke ansvarig personal känner sig i pilottester. Även aspekten om hur stämningen 

på företaget är och hur de upplever kommunikationen från ledningen, nyckelanvändarna 

och det internationella implementeringsteamet berörs. I kontrast vill vi även veta hur de 

ansvariga får icke ansvariga att känna sig involverade i pilottesterna. Utifrån 

personalaspekter i detta steg berörs hur utbildningsplanen ser ut, känslor kring 

implementeringsprocessen och känslan av möjlighet att kunna påverka. 

Tabell 6: Intervjufrågor om ”steg tre” i Enderle-Olofsson-modellen 

Tekniska aspekter A I T 

30. Vilka tekniska aspekter anser ni är viktiga under pilottesterna? ✔   

Organisatoriska aspekter    

31. Hur får ni personalen att känna sig delaktig under pilottesterna? 

- Vem rapporterar till vem? Avdelningschefer ansvarar eller ni i 

implementeringsteamet? 

✔   

32. Har du varit delaktig i några pilottester? 

- Tror du att dina arbetsuppgifter kommer påverkas och/eller förändras 

till följd av det nya affärssystemet? 

 ✔  

33. Hur upplever du kommunikationen om implementeringen av 

affärssystemet? 

 ✔  
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- Vad är din uppfattning om det nya affärssystemet? 

- Påverkar implementeringen ditt dagliga arbete? 

• Om ja, hur? 

34. Hur lär sig avdelningarna hantera det nya systemet? 

- Får ni interna utbildningar eller via implementeringsteamet? 

 ✔  

Personalaspekter    

35. Hur ser ni på utbildningen av personalen? ✔   

36. Hur upplever du implementeringsprocessen? ✔ ✔  

37. Har du någon möjlighet att påverka processen? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 ✔  

4.4.6 Go live 

I denna del baseras frågorna på att vi inom tekniska aspekter vill veta hur företaget går över 

till det nya systemet samt vilka förväntningar de icke ansvariga har på denna övergång. 

Frågorna om personalaspekter försöker fånga det internationella implementeringsteamets 

samt de ansvarigas upplevelse om svårigheter med tekniken samt personalens attityd. 

Frågorna grundas utifrån vetenskapliga artiklar som antydde att personalens inställning till 

förändringen många gånger utgör ett större problem än tekniska svårigheter.  

Tabell 7: Intervjufrågor om ”Go Live” i Enderle-Olofsson-modellen 

Tekniska aspekter A I T 

38. Hur ser planeringen ut för den slutgiltiga övergången till det nya systemet? 

- Planerar ni en stegvis övergång till det nya systemet eller hela företaget 

samtidigt? 

✔   

39. Vad har du för förväntningar på när ni går live? 

- Komplikationer, lättnad eller dylikt. 
 ✔  

Personalaspekter    

40. Vad anser du är svårt att hantera: att implementera ett nytt affärssystem 

eller är det att förändra personalens inställning till systemförändringen? 

- Känner du att ditt förhållningssätt till implementeringsprocessen av 

affärssystemet har påverkat andra anställda? 

✔  ✔ 

4.4.7 Avslutning 

Avslutningsvis för att samla in stödjande eller motsägande data för Enderle-Olofsson-

modellen har tre större frågor ställts till de ansvariga på kontoren. Från en personalaspekt 

vill vi ha information om hur de planerar att markera på företaget när 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet är färdigställd. Frågan grundas i 
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information från tidigare studier som antyder att ett tydligt avslut kan vara lika viktig som 

en tydlig start. Ur en tekniskaspekt vill vi veta vad de har för förväntningar på det nya 

affärssystemet. 

Tabell 8: Intervjufrågor om ”Avslutning” i Enderle-Olofsson-modellen 

Personalaspekter A I T 

41. Hur kommer ni visa att processen är avslutad? ✔   

Tekniska aspekter    

42. Har du några förväntningar på det nya affärssystemet? 

- Vilka? 

- Tror ni att det kommer effektivisera ditt arbete? 

✔   

Affärsmiljö     

43. Vilka förväntningar har ni de närmaste åren efter implementeringen? 

- När tror ni systemet kommer fungera per automatik? 

- Fördelar med det nya systemet? 

✔   

4.4.8 Del tre – Egna tankar 

Den tredje och sista delen riktar sig mot att få ett perspektiv på respondenternas egna tankar 

om processen och förändringen. Även här är en del frågor inriktade på kommunikation, 

från ledning och nyckelanvändare.  

Tabell 9: Intervjufrågor om ”Egna tankar” 

Egna tankar A I T 

44. Har ni stött på något oväntat hinder såhär långt i 

implementeringsprocessen? 

✔   

45. Upplever du att ledningen förberett er på processen? ✔ ✔  

46. Känner du dig delaktig? 

- Varför/varför inte? 

- Om inte, vad hade de kunnat göra annorlunda? 

✔ ✔  

47. Vad ser du personligen som positivt och negativt med implementeringen av 

det nya affärssystemet? 

- När? 

 ✔ ✔ 

48. Vad var din första känsla när ni informerades om den kommande 

implementeringsprocessen? 

- Har den förändrats under tiden? 

 ✔  

49. Upplevde du att du var väl förberedd för uppgiften att leda 

implementeringen?  

  ✔ 
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50. Finns det någonting du har lärt dig under processen som du önskar att du 

hade gjort annorlunda idag?  

  ✔ 

51. Hur lång tid uppskattar du att en implementering borde ta? 

- Är det olika länge beroende på företag?  

  ✔ 

52. Har du lärt dig ”hantera” anställda på ett annat sätt över tiden? 

- Eftersom du har en ledarroll och har besökt många olika platser  

  ✔ 
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5. Resultat och Analys  

I följande kapitel inleds varje stycke med en återkoppling till bakomliggande litteratur. 

Därefter presenteras resultatet från samtliga respondenters intervjusvar för vidare analys. 

Tolkningen inleds med en sammansatt tabell av nyckelord som framkommit vid kodningen. 

Nyckelorden i tabellen används vidare i analysen. I analysen presenteras vad som stämmer 

överens med, eller motsäger Enderle-Olofsson-modellen som presenterades i kapitel 3.5.  

5.1 Före implementering 

Före implementeringen av ett nytt affärssystem kan det vara viktigt att företag utifrån 

en organisatorisk aspekt tydligt förbereder projektet och strukturerar upp vilka som 

ansvarar för de olika områdena på företaget (Robey, Ross & Boudreau, 2002; Ehie & 

Madsen, 2005). Utifrån en affärsmiljö-aspekt kan det enligt Robey, Ross och Boudreau 

(2002) vara fördelaktigt att kontrollera vad konkurrenter använder för affärssystem innan 

egna beslut fattas om det bäst lämpade systemet. En annan aspekt som kan vara viktig redan 

innan processen påbörjas är att alla anställda är medvetna om vad 

implementeringsprocessen kommer att innebära (Umble, Haft & Umble, 2003). Flera 

forskare framhåller att en etablerad processplan och vision som visar vart projektet ska leda 

är viktig att fastställa i det inledande skedet. Att tydligt utforma mål vad gäller faktorerna; 

strategiska och konkreta fördelar, resursåtgång, kostnader och tidsåtgång kan underlätta för 

personalen att behålla fokus på fördelar med implementeringen av det nya affärssystemet 

(Aladwani, 2001; Ehie & Madsen, 2005; Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001).  

5.1.1 Ansvariga 

Respondent A hävdar att denne inte vet om några uppsatta delmål. Målet är att färdigställa 

implementeringen av det nya affärssystemet till det fjärde kvartalet 2017. Respondent B 

samt respondent UK-A framhåller att det första målet var att färdigställa 

produktkonfiguratorn (PCF) på vardera arbetsplatsen innan den mer omfattande 

implementeringsprocessen påbörjades. Utöver detta mål framhåller de, likt respondent A, 

att det kända målet var när respektive kontor förväntades vara redo för att Go Live. 

 

För att förankra implementeringen bland de anställda identifierades nyckelanvändare innan 

implementeringen påbörjades på företaget Skalman, indikerar respondent A. Även 
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respondent UK-A framhåller att på företaget Lille Skutt identifierades 

nyckelanvändare.  Vidare presenterar respondent A att nyckelanvändarna från vardera 

avdelningen som ska lära sig hantera det nya affärssystemet och därefter utbilda 

medarbetarna på respektive avdelning. Till skillnad framhåller respondent UK-A att 

samtliga medarbetare deltog på utbildningstillfällena. Anledningen till gemensam 

utbildning menar respondent UK-A var att alla individer lär sig på olika sätt så de ville 

säkerställa att alla fick samma utgångspunkt. Vidare menar respondent UK-A att det i alla 

grupper finns någon individ som lär sig bättre och blir en “go to”-person på kontoret. 

Respondent B på företaget Skalman presenterar att de på hens avdelning anordnat virtuella 

utbildningstillfällen. Respondent B fortsätter att en del av de anställda deltog på kickoffen 

som det Internationella implementeringens teamet hade på företaget. Respondent UK-A 

indikerar att de anställda redan visste sedan en tid tillbaka att implementeringen skulle ske. 

Även respondent A och B framhåller att de sedan 2005 har vetat att implementeringen ska 

ske, men att koncernen har skjutit upp implementeringen av det nya affärssystemet på 

grund av företagets komplexa PCF. Respondent UK-A framhöll att de kunde kopiera 

skelettet till sin konfigurator from USA:s befintliga. Medan Skalman har egna produkter 

som leder till att deras produktkonfigurator behöver göras från grunden. 

 

Enligt tidigare litteratur implementerar företag nya affärssystem för att vinna 

konkurrensfördelar (e.g. Ehie & Madsen, 2005; Bradford & Florin 2003). Enligt respondent 

A och UK-A beslutade koncernledningen att det nya affärssystemet skulle implementeras 

inom hela koncernen med start år 2003. De antyder vidare att de saknar vetskap om det 

beslutet fattades på grund av konkurrensfördelar eller andra faktorer.  

5.1.2 Icke ansvariga 

I denna del finns det inget resultat från intervjuerna med de icke ansvariga. Utifrån 

intervjuguiden har inga frågor angående steget före implementering ställts. Anledningen 

till varför inga frågor identifierats i detta steg var att de icke ansvariga inte involveras så 

tidigt i processen. Därför går det inte att utveckla någon analys här.  
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5.1.3 Internationella implementeringsteamet  

Respondent U framhåller att före en implementering är det viktigt att utföra några 

förundersökningar hos företaget som ska införa det nya affärssystemet. Vidare presenterar 

respondent U och G att det Internationella implementeringens teamet har etablerat The 

Footprint vilket utgör grunden för samtliga koncernföretags implementeringar. Respondent 

U berättar att det internationella implementerings teamet tillsammans med representanter 

från samtliga kontor i koncernen etablerade The Global Design-Review under år 2003. The 

Global Design-Review färdigställdes innan det första implementeringen genomfördes. 

Under framtagningen av The Footprint fick samtliga respondenter möjlighet att framföra 

vilka funktioner som var kritiska för respektive arbetsplats. På så vis kunde teamet 

minimera mängden arbete som behöver genomföras på varje enskild plats. När The 

Footprint var färdigställt hade 80 procent av processen standardiserats för att passa samtliga 

kontor (se bilaga 6). Under etableringen av The Footprint fick samtliga representanter dels 

information om vad det nya systemet övergripande kommer bidra med, dels framhålla vilka 

funktioner som deras företag inte kan klara sig utan. En annan positiv aspekt med The 

Footprint var att samtliga kontor hade erbjudits att skicka en representant och kunde därför 

inte senare påstå att de inte haft möjlighet att påverka när man väl nådde det kontoret.  

 

År 2003 fattades beslutet att hela koncernen ska byta till det nya affärssystemet. 

Respondent U berättar att hen deltog under beslutfattandet angående valet av affärssystem. 

Eftersom respondent U samt några andra kollegor hade tidigare erfarenheter av det nya 

affärssystemet tror hen att den interna kunskapen kan ha påverkat valet av affärssystem. 

Anledningen till att hela koncernen ska implementera samma affärssystem tror hen beror 

på att det blir effektivare om alla företag har ett gemensamt. Respondent G framhåller att 

hen blev anställd efter att beslutet tagits. Anledningen till att respondent G fick rollen i 

processen tror hen beror på tidigare erfarenheter som bland annat implementerningskonsult 

av det nya affärssystemet. Det internationella implementeringsteamet har möjlighet att 

stödja varje kontor i koncernen eftersom största delen av systemet är identiskt på alla 

kontor. De har även implementerat på samtliga kontor vilket ger de heltäckande kunskap i 

affärssystemets utformning. En annan positiv aspekt som respondent U och G framhåller 

är att företagen kan hjälpa varandra sinsemellan. Till exempel om någon anställd på ett 
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företag säger upp sig finns eventuellt någon medarbetare på annan ort som arbetar med 

samma uppgift och kan då tillfälligt hjälpa kontoret på distans.  

5.1.4 Tolkning 

Tabell 10: Nyckelord "Före implementering" 

Före 

implementering 

Teori Mål Planering  

Organisatoriska 

A: Bättre system 

I: Effektivare 

T: Genomgående 

Samma mål 

A: Produkt-

konfiguration  

I: Ingen vetskap 

T: Global Footprint 

 

 Konkurrens Effektivitet Global Footprint  

Affärsmiljö 

A: Inte aktuellt 

I: Inte aktuellt 

T: Inte aktuellt 

A: Kvalité 

I: Smidigare 

T: Stödjande 

A: Ingen vetskap 

I: Ingen vetskap 

T: Basis 

 

Respondenter som var delaktiga i utformning av produktkonfiguratorn hade vetskap om att 

denna skulle vara tydligt utformad innan implementeringsprocessen startade. Samtliga 

respondenter som innehar rollerna ansvariga och icke ansvariga antyder att de inte känner 

till några delmål utan de vet endast att processen förväntas vara klar under fjärde kvartalet 

2017. Respondent U och G påpekar att de har en plan för hur lång tid 

implementeringsprocessen bör ta och har en uppfattning om när vissa saker bör vara 

genomförda. Överlag anser respondent U och G dock att det inte finns några tydliga 

deadlines utan vissa beslutsprocesser går in i varandra. Respondent U och G berättar även 

att redan innan det första kontoret implementerade det nya affärssystemet etablerades The 

Footprint. Planeringen av The Footprint framhävs som en mycket viktig aspekt för att klara 

av en global implementeringsprocess. Informationen stärks av flera tidigare forskare som 

framhåller vikten av målsättning, etablering av ledarskapsroller samt etablera en 

processplan - målsättning (e.g. Aladwani, 2001; Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001). Ehie 

och Madsen (2005) talar även om att en omfattande planeringsprocess är en nyckelfaktor 

för att lyckas med en stor implementeringsprocess av ett nytt affärssystem. 
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Utifrån organisatoriska aspekter i Enderle-Olofsson-modellen framkommer från tidigare 

litteratur att fördelning av ansvarsområden och inledande planering kan vara viktigt 

(Robey, Ross & Boudreau, 2002; Ehie & Madsen, 2005). Under tiden krävs att arbetet är 

strukturerat, men fastställda delmål är inte av största vikt. De identifierade planeringsstegen 

i Enderle-Olofsson-modellen stämmer överens med den insamlade empirin. 

 

Poston och Grabski (2001) menar istället att affärsmiljöaspekter karaktäriseras av 

marknadskostnader samt avtal av två olika slag. Det första är att säkerställa minimal förlust 

inom driftseffektivitet och det andra är att upprätthålla avtalsförhållanden med utomstående 

parter (Poston & Grabski, 2001). I Enderle-Olofsson-modellen presenteras under 

organisatoriska aspekter att identifiering och utvärdering av attityder hos enskilda 

användare samt inflytelserika grupper kan främja en framgångsrik förändring av IT-system 

(Aladwani, 2001). Respondent U framhåller att hen till viss del påverkade beslutet av vilket 

system som valdes genom sina tidigare erfarenheter.  

 

Utifrån respondenternas svar kombinerat med Enderle-Olofsson-modellen och tidigare 

litteratur framkommer det att modellen behöver justeras. Respondent U och G framhåller 

att innan något nytt affärssystem implementerades arbetade det internationella 

implementeringsteamet med The Footprint. The Footprint utgör grunden för att kunna 

möjliggöra implementeringen av ett större affärssystem, vilket gör att Enderle-Olofsson-

modellen får ett nytt steg innan Före implementeringssteget. De aspekter som identifierats 

i The Footprint steget är de organisatoriska - och tekniska aspekter. De organisatoriska 
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aspekterna handlar om planering och det tekniska utgör 80 procent av planeringen för 

implementeringsprocessen.  

 

 

Figur 7. "Före implementering" efter resultat 

5.2 Steg två 

Ehie och Madsen (2005) har i sin modell utifrån organisatoriska aspekter framhållit vikten 

av att analysera bakgrunden av affärsprocessen. En analys av bakgrunden kan underlätta 

kartläggning av vilket upplägg på implementeringsprocessen samt utbildning av personalen 

som passar företaget bäst. Jones, Jimmieson och Griffiths (2005) samt (Al-Mashari, Al-

Mudimigh & Zairi, 2003) identifierar två organisatoriska aspekter. Den första aspekten är 

faktorer som påverkar motvillig personal till en organisatorisk förändring. Flera forskare 

har genomfört studier för att identifiera sådana faktorer (Jones, Jimmieson och Griffiths, 

2005). Den andra utmanande organisatoriska aspekten är kommunikationen under 

implementeringsprocessen (Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003). En teknisk aspekt 

som är viktig i detta stadie är systemets trovärdighet (Umble, Haft & Umble, 2003). En 

personalaspekt som Umble, Haft och Umble (2003) framhåller är identifiering av 

nyckelpersoner som hjälper till att driva projektet framåt. En personalaspekt som 

identifierats av Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) är att företag som stressar igenom 

implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem influerar personalen mer negativt än 

företag som ägnar processen mer tid. Genom att etablera en informationspolicy under hela 

projektet kan företag undvika misslyckad kommunikation (Al-Mashari, Al-Mudimigh & 

Zairi, 2003). 
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5.2.1 Ansvariga 

Beslutet om byte av affärssystem togs på koncernnivå redan år 2003. Respondent A 

indikerar att hen inte deltog vid beslutsfattande av byte av affärssystem. Skalman är sist ut 

med att implementera det nya affärssystemet vilket beror på företagets komplexa 

produktkonfigurator vilket både respondent A och B framhåller. Enligt respondent B har 

hen arbetat med att utveckla PCF: en sedan cirka 1,5 år tillbaka. Förhoppningsvis ska både 

utvecklingen av PCF och implementeringen av det nya affärssystemet vara klart till kvartal 

fyra år 2017. Varje avdelningschef har fått utse sin eller sina nyckelanvändare som ska få 

delta under implementeringen av det nya affärssystemet berättar respondent 

A.  Respondent A framhåller att personer med stor erfarenhet och kunskap blir utvalda som 

nyckelanvändare. Respondent B, som har ett stort ansvar med att utveckla PCF: en, nämner 

att hen arbetat på flera avdelningar och besitter god kunskap i det gamla systemet. 

 

Respondent A berättar att företag Skalman tillhandahåller ett veckomöte som alla 

medarbetare har möjlighet att delta på.  Under dessa möten behandlas vad som har hänt de 

senaste veckorna gällande implementeringsprocessen av det nya affärssystemet. 

Respondent B framhåller att de som arbetar med PCF: en har haft tre till fyra inplanerade 

möten varje vecka. Dessa möten menar respondent B bidrar till att 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet blir smidigare.  

5.2.2 Icke ansvariga 

Respondent C och D på företaget Skalman indikerar att de i sitt dagliga arbete märker 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet. Belastningen ökar eftersom bortfallet 

av personal till implementeringsprocessen leder till fler arbetsuppgifter för de kvarvarande 

vilket respondent C och D indikerar blir en stresspåverkan. Respondenten UK-B ansåg sig 

inte påverkas så mycket av övergången till det nya systemet då hen använt det tidigare när 

de arbetat mot amerikanska kontor. Samtidigt framhåller respondent UK-B förståelse för 

att förändringen var mer påtaglig för kollegor som inte tidigare använt systemet. 

Framförallt noterade hen förståelse och svårigheter hos tyska kollegor då 

utbildningsprogrammet var på engelska vilket inte är deras förstaspråk. Respondent UK-B 

framhåller att processen främst försvårades av medarbetare på det tyska 
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tillverkningsföretaget som inte förstod eller ville acceptera varför det var nödvändigt med 

ett nytt affärssystem.  

 

Respondent C och D tycker väldigt olika angående hur informationen på företaget Skalman 

har kommunicerats ut. Respondent C anser att kommunikationen på hens avdelning 

fungerar mycket bra. Även respondent UK-B indikerar att kommunikationen fungerade bra 

och att personalen på Lille Skutt blev kontinuerligt informerade. Respondent D indikerar 

däremot att den enda information hen tagit del av är att det nya affärssystemet ska vara 

implementerat på Skalman kvartal fyra år 2017. När respondent C började arbeta på 

Skalman år 2007 var diskussionen om att implementera det nya affärssystemet redan igång, 

men processen har skjutits fram hela tiden. I år blev det Skalmans tur att implementera 

affärssystemet och respondent C framhåller att hens avdelning, kundservice, kontinuerligt 

blir informerad om var i processen de befinner sig. Det framkommer att de anställda på 

kundservice har fått delta och kommer få möjlighet att testanvända affärssystemet lite 

tidigare än de andra avdelningarna. Respondent C avslutat med att de eventuellt har haft 

bättre chans till upplärning än andra avdelningar. Från respondent D:s avdelning, inköp, är 

det två personer som är utvalda till nyckelanvändare. Trots detta känner respondent D att 

hen inte fått tillräckligt med information. Respondenten önskar att företaget hade öppnat 

en gemensam datafil eller liknande som regelbundet uppdateras för att öka känslan av 

deltagande.  

 

5.2.3 Internationella implementeringsteamet 

Från år 2003 har det internationella implementeringsteamet använt samma modell, The 

Footprint, till att implementera det nya affärssystemet i koncernföretagen. Respondent U 

berättar vidare att den enda förändringen de gjort med modellen är att de lagt till några extra 

testomgångar. Efter beslutsfattande om vilket system som skulle implementeras etablerades 

The Footprint för att kartlägga utseendet av systemet på vardera avdelningen. 

Respondenten indikerar att majoriteten av planeringen var färdig innan implementeringen 

påbörjades. Respondent U och G framhåller att det första året då The Footprint arbetades 

fram var nyckeln till framgång för hela implementeringsprocessen. 
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Respondent U indikerar att hens kommunikationsförmåga är betydligt bättre idag än vid 

uppstarten av implementeringsprocessen. En anledning till att respondenten upplever en 

förbättring är att hen idag kan kommunicera sina förväntningar bättre. Kommunikation är 

en kritisk faktor vilket även respondent U och G framhåller på erhållna data (se bilaga 8). 

Varje månad sammanställer respondent U rapporter som belyser de aktiviteter som det 

internationella implementerings teamet har genomfört. Därefter sammanträder hela teamet 

och diskuterar hur processen utvecklas.  

5.2.4 Tolkning  

Tabell 11: Nyckelord från "steg två" 

Steg två 

Aspekter Kartlägga Kommunikation  

Organisatoriska 

A: Produkt-konfiguration/ 

Nyckelanvändare 

I: Kvartal fyra 

T: The Footprint 

A:  Möten 

I: Positiv 

T: Kritisk faktor 

 

 Välja system Trovärdighet Informationspolicy 

Tekniska 

A: Ingen påverkan 

I: Ingen påverkan 

T: Påverkade 

A: Ingen vetskap 

I: Ingen vetskap 

T: Kunskap 

A: Fysiska möten 

I:  Fysiska möten 

T: Fysiska möten 

 Nyckelanvändare Tidsåtgång  

Personal 

A: Kunskap 

I: Belastning 

T: Beslutfattare 

A: 1 år 10 

månader 

I: 1 år  

T: 6 – 8 månader 

 

 

Respondent A och B framhåller vikten av deras PCF, vilket har bidragit till att deras 

implementering av det nya affärssystem har förskjutits. Även respondent UK-A, G och U 

indikerar att Skalman är sist ut i koncernen beror på deras komplexa PCF.  De ansvariga 

och det internationella implementeringsteamet framhåller vikten av att identifiera 

nyckelanvändare inför implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem. Respondent U 

framhåller att maximalt två personer från vardera avdelningen får delta vid möten angående 

implementeringsprocessen. Anledningen är att respondent U upplevt tillfällen då fler än två 

personer från vardera avdelningen deltagit ökar antalet frågor och fokus försvinner från det 

relevanta. Respondent A presenterar att respektive avdelningschef har fått utse en eller två 
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nyckelanvändare som ska delta under implementeringsprocessen. Både respondent A och 

U framhåller att de kritiska egenskaperna som nyckelanvändarna bör besitta är erfarenhet 

och kunskap av det befintliga systemet. Respondent U beskriver nyckelanvändaren som en 

beslutfattare. De icke ansvariga på Skalman känner av förändringsprocessen eftersom 

nyckelanvändarna uteblir från respektive avdelning, vilket ökar arbetsbelastningen. En 

kritisk faktor som respondent U och G framhåller är att kommunikation är viktig för 

framgång. Respondent D anser att kommunikationen är bristfällig på Skalman eftersom hen 

inte informeras om var företaget befinner sig i processen. Till skillnad från respondent C 

och UK-B som anser att kommunikationen fungerar utmärkt. De ansvariga respondenterna 

från Skalman har infört en informationspolicy i form av veckomöten. Hela företaget kan 

delta på veckomötena för att bli informerade om hur implementeringen av det nya 

affärssystemet går. 

 

Utifrån organisatoriska aspekter i Enderle-Olofsson-modellen indikerar intervjusvaren att 

kartläggning av upplägget på implementeringen är kritiskt i början av 

implementeringsprocessen vilket framgår av Ehie och Madsens (2005) studie. Umble, Haft 

och Umble (2003) framhåller att planering samt identifiering av nyckelanvändare är viktigt. 

Både respondent A och U berättar att identifiering av nyckelanvändare var kritiskt för att 

påbörja processen. Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) framhåller att företag som 

stressar igenom processen lider större risk att misslyckas än företag som ger processen mer 

tid. Det internationella implementeringsteamet indikerar att implementeringsprocessen av 

det nya affärssystemet eventuellt kommer ta cirka ett år och tio månader på grund av 

produktkonfiguratorns komplexa natur. Respondent U och G framhåller att en 

implementering tar cirka sex till åtta månader att genomföra, men lägger då även vikt vid 

att de har The Footprint att utgå ifrån. Utan det måste processen ägnas betydligt mer tid. 

Flera respondenter antyder att de utvalts baserat på erfarenhet och kunskap i de interna 

systemen.   

 

I Enderle-Olofsson-modellen presenteras att tekniska aspekter kan bestå av 

informationspolicy, till exempel möten. Olika tekniska system kan främja kommunikation 

och förståelse hos de anställda.  Respondent A, B, U, G och UK-A konfirmerar att de 
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tillhandahåller möten minst en gång i veckan för att främja kommunikationen vilket har 

vetenskapligt stöd av bland annat Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, (2003). 

 

Utifrån personalaspekter i Enderle-Olofsson-modellen framkommer att personalen ofta gör 

motstånd till omfattande organisatoriska förändringar (Jones, Jimmieson & Griffiths, 

2005). Kommunikation kan ändra personalens inställning till processen i detta stadie 

(Kotter, 1995). Respondent U och G antyder att kommunikation är en nyckelaspekt 

inledningsvis i implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem.  

 

Figur 8. "Steg två" blir efter resultat steg tre 

5.3 Steg tre 

Utifrån tekniska aspekter kan praktiska demonstrationer av det nya affärssystemet, genom 

till exempel pilottester, tillsammans med vidare systemutveckling vara viktigt för att driva 

projektet framåt. Pilottester kan även öka medvetenhet bland de anställda om den 

kommande förändringen (Ehie & Madsen, 2005; Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003). 

Personerna som förses med ansvarsroller bör utses baserat på skicklighet, tidigare 

prestationer, rykte och flexibilitet (Umble, Haft & Umble, 2003). Utifrån en organisatorisk 

aspekt borde de utvalda personerna förses med befogenhet att fatta snabba beslut av 

ledningen. Utifrån en personalaspekt framhålls av Ehie och Madsen (2005) samt Bradford 

och Florin (2003) att personal som kommer påverkas av det nya affärssystemet behöver 

utbildning. Behovet av utbildning uppstår främst på grund av affärssystemens komplexa 

natur.  

5.3.1 Ansvariga 

Respondent A framhåller att nyckelanvändarna deltar i pilottesterna och har därefter 

skyldighet att utbilda sina kollegor. Även respondent B indikerar att det blir 
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nyckelanvändarna som ska vidareutbilda kollegorna. Det kommer inte vara mer än två från 

respektive avdelning som då får delta på pilotesterna och lära sig det nya affärssystemet. 

Respondent A framhåller dock att bortfallet av nyckelanvändarna märks på avdelningarna, 

då de redan innan har en slimmad personalstyrka. Respondent UK-A nämner att alla på 

företaget fick tillgång till testsystemet för att lära sig hur affärssystemet såg ut och träna på 

att lägga in nya ordrar. Respondent A framhåller dock även att om behovet uppstår kommer 

utbildningar tillhandahållas även i ett senare skede. 

5.3.2 Icke ansvariga 

Frågan angående hur personalen upplever kommunikationen om det nya affärssystemet är 

mycket delade meningar. Som tidigare nämnts anser Respondent C att kommunikationen 

på Skalman fungerar mycket bra medan respondent D tycker tvärtom. Respondent C 

nämner att det hela tiden uppdateras om var man ligger i processen och hur processen går. 

Respondent UK-B nämner att kommunikationen under implementeringen av det nya 

affärssystemet under år 2014 fungerade mycket bra. Företaget Lille Skutt blev kontinuerligt 

uppdaterade om hur långt komna de var i processen, om det var några förseningar och vad 

nästa steg var.  

 

Respondent C anser att arbetsbelastningen ökar på grund av implementeringsprocessen. 

Vidare framhåller respondent C att hen inte har någon möjlighet att påverka processen. 

Eftersom deras avdelning får kontinuerlig information har de möjlighet att ge tips och råd. 

Respondent UK-B nämner att eftersom hen redan hade kunskaper angående det nya 

affärssystemet kunde hen ge förslag till implementeringsprocessen. Vidare berättar 

respondent UK-B att de blev uppmuntrade att bidra med idéer till implementeringen av det 

nya affärssystemet. 

 

Respondent C framhåller att en eller två medarbetare från varje avdelning är utvalda att 

delta under pilottesterna som det internationella implementeringsteamet anordnar. Det är 

den personen som senare kommer att visa sina arbetskamrater på respektive avdelning om 

hur det nya affärssystemet fungerar. På inköpsavdelningen har två personer blivit 

identifierade som nyckelanvändare, vilket respondent D tydligt märker. Främst märker 

respondent D ökad arbetsbelastning vid de tillfällen nyckelanvändarna är på utbildning, då 
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deras arbetsuppgifter tilldelas övriga medarbetare på avdelningen. Respondent B, C, D, 

UK-A och UK-B indikerar att arbetsbelastningen blir högre eftersom implementeringen av 

det nya affärssystemet prioriteras framför ordinarie arbetsuppgifter. På kundservice faller 

också två personer bort. En av dessa två personerna är respondent A som innehar rollen av 

projektledare och därmed är frånvarande under majoriteten av implementeringsprocessen 

av det nya affärssystemet. Avdelningen har även en identifierad nyckelanvändare som, likt 

på inköp, faller bort under utbildningar. Respondent A:s ordinarie arbetsuppgift är 

avdelningschef på kundservice. Under tiden hen är projektledare har en annan medarbetare 

fått överta denna roll vilket även det ökar arbetsbelastningen. 

5.3.3 Internationella implementeringsteamet  

Respondent U informerar att maximalt två personer från respektive avdelning får delta 

under implementeringsprocessen. Anledningen till att begränsa antalet närvarande i början 

av implementeringsprocessen, är att om för många deltar ökar risken för bristande fokus. 

Respondent U har varit med om situationer under tidigare implementeringar där 

konsekvenserna har blivit att processen har fördröjts. I början av processen kan många 

anställda undra om övergripande frågor, som inte är relevanta i processens tidiga skede, 

menar respondent U. En positiv aspekt angående valet av två nyckelanvändare är att undgå 

risken för ledighet, sjukdom eller om personen säger upp sig från företaget. Respondent U 

berättar att hen investerar allt i nyckelanvändaren som även har en beslutsfattande roll. På 

Skalman har dock respondent U och G noterat att beslutsfattande tar lite längre tid, vilket 

de tror kan bero på den svenska företagskulturen. 

 

En faktor som påverkar implementeringen enligt respondent U är Change management. 

Respondenten indikerar att det är svårt för en del anställda att förstå varför en 

förändringsprocess behöver genomföras. Change management är nyckeln till att förbereda 

personalen inför en förändring. Vidare berättar respondent U att hen alltid letar efter en 

aspekt som företagen anser är extra viktig för dem. Företagen brukar nämna att det finns 

moment de gärna vill ha kvar i det nya affärssystemet. Respondent U menar att löser teamet 

ett sådant problem kan det resultera i en vändpunkt för implementeringsprocessen. De 

anställda kan genom denna handling bli mer mottagliga för implementeringsprocessen då 

implementeringsteamet bevisat att de ser till deras bästa. 
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5.3.4 Tolkning  
Tabell 12: Nyckelord från "Steg tre" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från intervjuerna med de ansvariga och det internationella 

Implementeringsteamet återkopplar till nyckelanvändarnas roll. Att använda sig av 

nyckelanvändare bidrar till dubbel vinning anser respondent A. Nyckelanvändarna som 

deltar på pilottesterna kommer att lära sig det nya affärssystemet och därefter utbilda sina 

kollegor. Respondent U och G framhåller att utifrån ett kulturellt perspektiv tar 

beslutsfattande lite längre tid i Sverige än andra länder de implementerat i. Både respondent 

C och D antyder att arbetsbelastningen ökar eftersom några medarbetare har blivit utsedda 

till nyckelanvändare och personalstyrkan var liten redan innan. Eftersom nyckelanvändarna 

ska utbilda sina kollegor är ingen annan utbildning planerad, vilket samtliga respondenter 

framhåller. Respondent A nämner att annan utbildning kan tillkomma om behovet uppstår. 

 

Change Management är av Respondent U identifierat som en viktig faktor i processen. 

Vissa anställda gör motstånd till förändringen på grund av att de inte förstår varför 

förändringen är nödvändig. Respondent U framhåller också att hen på varje företag försöker 

identifiera någon funktion som är extra viktig för den personalen. Genom att finna dessa 

detaljer och göra de funktionella i det nya systemet, är en åtgärd som respondent U upplever 

övertygar personalen att förändringen är något positivt och att teamet inte försöker 

motarbeta de.  

Steg tre 

Aspekter Pilottest  

Tekniska 

A: Nyckelanvändare 

I: Belastning 

T: Nyckelanvändare 

 

 Nyckelanvändare  

Organisatoriska 

A: Beslutsfattare 

I: Belastning 

T: Beslutsfattare 

 

 Utbildning Motstånd till förändring 

Personal 

A: Nyckelanvändare  

I: Nyckelanvändare  

T: Nyckelanvändare 

A: Inget motstånd 

I:  Inget motstånd  

T: Change Management  
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Utifrån tekniska aspekter i Enderle-Olofsson-modellen påvisar intervjusvaren vikten med 

att delta i pilottesterna. Även flera forskare framhåller positiva aspekter med att använda 

pilottester, exempelvis underlättar de att driva projektet framåt (Ehie & Madsen, 2005; Al-

Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003).  

 

Under organisatoriska aspekter i Enderle-Olofsson-modellen bör ledningen förse vissa 

individer med befogenhet att fatta snabba beslut men samtidigt bibehålla en öppen och 

regelbunden kommunikation (Ehie & Madsen, 2005; Bradford & Florin, 2003). 

Intervjusvaren tyder på att de som deltar vid implementeringsprocessen ska kommunicera 

ut information till respektive avdelning. Nyckelanvändarna är de personer som ska ta beslut 

och framföra information för att identifiera eventuella brister samt framföra de till det 

internationella implementeringsteamet som sedan får åtgärda problemet.  

 

Utifrån personalaspekter är ingen vidareutbildning planerad eftersom nyckelanvändarna 

utbildar kollegorna. Respondenternas antydan att ingen vidareutbildning är planerad 

motsäger Ehie och Madsen (2005) samt Bradford och Florins (2003) studier då dessa 

forskare framhåller vikten av kontinuerlig utbildning. Däremot framhåller respondent A att 

mer utbildning kommer om behovet uppstår.  

 

 

Figur 9. "Steg tre" blir efter resultat "steg fyra" 

5.4 Go live 

När företaget slutgiltigt ska övergå till det nya systemet finns enligt Umble, Haft och Umble 

(2003) ur tekniska samt organisatoriska aspekter två tillvägagångssätt. Antingen används 
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en stegvis övergång, några avdelningar eller produkter i taget övergår till det nya 

affärssystemet. När allt fungerar med den första avdelningen eller produkten släpps nästa 

in i det nya affärssystemet. Det andra alternativet är att hela företaget övergår till det nya 

systemet samtidigt (Umble, Haft & Umble, 2003). Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) 

har utifrån ett personalperspektiv identifierat att några företag upplever att förändring av 

de anställdas beteende och attityder är svårare än att få mjukvara och hårdvara funktionellt. 

5.4.1 Ansvariga 

Respondent A framhåller att när Skalman go live kommer det att bli en gemensam 

övergång. Företaget kommer presentera vilket datum de ska övergå till det nya systemet 

på. Vidare framhåller respondent A att kundservice-avdelningen kommer att påverkas 

värst. Vid övergången kommer de bli tvungna att knappa in alla påbörjade kundordrar som 

ännu inte levererats manuellt i det nya systemet. Även respondent B indikerar att 

övergången kommer ske för hela företaget. Respondenten framhåller också att på fredagen 

“drar företaget ner rullgardinen” och att på måndagen öppnar det nya systemet. Respondent 

B berättar att hen varit med vid förra implementeringen av det nuvarande affärssystemet 

och då fick företaget sitta en helg för att knappa in alla gamla ordrar. Respondent UK-A 

nämner att Lille Skutt satte ett datum i september 2014 för att go live. Likt respondenterna 

A och B presenterar respondent UK-A att de fick stänga ner det gamla systemet och 

överföra alla ordrar eftersom de inte kunde arbeta i två system samtidigt. Några 

medarbetare från Lille Skutt spenderade hela fredagseftermiddagen samt lördag till att 

överföra informationen manuellt från det gamla systemet till det nya.  

 

De ansvariga fick besvara frågan om vad dem tror är svårast att hantera, implementering 

av det nya affärssystemet eller att förändra personalens inställning till implementeringen 

av det nya affärssystemet. Respondent A upplever att på Skalman är implementering av det 

nya affärssystemet svårast att hantera. Anledningen är att företaget kommer få ett bättre 

system jämfört med deras nuvarande. Respondent A berättar att några koncernföretag blivit 

tvungna att implementera det nya affärssystemet trots att deras befintliga endast varit något 

år gammalt. Det faktum att vissa företag hade nya affärssystem kunde orsaka svårigheter 

motstånd från de anställda om att genomföra implementeringen. Respondent B tror sig 

istället tycka att inspirera personalen kan vara svårare än att implementera ett nytt 
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affärssystem. Det kan vara svårt att engagera samtliga medarbetare till en förändring. Likt 

respondent B nämner respondent UK-A att det var personalens inställning som var det 

svåraste att hantera under deras implementering. Vissa anställda kan ha svårt för att förstå 

varför en större förändring är nödvändig, resonerar respondent UK-A. 

5.4.2 Icke ansvariga 

I denna del finns det inget resultat från intervjuerna med de icke ansvariga. Utifrån 

intervjuguiden har inga frågor angående steget före implementering ställts. Anledningen 

till varför inga frågor identifierats i detta steg var att de icke ansvariga inte involveras så 

tidigt i processen. Därför går det inte att utveckla någon analys här.   

5.4.3 Internationella implementeringsteamet  

Det respondent U upplever som mest givande med implementeringsprocessen är när 

företagen blir redo att go live. Anledningen är att en lyckad övergång indikerar att 

implementeringsteamet har lyckats med sin arbetsuppgift. Något som driver respondent U 

till att fortsätta med att implementera affärssystem är adrenalinkicken hen får efter varje 

avslutat projekt. När det är dags för det nya affärssystemet att tas i bruk finns ett utsatt 

datum då hela företaget på en gång lämnar det gamla systemet och övergår till det nya. 

Efter att ett kontor har gått live är det internationella implementeringsteamets arbete inte 

fullbordat. Från och med att ett kontor går live har teamet skyldighet att supporta och ge 

stöd vid eventuella komplikationer. Respondent G berättar att hens team kommer ha 

huvudansvaret för att ge Skalman support.   

 

De ansvariga fick besvara frågan om vad som är svårast att hantera, personalen eller att 

implementera ett nytt affärssystem. Även det internationella implementeringsteamet fick 

besvara denna frågan. Respondent U och G upplever att personalen är det svåraste att 

hantera under implementeringsprocessen. Anledningen är att personalen många gånger har 

det svårt att förstå varför en förändringsprocess behöver genomföras. 
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5.4.4 Tolkning   

Tabell 13: Nyckelord från "Go Live" 

 

 

 

 

 

 

 

Både de ansvariga och det internationella Implementeringsteamet framhåller att när 

företaget är redo för att go live kommer det planeras ett övergångsdatum. Därmed kommer 

hela företaget samtidigt övergå från det gamla till det nya systemet. Respondent UK-A 

berättar att vid deras go live sattes en fredag som övergångsdatum. Helgen spenderades 

sedan till att föra över öppna ordrar till det nya systemet. På måndagen öppnade sedan 

företaget med det nya systemet. I Enderle-Olofsson-modellen framgår att många företag 

upplever större svårigheter med att vända negativ personal än att få systemet fungerande 

(Rikhardsson och Kræmmergaard, 2006). Respondent A berättar att företaget varit 

medvetna de senaste 14 åren om att implementeringen av det nya affärssystemet kommer 

inträffa. Ur denna synvinkel har personalen länge varit medvetna om att förändringen 

kommer ske, därav upplever respondent A att tekniken är en större utmaning. Respondent 

U och G har upplevt bristande engagemang hos personalen på flera av företagen de 

implementerat det nya affärssystemet på. Därav anser det internationella 

implementeringsteamet större svårigheter att inspirera personalen än att få tekniken 

fungerande. 

 

Utifrån de tekniska och organisatoriska aspekterna ur Enderle-Olofsson-modellen finns 

två alternativ för övergång till ett nytt affärssystem (Umble, Haft & Umble, 2003). 

Intervjusvaren tyder på att när koncernföretag ska övergå till det nya systemet kommer hela 

företaget övergå samtidigt. Respondent U framhåller att de inte använder en stegvis 

övergång beror på att samtliga processer i företaget är beroende av varandra. Respondent 

Go live 

Aspekter Övergång 

Tekniska-

organisatoriska 

A: Alla på en gång 

I: Ingen vetskap 

T: Alla på en gång  

 Svårast att hantera 

Personal vs Teknik 

Personal  

A: Teknik 

I: Ingen vetskap 

T: Personal 
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B framhåller också att det är nödvändigt att alla kommer igång med det nya systemet för 

att inte fördröja övergång, därför är en gemensam övergång ett mer optimalt alternativ. 

Utifrån personalaspekterna är det delade meningar om vad som är svårast att hantera. 

Utifrån Rikhardsson och Kræmmergaards (2006) studie framkommer det att vissa företag 

upplever att personalens beteende och attityder är svårare att hantera än att få programmet 

fungerande.  

 

Figur 10. "Go Live" är densamma efter resultat 

5.5 Avslutning  

Att tydligt manifestera när projektet är färdigt kan enligt Umble, Haft och Umble (2003) 

vara ett av de viktigaste stegen i implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem. Vid 

uppstarten av det nya systemet kan det utifrån en personalaspekt saknas intern kunskap om 

hur man hanterar systemets fulla kapacitet. Kontinuerliga utbildningar anses därför vara 

nödvändiga så att personalen successivt lär sig manövrera systemets fulla kapacitet. Då IT 

ständigt utvecklas är också regelbundna uppdateringar viktiga (Umble, Haft & Umble, 

2003; Bingi, Sharma och Godla, 1999). Effekter till följd av implementeringen är en 

blandning av både negativa och positiva aspekter (Robey, Ross och Boudreau, 2002). 

Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) framhåller att många anställda som arbetar aktivt 

med implementeringsprocessen upplever svårigheter att återgå till sina vanliga 

arbetsuppgifter.  

 

Utifrån tekniska och organisatoriska aspekter presenterar Umble, Haft och Umble (2003) 

att implementeringen anses vara lyckad om den genererar en del av de förväntade 

förmånerna. I en studie av Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) framkommer att en 
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organisation minskade sina interna system från 200 olika program till endast 20 då de bytte 

affärssystem.  

 

Enligt Robey, Ross och Boudreau (2002) kan det utifrån affärsmiljöaspekter ta upp till ett 

år innan samtliga förbättringar till följd av implementeringen framträder. Avslutningsvis 

framhåller Nah, Lee-Shang Lau och Kuang (2001) att övervakning och utvärdering är 

viktigt. Exempelvis kan uppföljning bestå utav att prestationer mäts mot uppsatta mål.  

5.5.1 Ansvariga 

När implementeringen av det nya affärssystemet är färdigställd kan det vara positivt att 

företag markerar avslutningen med att fira. Respondent A nämner att de på något sätt ska 

fira när de är färdiga med implementeringen. Vid föregående implementeringen som 

genomfördes år 1997 åkte alla nyckelanvändare iväg på fest för att fira avslutningen av 

implementeringsprocessen. Respondent B nämner att hen verkligen hoppas på att det blir 

någon sorts firande när de är klara med implementeringen av det nya affärssystemet. För 

Lille Skutt gjordes bara ett uttalande om att företaget hade implementerat ett nytt 

affärssystem presenterar respondent UK-A.  

 

De förväntningarna respondenterna på Skalman har på det nya affärssystemet är att 

arbetskvalitén ska förbättras. Respondent A nämner att de i dagsläget har väldigt många 

krediteringar för att priset har blivit fel. I det nuvarande affärssystemet finns inga 

registrerade priser. I det nya affärssystemet kommer det inte fungera att sälja någonting om 

det inte finns ett korrekt pris inlagt. Det nya systemet varnar även om användaren försöker 

lägga in en order som redan är inlagd. Respondent B har förväntningarna att det ska bli 

effektivare och enklare att följa upp ändringar som genomförs. Även respondent UK-A 

nämner att hens förväntningar på det nya systemet var att det skulle bli bättre, speciellt 

förbättrad service mot kunderna.  

 

De Ansvariga upplever implementeringen av samma affärssystem i hela koncernen som 

positivt. Respondent A tror att en positiv aspekt för koncernen med implementeringen är 

att rapportering av alla koncernföretagens siffror underlättas om alla företagen använder 
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samma affärssystem. En annan positiv aspekt med att ha samma affärssystem som 

respondent UK-A framhåller är om en incident inträffat. Något annat företag inom 

koncernen kan i så fall genom affärssystemet koppla upp sig och hjälpa det utsatta företaget 

med de arbetsuppgifter som behöver utföras.    

5.5.2 Icke ansvariga 

Respondent C förväntar sig att det nya affärssystemet kommer göra arbetsuppgifterna 

smidigare att genomföra. En annan positiv aspekt respondenten framhåller är att om hela 

koncernen använder samma affärssystem kan det underlätta arbetet. Vidare nämner 

respondenten att övergången till det nya affärssystemet även möjliggör samarbete mellan 

koncernföretagen. Respondent D tycker det är bättre sent än aldrig med att implementera 

det nya systemet. Även om implementeringen egentligen skulle gjorts för lite mer än ett 

decennium sen så är det bara positivt att det blir av. Respondent UK-B var bara positiv till 

hela implementeringen av det nya affärssystemet eftersom det andra systemet var gammalt. 

För hen var implementeringen en stor bonus då hon redan arbetade i det nya affärssystemet. 

 

Respondent C tror att till en början kommer det nya affärssystemet upplevas som krångligt 

att arbeta i. Respondent D nämner som tidigare att eftersom hen inte har någon insikt 

implementeringsprocessen vill hen inte yttra sig om det kommer bli en skillnad. Vidare 

nämner respondent D att hen tycker det är positivt att implementera ett nytt affärssystem. 

Hen upplever att det nuvarande är väldigt trångsynt och anser därför att all förnyelse inom 

affärssystemet innebär en förenkling av arbetet. Respondent UK-B från Lille Skutt nämner 

att det bara var positivt att övergå till det nya affärssystemet eftersom det är ett bättre system 

och att det är mycket enklare att arbeta i.  

5.5.3 Internationella implementeringsteamet  

Under de senaste 13 åren har respondent U genomfört över 30 implementeringar och 

respondent G har deltagit på 14 stycken. Som tidigare nämnt, så får respondent U en 

adrenalinkick av att lämna ett företag och veta att teamet har lyckats implementera det nya 

affärssystemet. Respondent U framhåller att hens position som projektansvarig för 

implementeringen av det nya affärssystemet är inte som andra yrken. För varje nytt projekt 

ser arbetet olika ut, inget är det andra likt berättar respondent U. Företaget Skalman är sist 
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ut med att implementera det nya affärssystemet, men respondenten indikerar att det inte är 

slutet. Det internationella implementeringsteamet kommer vid avslutande av Skalmans 

implementering påbörja en uppdatering för samtliga koncernföretag. Enligt respondenten 

behöver man besitta kunskap för att kunna utveckla affärssystemet vilken respondent U 

anser sig ha. Innan det internationella implementeringsteamet börjar uppdatera 

affärssystemet ska de besöka de kontor som behöver hjälp med affärssystemet. Respondent 

U berättar att eftersom de har fullt upp med att implementera systemet har de inte möjlighet 

att stödja de andra sajterna till 100 procent. 

 

Utifrån tidigare forskning har det förekommit att personal som har arbetar med en 

implementeringsprocess har valt att sluta på företaget efter projektet (Rikhardsson och 

Kræmmergaard, 2006). Anledningen är att vissa medarbetare väljer ett nytt jobb som 

implementeringskonsult framför att återgå till sina gamla arbetsuppgifter. Respondent G 

indikerar att en medarbetare i det nuvarande implementeringsteamet tidigare hade en annan 

position i företaget. 

5.5.4 Tolkning  

Tabell 14: Nyckelord från "Avslutning" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning  

Aspekter Fira avslut  

Personal 

A: Markera avslut 

I: Ingen vetskap 

T: Förespråkar 

 

 Förväntningar Samarbete 

Tekniska-

Organisatoriska 

A: Kvalité 

I: Smidigare 

T: Support 

A: Förbättring 

I: Underlättar 

T: Förbättring 

 Återgå till gamla 

arbetsuppgifter 

 

Affärsmiljö 

A: Ingen vetskap 

I: Ingen vetskap 

T: Kan förekomma 
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En viktig aspekt vid ett avslutat projekt är att företaget tydligt markerar att de har tagit sig 

igenom processen. Ett sätt för att markera är genom ett gemensam firande på företaget. 

Respondent A framhåller att nyckelanvändarna firade vid avslutande av implementeringen 

som genomfördes 1997. Vidare nämner respondenten att det kommer till troligtvis kommer 

firas på något liknande sätt även denna gång.  Det internationella implementering teamet 

förespråkar att företagen tydligt bör markera att man tagit sig igenom processen för att öka 

teamkänslan.  

 

Förväntningarna med att implementera ett nytt affärssystem är detsamma för de ansvariga 

som de icke ansvariga. De förväntar sig att det ska bli ett smidigare affärssystem med bättre 

arbetskvalitét. Respondent U från Implementeringsteamet förväntar sig att få stödja 

företaget efter de gone live. När hela koncernen har ett gemensamt system etablerats ett 

helt nytt skyddsnät. Skulle, som tidigare nämnts, någon incident ske så finns det möjlighet 

för ett annat kontor att koppla upp sig och stödja det utsatta kontoret.  

 

Sett utifrån personalaspekterna i Enderle-Olofsson-modellen kan ett tydligt avslut vara ett 

av de viktigaste stegen i en implementeringsprocess (Umble, Haft & Umble, 2003). 

Intervjusvaren framhåller att respondenterna upplever avslutet som en viktig del i 

processen. Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) framhåller att personer som är 

involverade i implementeringsprocessen ibland väljer att byta jobb till 

implementeringskonsulter. Det är endast respondent G som framhåller förekomsten av att 

personal säger upp sig från sin tidigare tjänst för att de inte vill återgå till sina tidigare 

arbetsuppgifter.  

 

Utifrån de tekniska och organisatoriska aspekterna i modellens avslutande steg kan en 

implementeringsprocess anses vara lyckad om den genererar de förväntade fördelarna som 

företaget väntade sig (Umble, Haft & Umble, 2003). Respondenternas svar antyder att 

förväntningarna är att det nya affärssystemet blir smidigare och förbättrar arbetskvaliteten. 

Att alla företag inom koncernen använder samma affärssystem leder till förbättrat arbete 

både för varje enskilt företag men även inom koncernen.  
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                                                               Figur 11. ”Den slutgiltiga Enderle-Olofsson-modellen”. Hela modellen efter resultat 

Avslutningsvis framhåller Nah Lee-Shang Lau och Kuang (2001) utifrån 

affärsmiljöaspekter att uppföljning av systemets funktion och utvärdering från personalen 

är viktigt. Respondent U och G framhåller att deras team utgör supportteam för samtliga 

kontor som har implementerat det nya affärssystemet och regelbundet återkopplar till 

företagen så att problem upptäcks och därmed kan åtgärdas. 

 

Utifrån intervjusvaren framkommer främst en kulturaspekt som genomsyrar hela den 

undersökta implementeringsprocessen. Respondent U och G upplever att 

nyckelanvändarna på Skalman tar längre tid i att fatta vissa beslut än respondenterna är 

vana vid. Respondent U och G identifierar att orsaken för det utdragna beslutsfattandet är 

att nyckelanvändarna på Skalman vill fatta vissa beslut i samråd med sina kollegor. 

Skillnaden i hur nyckelanvändare i Sverige och andra länder fattar beslut kan kopplas till 

Hofstedes kulturdimensionsteori (Hofstede, 2017). I den avslutande Enderle-Olofsson-

modellen illustreras kulturens ständiga närvaro som ett bakomliggande moln till de olika 

stegen. 
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6. Slutsats  

Detta avslutande kapitel inleds med en återkoppling till studiens syfte och utformning. 

Därefter presenteras en sammanställning av våra inledande tankar tillsammans med 

resultaten av intervjuerna utifrån Enderle-Olofsson-modellen, som presenterades i kapitel 

3.5.  Efter att alla steg sammanställts påvisas vilka av de presenterade teorierna från kapitel 

tre som passar vår studie. Då inga teorier kopplas till varje enskilt steg i Enderle-Olofsson-

modellen presenteras istället samtliga relevanta teorier i denna del. Därpå presenteras vår 

slutsats. Vidare presenteras studiens bidrag utifrån ett teoretiskt, praktiskt och samhälleligt 

perspektiv. Avslutningsvis presenteras framtida forskningsförslag och självkritik angående 

studiens utformning och vårt tillvägagångssätt. 

6.1 Återkoppling 

Syftet med denna studie är att etablera en horisontell modell som illustrerar 

implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem. Även kritiska framgångs- respektive 

misslyckandefaktorer som influerar de olika stegen av modellen ska identifieras. 

Inledningsvis identifierades fyra aspekter utifrån tidigare forskning (e.g. Umble, Haft & 

Umble, 2003; Ehie & Madsen, 2005), vilka sammanställde Originalmodellen. Utifrån 

Originalmodellen kunde sedan den horisontella Enderle-Olofsson-modellen, som 

presenteras i kapitel 3.5, utformas. Enderle-Olofsson-modellens testades med hjälp av 

datainsamlingsmetod intervjuer. Frågeställningen är vilka faktorer som influerar olika steg 

under implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem.  

6.2 Före implementering 

Utifrån de identifierade organisatoriska aspekterna i steget “före implementering” i 

Enderle-Olofsson-modellen finner vi en liknelse i intervjusvaren. Flera respondenter 

framhåller att planering är en av de viktigaste aspekterna som företag bör ta hänsyn 

till.  Flera forskare betonar i tidigare studier vikten av att tydligt planera 

implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem (e.g. Aladwani, 2001; Ehie och Madsen, 

2005). Även respondent U betonar vikten av planering. Den inledande planeringen innebar 

att etablera The Footprint. The Footprint standardiserade 80 procent av 

implementeringsprocessen för att passa samtliga kontor (se bilaga 6). Respondent U 
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nämner att om det internationella implementeringsteamet inte hade utformat The Footprint 

så skulle en liknande implementering ta extremt lång tid.  

 

Affärsmiljöaspekterna i Enderle-Olofsson-modellen identifierades utifrån tidigare 

forskning, (e.g. Robey, Ross och Boudreau, 2002). Från resultatet framgår att anledningen 

till implementeringen av det nya affärssystemet fattades på koncernnivå. Respondent U, G 

och UK-A antyder att anledningen kan ha varit att effektivisera arbetet mellan 

koncernföretagen och inte på grund av konkurrensfördelar. Denna skillnad tyder på att 

affärsmiljöaspekterna i första steget inte stämde.  

6.3 Steg två   

Utifrån organisatoriska aspekter i steg två i Enderle-Olofsson-modellen framkommer att 

kartläggning av processen och kommunikation är viktigt (e.g. Al-Mashari, Al-Mudimigh 

& Zairi, 2003; Ehie & Madsen, 2005; Kotter, 1995). Respondent U och G framhåller i sina 

intervjusvar att kartläggning innan implementeringsprocessen samt kommunikation under 

implementeringsprocessen är viktigt (se bilaga 7 & 8). Resultatet tyder på att kritiska 

framgångsfaktorer som identifierats i tidigare forskning stämmer överens med våra 

identifierade faktorer (e.g. Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi, 2003; Ehie & Madsen, 2005; 

Kotter, 1995). 

 

De tekniska aspekterna ur Enderle-Olofsson-modellen kopplas till tidigare forskning som 

antyder att identifiering av affärssystemet och dess trovärdighet kan vara viktigt (Umble, 

Haft och Umble, 2003). Valet av affärssystem kan ha påverkats utav att respondent U 

tidigare arbetat med det nya systemet vilket kan ha ökat systemets trovärdighet. Respondent 

U antyder också att hens kunskap minskade behovet av extern personal. Respondenterna 

på Skalman antyder att de inte hade någon möjlighet att påverka valet av system utan de 

fick acceptera beslutet. Enligt Al-Mashari, Al-Mudimigh och Zairi (2003) kan företag 

undvika en misslyckad kommunikation under implementeringsprocessen av ett nytt 

affärssystem genom att etablera en informationspolicy. På Skalman har man infört 

veckomöten för att informera de anställda om hur de ligger till i implementeringsprocessen 

av det nya affärssystemet. Företaget har således försökt underlätta kommunikationen under 

implementeringsprocessen som Al-Mashari, Al-Mudimigh och Zairi (2003) framhåller är 
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viktigt. Respondent D:s uttalande att hen saknar information om implementeringsprocessen 

antyder dock att dessa möten inte kommunicerats ut på rätt sätt.  

 

I Enderle- Olofsson-modellen har personalaspekter identifierats som en kritisk faktor. 

Företag som stressar igenom implementeringsprocessen påverkar sin personal mer negativt 

än företag som investerar tid i implementeringsprocessen (Rikhardsson och 

Kræmmergaard, 2006).  Respondenterna C och D indikerar att arbetsbelastningen blir 

högre när nyckelanvändarna deltar under implementeringsprocessen av det nya 

affärssystemet, men nämnde inget om att företaget försöker skynda på processen. 

Skillnaden mellan Enderle-Olofsson-modellen och resultatet från intervjusvaren är att; i 

modellen togs det inte hänsyn till hur övrig personal påverkas av att nyckelanvändarna inte 

kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Respondent A indikerar att Skalman redan innan 

implementeringsprocessen av det nya affärssystemet hade en slimmad personalstyrka. 

Resultatet antyder att arbetsbelastningen kan öka under implementeringsprocessen till följd 

av att personal uteblir från ordinarie arbetsuppgifter. Företag med stort antal anställda 

noterar möjligtvis inte bortfallet av nyckelanvändare på samma sätt. Samtidigt som företag 

med mindre personal, likt Skalman, kan uppleva arbetsbrist under 

implementeringsprocessen. Respondent U och G berättar att de ägnar cirka sex till åtta 

månader att implementera det nya affärssystemet på varje företag trots deras etablerade 

Footprint. Härigenom kan det tolkas att implementeringsteamet likt Rikhardsson och 

Kræmmergaard (2006) anser att processen måste ägnas mer tid. 

6.4 Steg tre 

Enderle-Olofsson-modellens tredje steg utgörs bland annat av tekniska aspekter. Forskare 

har påvisat att med hjälp av praktiska demonstrationer parallellt med fortsatt 

systemutveckling drivs projektet framåt. Det främjar även de anställdas medvetenhet om 

den kommande förändringen (e.g. Ehie & Madsen, 2005; Al-Mashari, Al-Mudimigh & 

Zairi, 2003). Utifrån resultatet kan man utläsa att pilottesterna fyller en viktig funktion på 

företaget. Det är under dessa sessioner nyckelanvändarna får testa det nya affärssystemet 

som de sedan ska lära ut till sina kollegor. Personerna som identifieras till nyckelanvändare 

ska helst ha arbetat på företaget under en längre tid, känna till affärssystemet och ha en bra 

plats bland kollegorna så information kan kommuniceras ut. Som tidigare nämnts leder 
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bortfallet av nyckelanvändarna till en ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal. 

Ursprungligen var ökad arbetsbelastning inte identifierad som en kritisk faktor i Enderle-

Olofsson-modellens tredje steg.  

 

De organisatoriska aspekterna i Enderle-Olofsson-modellen har identifierats utifrån 

tidigare forskning (e.g Umble, Haft & Umble, 2003). Forskarna indikerar att ledningen bör 

förse nyckelanvändare med befogenhet att fatta snabba beslut (Umble, Haft & Umble, 

2003). Respondent U framhåller vikten av att nyckelanvändarna är utvalda och är de 

personer som ska fatta beslut under pilottesterna för respektive avdelning. Resultatet från 

respondent U:s svar stämmer överens med Enderle-Olofsson-modellen. Respondenten 

indikerar dock att nyckelanvändarna på det svenska kontoret arbetar mer som ett team än 

många andra företag hen implementerat på. Enligt respondenten har nyckelanvändarna 

makt till att ta snabba beslut men istället väljer de att diskutera med sina kollegor innan 

beslut fattas. Respondent U framhåller att nyckelanvändarna verkar vara lite obekväma i 

sin roll, vilket framkommer i att de inte vill fatta vissa beslut innan de diskuterat ämnet med 

kollegorna.  

 

Personal aspekterna som identifierats utifrån tidigare forskning har visat att utbildning är 

en kritisk faktor i detta steg. Ehie och Madsen (2005) samt Bradford och Florin (2003) 

påvisar att utbildning är nödvändig då personalens dagliga arbete påverkas av det nya 

affärssystemet vilket har kopplats till Enderle-Olofsson-modellen.  Intervjusvaren från det 

svenska kontoret var eniga om att nyckelanvändarna är de som ska utbilda medarbetarna. 

Utifrån intervjusvaren framkom att personalen accepterar förändringen eftersom Skalman 

sedan år 2003 har haft vetskap om att implementeringen av det nya affärssystemet ska ske, 

men inte när. Respondent U och G belyser att de upplever att motsträvig personal är det 

svåraste med processen.  

6.5 Go live  

De aspekter som identifierats i Enderle-Olofsson-modellen är tekniska-, organisatoriska- 

och personalaspekter. De tekniska- och organisatoriska aspekterna i Enderle-Olofsson-

modellen har identifierats från tidigare forskning där bland annat Umble, Haft och Umble 

(2003) framhåller två sätt att övergå till det nya affärssystemet. Antingen en total övergång 
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eller en stegvis (Umble, Haft & Umble, 2003). Intervjusvaren från de ansvariga och det 

internationella implementeringsteamet indikerar att det kommer planeras ett 

övergångsdatum då hela företaget ska gå från det gamla affärssystemet till det nya. Umble, 

Haft och Umbles (2003) alternativ med en total övergång till ett nytt affärssystem stämmer 

överens med intervjusvaren. Anledningen till att alla avdelningar på Skalman måste byta 

system samtidigt är att samtliga processer är beroende av varandra. 

 

Utifrån personalaspekterna i Enderle-Olofsson-modellen har det identifierats att det ibland 

kan vara svårare för företag att omvända motsträvig personal än att få det nya systemet 

funktionellt (Rikhardsson och Kræmmergaard, 2006). Resultatet från intervjuerna med de 

ansvariga och det internationella implementeringsteamet har delade meningar angående 

vad som är svårast att hantera. Respondent A tycker att tekniken är svårare eftersom 

Skalman som tidigare nämnt har varit medvetna om att en implementeringsprocess kommer 

att ske. Det internationella implementeringsteamet indikerar att personalen är svårast och 

nämner att de arbetar utifrån Change Management. Resultatet från respondenterna kan vara 

olika eftersom de innehar olika roller i implementeringensprocessen. Det internationella 

implementeringsteamet har arbetar med att implementera det nya affärssystemet sedan år 

2004 och är experter på området. En anledning till att respondent U och G:s svar skiljer sig 

från respondent A kan vara att det internationella implementeringsteamet är utvalda för sin 

tekniska kunskap medan respondent A har god kontakt med personalen.  

6.6 Avslutning 

I Avslutningssteget av Enderle-Olofsson-modellen är en identifierad personalaspekt att ett 

tydligt avslut av projektet är viktigt (Umble, Haft & Umble, 2003). Intervjusvaren och 

tidigare forskning framhåller samma svar; att det är viktigt att tydligt markera avslutet av 

förändringsprocessen. Respondent U förespråkar att företag gör någonting för att avsluta 

projektet som de tagit sig igenom. Även respondent A framhåller att företaget bör markera 

avslutandet av implementeringsprocessen av det nya affärssystemet. Tidigare forskning 

framhåller att personal som är involverad i implementeringsprocessen upplever svårigheter 

med att återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter när processen är slutförd (Rikhardsson och 

Kræmmergaard, 2006). Resultaten från intervjuerna tyder på att det inte riktigt finns 

vetskap om personal väljer att lämna företaget för att arbeta som implementeringskonsult. 
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Respondent U nämner att det finns en person inom teamet som valde att lämna sitt gamla 

yrke för att få delta inom implementering projekten. Indikationer från tidigare litteratur att 

personal är villiga att lämna sina arbetsuppgifter för att övergå till 

implementeringskonsulter har mycket vagt stöd utifrån intervjusvaren. 

 

De organisatoriska-, tekniska- och affärsmiljöaspekterna som identifierats i Enderle-

Olofsson-modellen baseras på vilka fördelar som det nya affärssystemet kan bidra med. 

Umble, Haft och Umble (2003) framhåller att en lyckad implementering är när de 

förväntade förmånerna av implementeringen uppnås. Rikhardsson och Kræmmergaard 

(2006) framhäver att ett företag minskade sina interna system efter det att de bytte 

affärssystem. Skalman är inte färdiga med implementeringsprocessen av det nya 

affärssystemet och därav kan inte några förbättringar med det nya systemet identifieras. 

Resultatet från intervjusvaren från de ansvariga var att deras förväntningar på det nya 

affärssystemet är att det ska ge ökad arbetskvalité. De icke ansvarigas förväntningarna på 

systemet är att det ska vara smidigare att arbeta i. Det internationella 

implementeringsteamets förväntningar är annorlunda eftersom de inte ska använda 

systemet. Respondent U och G tror att Skalman kommer behöva support under den första 

tiden, likt tidigare kontor som övergått till det nya affärssystemet.  

6.7 Teoriåterkoppling  

Institutionell teori presenterades i studiens teoretiska referensram att teorin 

uppmärksammar hur organisationer påverkas av omgivningen och andra organisationers 

handlande (Deegan & Unerman, 2011). De element som påverkar organisationer är 

coercive isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Utifrån de tre elementen inom institutionell teori är coercive och 

normativ isomorfism de mest framträdande. Vi anser att sambandet uppkommer då högsta 

ledningen har beslutat att koncernen ska implementera ett nytt affärssystem, vilket kan 

liknas vid ett oundvikligt krav. Det framkom från tidigare forskning att anledningen till 

varför organisationer valde att implementera ett nytt affärssystem var för att prestera bättre 

än konkurrenterna (Rikhardsson och Kræmmergaard, 2006; Ehie & Madsen, 2005). 

Resultatet utifrån vår studie tyder på att anledningen till att implementera ett nytt 

affärssystem inte beror på konkurrensfördelar utan istället är beslutet taget på koncernnivå. 
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Eftersom koncernbeslutet kan liknas vid ett tvång är institutionell teori applicerbar på 

studien. 

 

Coupling teori kan vara applicerbar för att kunna granska relationen mellan olika 

organisatoriska element, till exempel metoder för att hantera personalen (Kolk och 

Schkokker, 2015). Thompson (2017) menar att tight coupling karaktäriseras av givna 

riktlinjer om hur arbetet ska genomföras. Baserat på respondenternas resonemang om 

upplärningen av hur det nya affärssystemet ska hanteras finns en antydan till tight coupling. 

Nyckelpersonerna får övervakad upplärning av det internationella implementeringsteamet 

och får därefter successivt börja använda systemet mer (se bilaga 9). När nyckelanvändarna 

lärt sig hantera det nya affärssystemet lär de i sin tur upp sina kollegor. Planeringen av 

upplärningen antyder att det internationella implementeringsteamet använder tight 

coupling under implementeringsprocessen av det nya affärssystemet.  

 

Hong och Kim (2002) antyder att contingencyvariabler samarbetar med dämpade 

implementeringsroller för att påverka anpassning av affärssystem och processer samt 

organisatoriskt motstånd. Inledningsvis antog vi att Contingency teorin kunde vara 

applicerbar på studien om något identifierat fenomen visade sig påverka möjligheterna för 

att gå vidare till nästa steg i implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem. Utifrån 

studiens resultat kan det tolkas att kultur är ett fenomen som påverkar helheten av 

implementeringsprocessen. En förändring av företagets struktur, i detta fall IT-systemet, 

påverkar i grunden personalen. Om personalen inte i grunden accepterar förändringen 

kommer implementeringsprocessen av det nya affärssystemet aldrig bli framgångsrikt. 

Olika contingencyvariabler som definieras av Hong och Kim (2002) kan därför utifrån vår 

studie anses vara nödvändiga för en framgångsrik implementering.  

Den sista teorin som presenterades i den teoretiska referensramen är Hofstedes 

kulturdimentionsteori. Enligt Hofstede (2017) innebär ordet femininitet samarbete, 

blygsamhet och livskvalitet. I studien ville vi studera om den svenska företagskulturen 

skiljer sig åt gentemot andra länder, då den svenska kulturen är mycket feminint präglad. 

Resultatet tyder på att nyckelanvändarna från det svenska kontoret, Skalman, arbetar mer 

som ett team än andra företag i koncernen. Utifrån Hofstedes kulturdimensionsmodell 
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antyder studiens resultat att Sverige arbetar mer som ett team än individuellt. 

Nyckelanvändarna på Skalman kontrollerar hellre först med kollegor innan de fattar beslut 

som är nödvändiga. Därför anser vi att Hofstedes teori kan vara nödvändig för förståelse 

av beslutsfattande i svenska företag. 

Slutsatsen med studien är att modellen delvis styrks. Aspekterna som tidigare litteratur 

framhöll stämde även utifrån intervjusvaren. Avvikelsen var att vi inte identifierade det 

första steget. Anledningen att vi missade det första steget kan bero på att ett internt 

implementeringsteam kanske arbetar annorlunda än ett externt team. En annan avvikelse 

var att några delar i de identifierade aspekterna tillkom. Bland annat tillkom 

effektivitetsförtjänst istället för konkurrensfördelar som en anledning att implementera ett 

nytt affärssystem. Konkurrensfördelar kanske är mer aktuellt i enskilda företag istället för 

en koncern. Hofstedes kulturdimensionsteori om att svenskar är feminina stämmer i studien 

eftersom de inte vill fatta beslut utan samråd med kollegor. Utifrån tidigare litteratur och 

respondenternas intervjusvar verkar den viktigaste aspekten utifrån studien vara att tydligt 

planera implementeringsprocessen och att rätt personal får beslutsfattande positioner. 

6.8 Studiens bidrag 

Studiens teoretiska bidrag kan återkopplas till samtliga teorier som presenteras i den 

teoretiska referensramen. Teorierna är; Institutionell teori, Contingency teori, Coupling 

teori och Hofstedes kulturdimensionsteori. Bytet av affärssystem kan utifrån institutionell 

teori kopplas till ett tryck från företagets intressenter eller ‘’grupptryck’’ från koncernen 

(Rikhardsson och Kræmmergaard, 2006; Ehie & Madsen, 2005). I vår studie visar det sig 

att företaget bytte system för att koncernen beslutade det år 2003. Beslutet påverkade 

koncernföretagen likt ett grupptryck som inte gick att undgå. Vi har därför bidragit med 

relevant information till den institutionella teorin. Bidraget till Coupling teorin är 

förstärkning av att tight coupling är nödvändig då det finns behov av att flera företag i en 

koncern arbetar på samma sätt. Kulturen påverkar hur personalen förhåller sig till en 

företagsförändring. Motsträvig personal kan påverka hela implementeringsprocessen 

negativt, därför blir kultur en viktig aspekt vid undersökning beträffande vad som påverkar 

att implementeringsprocessen går framåt. Studien bidrar därmed till Contincency teorin 

eftersom kultur påverkar om implementeringsprocessen kan gå vidare till nästa steg, som 

Kolk & Schkokker (2015) beskriver teorin. Resultatet i studien har även bidragit till 
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Hofstedes kulturdimensionsteori. Teorin antyder bland annat att Sverige är ett mycket 

feminint land (Hofstede, 2017). Både respondent U och G framhäver att de märkt 

antydningar till att Sverige är mer måna om teamkänslan än andra länder de implementerat 

i. 

 

Det praktiska bidraget i studien är att företag kan använda den slutgiltiga Enderle-Olofsson-

modellen. Den slutgiltiga Enderle-Olofsson-modellen är uppdelad i sex steg med de 

aspekter som kan vara viktiga för företag att ta hänsyn till. Tidigare forskning antyder att 

kartläggning om hur en implementeringsprocess kommer se ut är viktig (e.g. Ehie & 

Madsen, 2005; Robey, Ross & Boudreau, 2002). Modellen kan bidra med en förståelse hur 

de ska gå tillväga vid en implementeringsprocess av ett nytt affärssystem i en koncern. 

Genom att använda den slutgiltiga Enderle-Olofsson-modellen kan företag ta lärdom av 

vilka framgångs- och misslyckandefaktor som influerar implementeringsprocessen.  

 

Utifrån det samhälleliga bidraget kan implementeringen av det nya affärssystemet bidra 

med en effektivare resurshantering, både internt och extern. Genom att implementera ett 

nytt system kan arbetet blir mer automatiserat, vilket kan bidra till en minskad 

pappersförbrukning. Affärssystemet kan effektivisera arbetet vilket leder till att företaget 

kan undvika att skicka eller mottaga pappersfaktura. Studien kan även bidra med relevanta 

indikationer ur ett samhälleligt perspektiv. Företag kan få ökad förståelse om var de ska 

göra mer resurssatsningar. Utifrån resultatet i studien tyder det på att det blir ökad 

arbetsbelastning vilket kan tyda på att det råder personalbrist. Det samhälleliga bidraget 

kan vara bra för att ge ökad förståelse för företag om var de kan investera deras resurser 

som till exempel på att rekrytera mer personal för att minska arbetsbelastningen.  

 

6.9 Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat anser vi att ett framtida forskningsområde är; hur 

implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem upplevs av personalen. Resultatet av vår 

studie indikerade att personalen påverkades av implementeringen, vilket gör det till ett 

aktuellt ämne att studera. Sådan forskning skulle bidra med en djupare förståelse om hur 

personalens välbefinnande påverkas när företag genomgår en förändringsprocess. För att 
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genomföra en studie utifrån ett personalperspektiv hade intervjuer och/eller observationer 

troligtvis varit den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Undersökningen hade kunnat 

bidra med kunskap på två områden. Dels skapa förståelse om hur personalen mår under en 

implementeringsprocess samt bidragit med kunskap om hur företag bäst genomför en 

implementeringsprocess utifrån personalens perspektiv. Användbara teorier för att 

genomföra en sådan studie kan vara Contingency teorin och Hofstedes 

kulturdimensionsteori. 

6.10 Självkritik 

För att säkerställa vårt resultat hade fler intervjuer med personer från andra företag inom 

koncernen varit bra. En annan aspekt som kan påverka resultatet är intervjuareffekten. 

Forskarens personliga identitet kan påverka hur mycket respondenten är villig att berätta 

(Denscombe, 2016). Intervjuguiderna hade kunde utformats enbart med öppna frågor för 

att utifrån intervjusvaren etablera en modell. Studien kunde också genomförts med några 

olika företag för att täcka ett bredare spektrum. För att förbättra resultatet ytterligare hade 

observationer på möten eller pilotteser varit optimalt. Anledningen till att detta inte 

genomfördes beror på den begränsade tiden. Implementeringsprocessens tidsåtgång är 

längre än vår kurs, vilket medför att vi inte hade möjlighet att studera resultatet av det nya 

affärssystemet. 
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Bilaga 1. Kotters modell 

  

Etablera en känsla av angelägenhet

Skapa en märktig koalition

Skapa en vision

Kommunicera visionen

Få andra att känna ägarskap och agera mot visionen

Planera för att och skapa kortsiktiga vinster

Konsolidera förbättringar och skapa ytterligare förändringar

Institutionalisera det nya angreppssättet
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Ansvariga 

Vi heter Anna och Isabelle och vi läser sista terminen på Ekonomprogrammet, med 

inriktning redovisning/revision på Högskolan i Kristianstad. Vi är mitt uppe i 

uppsatsskrivandet och genomför denna intervju för att samla information till vår 

undersökning. Vi undersöker vad som har inverkan på implementering av nytt affärssystem 

och vi tittar specifikt på faktorer som influerar de olika stegen i implementeringsprocessen. 

Intervjun kommer vara uppdelad i tre delar, i första delen kommer vi fråga om dig, i andra 

delen kommer vi fråga om implementering av affärssystem och sista delen frågar vi om hur 

du upplever implementeringsprocessen. Vi uppskattar att du deltar i vår undersökning!  

Del ett – personligt 

1. Hur länge har du arbetat i företaget? 

2. Berätta lite om din roll i företaget  

- Vilken position arbetar du på? 

- Arbetsuppgifter? 

3. Hur mycket användning av det befintliga affärssystemet ingår i ditt dagliga 

arbete? 

- Vad är din roll i implementeringsprocessen av det nya affärssystemet? 

- Vad upplever du som positivt och negativt med implementeringen av 

affärssystemet? 

 

Del två – implementeringsprocessen – öppna frågor 

4. Beskriv hur implementeringsprocessen av det nya affärssystemet ser ut 

5. Vilka aspekter har ni ansett vara extra viktiga och därmed genomfört mer 

förberedelser kring? 

6. Vilka aspekter har ni identifierat som mindre viktiga? 

7. Kan du identifiera några specifika steg i implementeringsprocessen? 

- I så fall vilka? 

- Varför blev det just dessa steg?  



Enderle & Olofsson 

76 

 

- Om vi arbetar oss igenom ett steg i taget, vilka faktorer anser ni är viktiga och 

vilka är mindre viktiga i varje steg? 

FÖRE – Fördjupande frågor 

 

Organisatoriska aspekter  

8. Vilka organisatoriska aspekter anser ni vara viktiga före implementeringen?  

- Vilka mål har ni utarbetat och varför?  

• Processplan 

• Budget 

• Tidsåtgång 

• Strategiska fördelar 

9. Hur har ni gått tillväga för att förankra implementeringen bland de anställda? 

        

Affärsmiljöaspekter  

10. Hur ser konkurrensen ut i branschen? Har ni någon uppfattning om konkurrenters 

användning eller implementering av liknande system? 

- Upplever ni några konkurrensfördelar med att implementera ett nytt 

affärssystem? 

• Om ja, vilka?  

• Vad anser ni vara konkurrensfördelar med implementering av nytt 

affärssystem? 
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STEG TVÅ 

 

 

Personalaspekter 

11. Vilka personaspekter var viktiga då ni påbörjade implementeringen? 

- Hur ni skapade implementeringsteamet. 

Tekniska aspekter 

12. Vilka tekniska aspekter ansåg ni vara viktiga i början av implementeringen? 

- Hur har ni gått tillväga för att se om det nya affärssystemet är kompatibelt med 

alla avdelningar?  

- Har ni någon etablerad informationspolicy under processen för att få ökad 

kommunikation inom företaget? 

• e-postsystem, telefondiskussioner eller fysiska möten? 

Organisatoriska aspekter 

13. Hur går ni tillväga för att få en så smidig implementeringsprocessen av 

affärssystemet som möjligt? 

STEG TRE 

 

Tekniska aspekter 

14. Vilka tekniska aspekter anser ni är viktiga under pilottesterna? 
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Organisatoriska aspekter 

15. Hur får ni personalen att känna sig delaktig under pilottesterna? 

- Vem rapporterar till vem? Avdelningschefer ansvarar eller ni i 

implementeringsteamet?  

Personalaspekter 

16. Hur ser ni på utbildningen av personalen? 

- Vilka aspekter anser ni är viktigast? 

 

GO LIVE 

 

Tekniska och organisatoriska aspekter 

17. Hur ser planeringen ut för den slutgiltiga övergången till det nya systemet? 

- Planerar ni en stegvis övergång till det nya systemet eller hela företaget 

samtidigt? 

Personalaspekter 

18. Vad anser du är svårast att hantera: att implementera ett nytt affärssystem eller är 

det att förändra personalens inställning till systemförändringen? 

- Känner du att ditt förhållningssätt till implementeringsprocessen av 

affärssystemet har påverkat andra anställda? 

- Har ni upplevt någon speciell feedback från personalen angående processen? 

 

  

• Organisatoriska
• Affärsmiljö

Före 
implementering

• Organisatoriska
• Tekniska
• Personal

Steg två
• Tekniska
• Organisatoriska
• Personal

Steg tre

• Tekniska och 
organisatoriska

• Personal

Go Live
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AVSLUTNING 

 

Personalaspekter 

19. Hur kommer ni visa att processen är avslutad? 

Tekniska och organisatoriska aspekter 

20. Har du några förväntningar på det nya affärssystemet? 

- Vilka?  

- Tror ni att det kommer effektivisera ditt arbete? 

Affärsmiljö 

21. Vilka förväntningar har ni de närmaste åren efter implementeringen? 

- När tror ni systemet kommer fungera per automatik? 

- Fördelar med det nya systemet? 

 

Del tre – egna tankar 

22. Har ni stött på något oväntat hinder såhär långt i implementeringsprocessen? 

23. Upplever du att ledningen förberett er på processen? 

24. Känner du dig delaktig? 

- Varför/varför inte? 

-  Om inte, vad hade de kunnat göra annorlunda? 

 

  

  

•Organisatoriska
•Affärsmiljö

Före 
implementering

•Organisatoriska
•Tekniska
•Personal

Steg två
•Tekniska
•Organisatoriska
•Personal

Steg tre

•Tekniska och 
organisatoriska

•Personal

Go Live
•Personal
•Tekniska och 

organisatoriska
•Affärsmiljö

Avslutning
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Responsible UK 

Our names are Anna and Isabelle and we are studying our last semester in economics, 

focusing on auditing and accounting in Kristianstad. At the moment, we are writing our 

bachelor thesis and perform this interview to collect information for our thesis. The subject 

we are writing about is the implementation of a new business system and we aim to find 

which factors affect the different stages of the implementation process. The interview will 

be divided into three parts; the first part is questions about you, in the second we will ask 

about the implementation of the business system and the last part is about your experience 

of the process. We appreciate that you participate in our study! 

Part one – personal 

1. How long have you worked at the company? 

2. Tell us about your roll at the company 

- What is your position? 

- Work tasks? 

3. What was your role during the implementation process of the new business 

system? 

4. How did you experience the implementation process of the new business system? 

- Positive and negative aspects 

Part two – the implementation process – open questions 

5. During what time did you implement the new business system? 

6. Describe how the implementation process of the new business system looked like 

7. Which aspects did you consider to be extra important and therefore made 

additional preparations for? 

8. How did the original plan of the process looked like? 

- Did you have a clear established plan? 

9. Were you able to identify specific steps in the implementation process? 

- If yes, which ones? 

- Why do you think these steps occurred? 
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- If we look through one step at a time, which factors do you consider to be 

more and less important in each step? 

Pre-implementation – in-depth questions 

Organizational aspects 

10. Which organizational aspects did you consider as important before the 

implementation process? 

- What goals were set up and why? 

• Process plan 

• Budget 

• Expenditure of time 

• Strategic advantage 

11. How have you tried to anchor the implementation among employees? 

Business environment aspects 

12. How did the competition in your industry looked like when you implemented, did 

you know anything about competitor’s usage or implementation of similar 

systems? 

- Did you experience any competitive advantages from implementing the new 

business system? 

• If yes, which ones? 

13. Did the decision about the implementation of the new business system have 

anything to do with the employees understanding for other companies within in 

concern?  

Second step 

Staff aspects 

14. How did you involve the staff at the beginning of the implementation process? 

- Was any special action taken to establish awareness of the implementation 

process among employees? 

- Did you receive any special feedback from personnel regarding the 

implementation process? 
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Technical aspects 

15. Which technical aspects did you consider as most important in the beginning of 

this phase? 

- How did you make sure the new business system was compatible with all 

departments? 

Organizational aspects 

16. How did you work to make the implementation of the business system as smooth as 

possible? 

Third step 

Technical aspects 

17. Which technical aspects were considered important during the pilot tests? 

Organizational aspects 

18. How do you make sure the staff feels participant during the pilot testing? 

- Who reported to who? Did the implementation team handle all information or 

did personnel report thoughts and critiques to their head of department? 

Personnel aspects 

19. How did you plan the education of the personnel? 

- Which aspects were considered as most important considering the education? 

Go Live 

Technical and organizational aspects 

20. How did the final transition to the new business system look? 

- Was there a gradual transition or the whole company at once? 

Personnel aspects 

21. What did you consider as most difficult: to implement the new business system or 

was it to change the attitude of the personnel concerning the change of system? 

-  Did you experience that your approach to the implementation process affected 

other employees? 
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- Did you receive any specific feedback from the personnel regarding the 

process? 

Wrap up 

Personnel aspects 

22. Did the company in any way declare when the process ended? 

Technical and organizational aspects 

23. What expectations did you have on the new business system? 

Business environment 

24. What was your expectations on the first years after the implementation? 

- Did you encounter any unexpected obstacles during the implementation 

process? 

25. How long did the process take?  

26. Did you receive any improvements after the implementation? 

Part three – Own thoughts 

27. What did you personally consider as positive about the implementation? 

28. Did you experience that you were well-prepared for the task of leading the 

implementation? 

29. Is there anything you learned during the process that you wish to have done 

differently today? 
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Bilaga 4. Intervjuguide  

Icke ansvariga 

Vi heter Anna och Isabelle och vi läser sista terminen på Ekonomprogrammet, med 

inriktning redovisning/revision på Högskolan i Kristianstad. Vi är mitt uppe i 

uppsatsskrivandet och genomför denna intervju för att samla information till vår 

undersökning. Vi undersöker hur faktorer influerar implementering av nytt affärssystem 

och vi tittar specifikt på de faktorerna som influerar de olika stegen i 

implementeringsprocessen. Intervjun kommer vara uppdelad i tre delar, i första delen 

kommer vi fråga lite om dig, i andra delen kommer vi fråga om implementering av 

affärssystem och sista delen frågar vi lite om hur du upplever implementeringsprocessen. 

Vi uppskattar att du deltar i vår undersökning!  

Del ett – personligt 

1. Hur länge har du arbetat i företaget? 

2. Berätta lite om din roll i företaget 

- Vilken position arbetar du på? 

- Arbetsuppgifter? 

3. Hur mycket användning av det befintliga affärssystemet ingår i ditt dagliga 

arbete? 

4. Vad är din roll i implementeringsprocessen av det nya affärssystemet? 

 

Del två – Processen 

Personal 

5. Berätta om hur implementeringsprocessen av det nya affärssystemet återspeglas 

på kontoret  

6. Hur upplever du implementeringsprocessen? 

7. Har du någon möjlighet att påverka processen? 

- Om ja, på vilket sätt? 
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Tekniska 

8. Har något förändrats i ditt arbete redan idag till följd av 

implementeringsprocessen av affärssystemet? 

9. Har du varit delaktig i några pilottester? 

- Tror du att dina arbetsuppgifter kommer påverkas och/eller förändras till följd 

av det nya affärssystemet? 

10. Vad har du för förväntningar på när ni går live? 

- Komplikationer, lättnad eller dylikt. 

Organisatoriska 

11. Hur upplever du kommunikationen om implementeringen av affärssystemet? 

- Vad är din uppfattning om det nya affärssystemet? 

- Påverkar implementeringen ditt dagliga arbete? 

• Om ja, hur? 

12. Hur lär sig din avdelning hantera det nya systemet? 

- Får ni interna utbildningar eller via implementeringsteamet? 

Del tre – egna tankar 

13. Vad ser du personligen som positivt och negativt med implementeringen av det 

nya affärssystemet? 

- När? 

14. Vad var din första känsla när ni informerades om den kommande 

implementeringsprocessen? 

- Har den förändrats under tiden? 

15. Upplever du att ledningen förberett er på processen? 

16. Känner du dig delaktig? 

- Varför/varför inte? 

- Om inte, vad hade de kunnat göra annorlunda? 
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Bilaga 5. Intervjuguide 

Icke ansvarig UK 

Our names are Anna and Isabelle and we are studying our last semester in economics, 

focusing on auditing and accounting in Kristianstad. At the moment, we are writing our 

bachelor thesis and perform this interview to collect information for our thesis. The subject 

we are writing about the implementation of a new business system and we aim to find which 

factors affect the different stages of the implementation process. The interview will be 

divided into three parts; the first part is questions about you, in the second we will ask about 

the implementation of the business system and the last part is about what your experience 

of the process. We appreciate that you participate in our study! 

Part one – personal 

30. How long have you worked at the company? 

31. Tell us about your roll at the company 

- What is your position? 

- Work tasks? 

32. How much use of the business system was included in your daily work? 

33. What did you experience as positive and negative about the implementation of the 

new business system? 

Part two 

Personnel aspects 

34. How did the implementation process of the new business system reflect at the 

office? 

35. What was your experience of the implementation process? 

36. Did you have any chance to affect the process? 

- If yes, in what way? 

Technical aspects 

37. How did the implementation process of the new business system affect your daily 

routines?  
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38. Did you participate in any pilot tests? 

- How did the system affect your working routines change after the 

implementation? 

39. What were your expectation to completely transfer to the new business system? 

- Complication, relief or such 

Organizational aspects 

40. What was your experience about the communication during the implementation 

process of the new business system? 

- What was your perception of the new system? 

- Did the implementation affect your daily routines? 

• If yes, in what way? 

41. How did your department learn how to manage the new business system? 

- Did you receive internal education of external? 

Part three 

42. What did you personally consider to be positive and negative about the 

implementation process of the new system? 

- Do you remember during what time in the process you experience this? 

43. What was your first reaction when you got to know about the upcoming 

implementation process? 

- Did it change over time? 

44. Did you feel that the management prepared you for the process? 

45. Did you feel involved? 

- Why/why not? 

- If no, what do you think could have been done differently? 
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Bilaga 6. Intervjuguide  

The International implementation team 

Our names are Anna and Isabelle and we are studying our last semester in economics, 

focusing on auditing and accounting in Kristianstad. At the moment, we are writing our 

bachelor thesis and perform this interview to collect information for our thesis. The subject 

we are writing about is the implementation of a new business system and we aim to find 

which factors affect the different stages of the implementation process. The interview will 

be divided into three parts; the first part is questions about you, in the second we will ask 

about the implementation of the business system and the last part is about your experience 

of the process. We appreciate that you participate in our study! 

Part one - personal 

1. How long have you worked at the company? 

2. What was your role at the company before you got this part in the implementation 

process? 

- Did your previous position affect that you were chosen to get the role you got? 

- What do you do in between the implementation? 

3. Describe your role during the implementation process of the new business 

system? 

4. How do you experience the implementation process of the new business system? 

- Positive and negative aspects 

Open questions  

5. How many companies have you performed the implementation at? 

6. Describe how the implementation process of a new business system looks like 

- How is the model designed? 

7. Has your approach to the implementation changed over time? 

- Did you have a different model at the first implementation site? 

8. Which factors have you identified as crucial for a successful implementation of a 

business system?  

- What is your idea of which factors mainly affects every step of the 

implementation process? 
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9. Have you identified any particular differences in companies’ culture during all 

implementations you have attended? 

- Is Sweden different from other countries? 

- In what way? 

10. When was the first implementation and where was this? 

11. What do you know about the reason for implementing the same system within the 

concern? 

- From scientific articles we have found that competition could be a big reason 

to implement in the early 21st century, but we have understood now it might be 

more about internal aspects. 

12. Did you participate in the decision-making of what business system should be 

used? 

- How did you make sure the new business system was compatible with all 

departments? 

13. How do you consider the staff at different sites concerning the implementation 

process of the new business system? 

- Education, information 

14. Has your way of meeting the staff changed over the years? 

- Have you always had the same way of handling the personnel?  

15. Have you encountered any recurrent problems during the implementation process? 

- Which problem stands out from all sites? 

16. What did you consider as most difficult: to implement the new business system or 

was it to change the attitude of the personnel concerning the change of system? 

-  Have you experienced that your approach to the implementation process has 

affected other employees? 

- How has the feedback from the personnel regarding the process looked like? 

Del tre – egna tankar 

17. What do you personally consider as positive about the implementation? 

18. Did you experience that you were well-prepared for the task of leading the 

implementation? 
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19. Is there anything you learned during the process that you wish to have done 

differently today? 

20. How much time do you estimate an implementation should take? 

- Has it differed between companies? 

21. Have you learned how to “handle” employees in a different way over time? 

- Since you have a leading role and attended many sites 

  



Enderle & Olofsson 

91 

 

Bilaga 7. The Footprint 
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Bilaga 8. Keywords 
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Bilaga 9. Introducera teamet 
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