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Förord 

Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till min handledare vid LTU, Luleå Tekniska Universitet, 

TorBjörn Nilsson, samt Mic Möller på Backgårdens Bygg, som har bidragit med givande 

diskussioner och kritik, samt entusiasmerat mig i såväl motgång som framgång. 

Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till alla seminariedeltagare som spridit glädje och givit 

värdefull kritik för att förbättra detta examensarbete, men också alla respondenter som gett mig 

ett uppskattat intervjumaterial. 

  



Abstract 

In the construction industry very little research have been conducted regarding the 

implementation of ES-systems and most research have focused on the manufacturing industry. 

Due to this  I have chosen to study this further. The purpose of this study was to examine how 

the case company Backgården Bygg AB could increase their chances to achieve a successful 

implementation of an ES-system. 

 

To manage this study I have chosen to interview supervisors, site managers, buyers and 

calculators. The interviews are in turn comprised of pre-determined questions with the 

opportunity to speak freely about different issues. This because I wanted to get a deeper 

understanding of the problems, i.e. the previous attempts of implementation of an ES-system. 

When the interviews were conducted I compiled these in order to get a description of why 

previous attempts in the implementation failed.  

 

The starting point of the theoretical discussion have mostly been previous studies on the 

manufacturing industry and possible critical success factors for the implementations of ES-

systems. I have chosen two of these factors, management commitment and training and 

modification of work processes. 

By assuming that previous implementations failed and then link this to the two critical success 

factors, I have proposed possible methods in order to increase the chances of successful ES-

implementation at Backgårdens Bygg AB.    



Sammanfattning 

Inom byggbranschen har det bedrivits lite forskning kring hur företag i denna bransch skall gå 

tillväga för att öka sina chanser att lyckas med ES-implementeringar. Tidigare forskning som 

bedrivits har mestadels varit riktat mot ren tillverkningsindustri och därigenom har 

byggbranschen fått stå tillbaka inom forskningsområdet IT och organisation. Genom att det 

tidigare genomförts få studier på byggbranschen inom detta område valde jag att studera detta 

lite närmare. Syftet med studien var att undersöka hur fallföretaget Backgårdens Bygg AB 

skulle kunna öka sina chanser med att genomföra och få till stånd en lyckad implementering av 

ett ES-system. 

För att kunna undersöka detta valde jag att genomföra intervjuer med både arbetsledare, 

platschefer, inköpare och kalkylatorer. Intervjuerna har i sin tur bestått av förutbestämda frågor 

med möjlighet till att tala fritt kring frågorna för intervjupersonerna. Detta beroende på att jag 

ville få en djupare insikt kring tidigare problematiken med försök till att implementera ES-

systemet SiteCon. Efter att intervjuerna genomförts sammanställdes dessa för att kunna få 

teckna en bakgrundsbeskrivning till varför tidigare implementeringsförsök inom Backgårdens 

Bygg AB har misslyckats.  

Utgångspunkten i det teoretiska materialet har mestadels varit tidigare studier på 

tillverkningsindustrin där det framkommit tänkbara kritiska framgångsfaktorer för 

implementeringar av ES-system. Utifrån dessa valde jag att arbeta med två av dessa faktorer 

Lednings engagemang och träning och ändring av arbetsprocesser. 

Genom att utgå från varför tidigare implementeringar misslyckats och sen koppla detta till de 

två kritiska framgångsfaktorerna har det analyserats fram en tänkbar arbetsmetod för att öka 

chanserna att lyckas med implementering för Backgårdens Bygg AB. 

Förhoppningen är att även andra företag i byggbranschen skall kunna tillämpa denna metod för 

att kunna få utökade chanser att lyckas med ES-implementeringar.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete ämnar beskriva hur en tilltänkt implementering kan gå till utifrån kritiska 

framgångsfaktorer vid implementeringar av Enterprise System (ES) i byggbranschen. Arbetat 

börjar med att i avsnitt två ge en teoretisk bakgrund för att sedan övergå till en 

problemdiskussion (som tar upp problematiken kring ES-implementeringar). Därefter följer en 

empirisk del med fakta kring fallstudieföretaget Backgårdens Bygg AB. Detta avslutas med en 

analys/diskussion för att sedan avslutas med slutsats. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs hur Enterprise System (ES) har uppkommit och dess funktion, samt om ES-

system i byggbranschen. 

2.1 Enterprise System 
Från början innan ”enterprise system” kom in i bilden hade flertalet företag många olika 

applikationsprogram, vilka inte var integrerade med varandra, utan varje program utförde en 

specifik funktion för att lösa ett visst problem, exempelvis hantera ekonomi, tidsregistrering 

etc. Dessa tidigare system kallades ofta MPS, material- och produktionsstyrningssystem och var 

ofta sammankopplade med ett separat ekonomisystem. Kostnaderna för att underhålla dessa 

system och skapandet av specialanpassade lösningar för att få alla olika program att ”prata med 

varandra” var stora. I många fall innebar det att företag spenderade halva sin IT-budget på 

endast underhåll av system. (Davenport H. T., 2000)  

Problem som kan uppstå vid användandet av olika applikationsprogram är att medarbetare 

måste kunna flera olika dataspråk för att kunna hantera alla program. Samtidigt kan det också 

leda till att en person inte kan ta över en annan persons arbetsuppgifter, eftersom de inte 

använder sig av ett gemensamt system. (Davenport T. H., 1998) 

Numer kan ett gemensamt system, Enterprise System(ES-system), liknas vid företag som 

konsolideras, vilket i datasystemens värld kan jämföras med att olika programapplikationer ”slås 

ihop”, applikationer som tidigare varit enskilda kopplas ihop till ett enda system som kan sköta 

en mängd olika funktioner.  Dessa funktioner innefattar finanser, redovisning, personalresurser, 

supply chain och kundinformation(se figur1 ). Tanken är med andra ord att ett ES-system är 

uppbyggt kring en central databas som förser diverse funktioner i en organisation med 

information. (Jyh-Bin Yang, 2007)  

 

Den mest vitala delen i ett Enterprise system, den centrala databasen (se figur 1), bör hela tiden 

uppdateras med information, eftersom analyser inte kan göras mer än på den information som 

redan existerar i systemet. I och med detta är uppdatering av information i databasen en kritisk 

faktor, efter att ha implementerat ett system, för att hela tiden ha ett aktuellt underlag till olika 

funktioner i ett företag. (Sumner, 2000)  
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Figur 1 Strukturbild över ett tänkbart ES-system Ombearbetad version (Davenport T. H., 1998) 

2.2 ES-system i byggbranschen 
Varför byggbranschen har haft svårt att implementera ES-system beror troligen på bristande 

IT-kunskaper, vilket generellt sett är lägre än för arbetare i tillverkningsbranschen (Jyh-Bin 

Yang, 2007). En annan del är komplexiteten i byggbranschens processer och vanor. 

Komplexiteten ligger i att varje byggprojekt är unikt och att det inte finns något direkt 

återkommande mönster gällande exempelvis beställningar av material (ofta väljs olika 

leverantörer vid varje projekt). En annan del är att förutsättningar på en byggarbetsplats hela 

tiden förändras med tiden eftersom det alltid kommer oförutsägbara händelser i form av till 

exempel försenade transporter. Det leder i sin tur ofta till ”kedjeffekter” som ändrade tidsplaner 

och därigenom har det skapats helt nya förutsättningar för genomförandet av ett byggprojekt. 

(Jyh-Bin Yang, 2007) 

Detta är något som gör det svårt att ta in ES-system i byggbranschen eftersom deras 

uppbyggnad grundar sig på att företag skall ha repetitiva processer, med få variabler. Ett 

exempel på få variabler återfinns bland annat i den tidigare nämnda tillverkningbranschen. 

Tillverkas till exempel plastmuggar har ett företag ofta en eller flera maskiner och det material 

som behövs beställs in och sedan tillverkar maskinen muggarna. Självklart kan det också i 

denna bransch uppkomma fel på material och liknande, men förändringsvariablerna är mycket 

färre än i byggbranschen.(Ibid)  
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2.3 Misslyckade implementeringar 
I ”misslyckade implementeringar” beskrivs varför ES-implementeringar misslyckas och vilka de mest framträdande 

faktorerna är. 

Att ES-implementeringar ofta misslyckas anses enligt litteratur inte som besynnerligt, eftersom 

sådana projekt ofta benämns som ”högriskprojekt med en relativt låg chans till att lyckas”. 

Skälen till att en implementering misslyckas handlar om att tiden för en ES-implementering 

ofta överskrids vilket leder till utökade omkostnader. (Zabjek, Kovacic, & Stemberger Indihar, 

2009)  

ES-implementeringar innebär inte bara stora kostnader utan också stora omställningar i en 

organisation. Med detta menas att en ES-implementering nästan alltid berör en hel organisation 

vilket innebär att en implementering ofta startar med att göras korsfunktionell över alla delar i 

ett företag. Detta med förhoppning om att kunna ”automatisera” de flesta olika 

företagsprocesser. Att automatisera betyder att sätta in datorsystem för att underlätta processer i 

ett företag. Många gånger sker ES-implementeringar med förhoppning om att anpassa sina 

processer efter ett system och inte.  När företag istället försöker anpassa ett system efter 

företagets processer innebär detta ofta misslyckade implementeringar som gör att kostnader 

skjuter i höjden. (Choi & Chan,1997)  

Att implementeringar misslyckas beror också delvis på att många återförsäljare intensivt vill sälja 

program, men inte har några färdiga lösningar på hur programmet skall implementeras 

(Davenport T. H., 1998). 

Enligt Gates (2005) kommer en automatisering av ineffektiva processer att leda till än mer 

ineffektivitet medan redan effektiva processer kommer få ökad effektivitet. Trots detta 

fortsätter företag att implementera system (automatisera processer) innan de har effektiva 

processer, eftersom de fortfarande tror att ett ES-system system skall lösa deras underliggande 

problem i sina processer (Jeston & Nelis, 2006). Choi & Chan (1997) beskriver också att 

många förändringar, i bland annat arbetsprocesser misslyckas, i 70 % av fallen. 

Misslyckade implementeringar är också många gånger synonymt med ineffektivt ledarskap som 

en framträdande faktor, bland annat genom ledningars bristande engagemang vid övergripande 

strategiska frågor som berör ES-implementeringar. I och med ledningars bristande engagemang 

skapar detta ofta en oro hos medarbetare, vilket också kan skapa förändringsmotstånd. Dock är 

den främsta faktorn till förändringsmotstånd otillräcklig träning i användande av ett nytt system 

för medarbetare. Detta är något som ofta gör dem osäkra och ovilliga att samarbeta på grund av 

rädslan ”för det nya”. (Jeston & Nelis, 2006) 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de mest framträdande faktorerna vid misslyckande 

implementeringar är ledningens bristande engagemang och support samt otillräcklig träning för 

medarbetare. Men också att företag försöker att effektivisera redan ineffektiva processer med 

hjälp av ett nytt ES-system. 
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2.4 Kritiska framgångsfaktorer 
Denna del fokuserar på att ge en bakgrundsbeskrivning till kritiska framgångsfaktorer samt hur dessa har uppkommit 

och varför jag valt att ta ut två faktorer som kan anses vara ”mer” kritiska.  

De faktorer som beskrivs som kritiska för att lyckas med en ES-implementering kommer 

ursprungligen från författare som genom studier respektive arbetslivserfarenhet, på och i olika 

företag arbetat fram dessa faktorer (Zabjek, Kovacic, & Stemberger Indihar, 2009). Många 

författare har olika definitioner om vad som är kritiska framgångsfaktorer och hur dessa skall 

delas in (ibid). Kritiska framgångsfaktorer kan också ses som riskfaktorer, men kritiska 

framgångsfaktorer har en mer positiv framtoning än riskfaktorer (Ibid).  

Historiskt sett är det tre övergripande delar som anses vara kritiska framgångsfaktorer och kan 

illustreras som en pall med tre ben och dessa är enlig (Harmon, 2005): 

 P, Process 

 M, Människor 

 T, Teknologi 

                                                        

Figur 2 Kritiska framgångsfaktorer, pallmodell (Jeston & Nelis, 2006) 

Jeston & Nelis (2006) anser och att det finns ytterligare en kritisk framgångsfaktor, vilken 

”håller benen på plats”. Denna faktor är Project Management (PM), som utgör sitsen på pallen.  

”Golvet” under pallen (triangeln) symboliserar de tre områdena process, människa och 

teknologi i en nedbruten form. Inom dessa tre områden P, M och T finns det flera olika 

undergrupper. Enligt Liu & Seddons (2009) kan dessa undergrupper delas in i två övergripande 

faktorområden strategiska och taktiska faktorer:  

Strategiska faktorer 

 Ledningens engagemang och support 

 Förändringsmanagement 

 Implementationsstrategi och tidsram 

 Visioner och planering 

 Projektchampion 

  

PM 

T P 
M 
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Taktiska faktorer 

 BPR(Business Process Re-engineering) och mjukvarukonfiguration 

 Träning och ändring av arbetsprocesser 

 Projektteam 

 Val av konsult 

 Kommunikationsplan 

Sammanfattning 

I avsnitt 1.3 ,”misslyckade implementeringar”, framkom det att ledningens engagemang och 

support samt träning av medarbetare är kritiska framgångsfaktorer för att ”ro” ett ES-

implementeringsprojekt i hamn. Men också att från början arbeta med arbetsprocesser, då 

ineffektiva sådana, och göra dem effektiva innan ett nytt ES-system tas i bruk Med hänsyn till 

detta och att dessa faktorer återfinns i Liu & Seddons (2009) strategiska och taktiska faktorer 

(dock med en viss modifiering gällande benämning på träning som Liu & Seddons (2009) 

beskriver som träning och ändring av arbetsprocesser) har jag valt att arbete utifrån dessa två.  

I kommande avsnitt 1.4.1 och 1.4.2 har jag gått vidare och utvecklat dessa områden för att ge 

en mer förstående bild över vad dessa kritiska framgångsfaktorer innebär/står för. 

2.4.1 Ledningens engagemang och support 

Målbild 

En första del med ledningens engagemang och stöd är att de bör ha en vision för vart de vill att 

företaget skall vara inom exempelvis ett till fem år. Detta för att kunna veta vad man vill få ut 

av ett ES-system i framtiden. (Davenport T. H., 1998) 

En ledning bör också skapa sig en förståelse för vad ett ES-system gör och hur ett sådant system 

kan underlätta för en organisation att skapa konkurrensfördelar. Samtidigt måste en ledning 

också kunna knyta samman organisatoriska mål med mål som finns med ett nytt system. Ett 

beslut som härrör från en ledning får ofta mer acceptans och genomslagskraft än om beslut 

fattas på projektledarnivå. Ledningens engagemang behöver inte bara beskriva ledning på högre 

nivå utan kan likväl vara i form av projektledare. (Davenport T. H., 1998) 

Att ledningens engagemang för ett ES-projekt är av stor vikt bekräftas av många rapporter, 

bland annat av Zabjek. Kovacic och Stemberger (2009), som i sin studie har med 20 olika 

referenser som visar detta.  

När ledningar skall ta tag i IT-relaterade frågor som berör organisationer finns det ofta 

bristande kunskap inom detta område. Detta gör att ledningar skjuter ifrån sig ansvaret och 

delegerar nedåt till en IT-avdelning. I och med detta finns det risk att företag inte får en 

helhetsbild över IT-projekt, med andra ord en input från ledningar hur ett sådant projekt 

exempelvis kan påverka företagets affärer och kärnkompetenser. Vidare kan det leda till att 

företag inte har en samlad målbild gällande mål med IT-projekt och övergripande 

organisatoriska mål. (Davenport H. T., 2000) 

I dagens läge finns det ofta ett gap mellan ledning och IT-avdelning vilket också kan leda till 

att kommunikationen mellan dessa två parter ofta brister. Ledningens engagemang för projekt 
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bör också vara att stötta en projektledare i övergripande frågor och mål som rör projektet. En 

ledning bör också bestämma att projektledare har slutgiltig bestämmanderätt vid frågor som rör 

en implementering. Annars tenderar ofta dessa projekt att dra ut på tiden och därigenom 

drabbas hela projekt av utökade kostnader. (Ofer, 2008) 

Processer 

Nyare forskning beskriver att ledare också bör ta hänsyn till vilka processer som de vill stödja i 

ett ES-projekt. Många gånger agerar ledare med inställningen att ”supporta” och engagera sig 

lika mycket i alla processer vid en ES-implementering. Dock har det påvisats att ledare bör 

fokusera på kritiska framgångsfaktorer inom projekt och välja vilka funktioner i ett ES-

implementeringsprojekt som bör stödjas. Det finns inget som säger att det är en viss funktion 

som en ledare bör supporta och engagera sig i, utan det varierar alltifrån bransch till vilket land 

en ledare agerar i. (Ofer, 2008) 

En företagsledning bör också ta hänsyn till vilka processer som de vill förändra med en ES-

implementering och vilka som ”omedvetet” kommer att påverkas. Självklart bör också 

processer i någon form kunna mätas för att kunna avgöra om det skett förbättringar under och 

efter en implementering 

En ES-implementering kommer också innebära en förändring, därför bör en ledare kunna 

förändra sitt synsätt, vilket är en bidragande faktor till att lyckas. Detta kan innebära att se 

människan som den viktigaste resursen, med andra ord engagera sig i människor. Det beror på 

människans sätt att agera; som en av de mest effektiva ”gatekeepers”. För att kunna övervinna 

dessa ”gatekeepers” är det som tidigare nämnts bra att ha en tydlig kommunikation. (Jeston & 

Nelis, 2006) 

En annan bidragande faktor för att lyckas med ES-projekt är att skapa delaktighet för 

medarbetare i samband med en ES-implementering.  I många fall vill medarbetare ha en tydlig 

ledare som de kan stötta sig mot och att denne kan vara en person som tar ”svåra” beslut, vilket 

ofta implementeringar av ES-system innebär.  Frågeställningar som en ledning bör ha svar på 

vid informering av läget för medarbetare kan vara: 

 Vad vill vi uppnå med en ES-implementering? 

 Varför är en sådan förändring nödvändig? 

 Vad kommer förändringar att innebära för företag och medararbetare? (Markus & 

Tanis, 2002) 

Den viktigaste delen i det här momentet är ärlighet, något som kan tyckas enkelt att uppnå, 

men kan likväl vara den mest komplicerade faktorn vid en förändring. En ledare bör också vara 

en förebild för hela organisationen för att lyckas förändra medarbetares synsätt. Ett talesätt som 

väl avspeglar denna situation är ”walk the talk”, vilket innebär att gör som du säger och inte 

tvärtom. Att skapa en ”ärlig atmosfär” ökar ofta medarbetares syn på ledningens engagemang 

för ett ES-projekt. (Oracle, 2008) 

Förändringsmotstånd 

I och med en ES-implementering sker det också som tidigare nämnts förändringar vilket leder 

till att människor känner sig osäkra inför det oväntade. Därför bör också ledare se till människors 
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känsla av rädsla, maktlöshet, alltför stor ansträngning samt ”smärta” samt avsaknad av egenintresse. 

Detta är faktorer som kan användas för att identifiera vilka faktorer som är mest viktiga då det 

gäller motstånd mot ES-implementeringar. Genom att agera proaktivt kan sedan 

förändringsmanagementstrategier användas för att överbrygga motstånd. (Zhong & Seddon, 

2009) 

 Rädsla  

Rädsla anses vara en av de vanligaste orsakerna till motstånd. Detta beror på att det vid 

en förändring ofta uppkommer osäkerhet mot det oförutsägbara, vilket gör att folk 

känner sig obekväma. För att kunna överbrygga detta motstånd handlar det för 

ledningen om tydlig kommunikation och ärlighet. En tydlig kommunikation innebär 

att försöka ge ett rakt besked om varför en förändring är nödvändig. Vid en kris 

däremot bör det sägas att förändring krävs, och att ingen förändring är inte ett 

alternativ. (Jeston & Nelis, 2006)  

 

 Maktlöshet 

Maktlöshet uppkommer i många fall i samband med att projektteam och ledning inte 

involverat människor tillräckligt i ett projekt. För att kunna övergå till att få människor 

att känna delaktighet måste de ha möjlighet att kunna delta i projekt och ha en känsla 

av att de kan förändring processen. 

 

 Alltför stor ansträngning samt ”smärta” 

Förändringar innebär att gå ifrån sina standardrutiner som skapats under exempelvis 

flera år. Att frångå sina rutiner är ofta något som innebär ansträngning och ”smärta”, 

med andra ord tar det mycket kraft från det dagliga arbetet. De flesta människor gör allt 

för att slippa detta, vilket ofta innebär att ett projekt kan återgå till ”status quo”.(Ibid) 

 

 Avsaknad av egenintresse 

Finns det ingen tydlig kommunikation av vad en förändring innebär för den enskilde 

individen skapas ofta ett ”tomrum”, eftersom det inte finns något uttalat egenintresse 

för gemene person. Frågor uppkommer som; vad innebär en förändring för mig? För 

att komma ifrån detta motstånd bör det finnas en tydlig beskrivning av varför en 

förändring krävs.(Ibid) 

 

Medarbetare behöver ”mer” information från en ledare och helst på en individuell nivå 

om det finns möjlighet till det. Ofta är det bristen på information från ledare som gör 

medarbetare osäkra inför en förändring som en implementering av ett ES-system 

är.(Ibid)  
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2.4.2 Träning av medarbetare och ändring av arbetsprocesser 

Denna del beskriver bland annat hur människors arbetssätt kan förändras vid en ES-implementering samt 

tänkbara träningsalternativ för medarbetare. 

Arbetsprocesser 

Vid ES-implementeringar finns det ofta med en fas som kallas ”människofasen” som bland 

annat finns för att se till att företags övergripande mål och projektmål ligger i linje med 

medarbetares framtida arbetssätt. I den här fasen kommer också medarbetares arbetsmål att 

skapas eller struktureras om. Samtidigt, vid behov, kommer deras arbetsprocesser att förändras 

för att göra en anpassning mot ett ES-system. (Jeston & Nelis, 2006) 

Att förändra roller behöver inte enbart vara en nackdel eftersom nya arbetssätt kan vara en del i 

ökad motivation hos medarbetare. En del som bör finnas med vid dessa förändringar är att på 

något sätt försöka göra dessa omstruktureringar mätbara för att kunna skönja vilka förbättringar 

som skett vid införandet av ett nytt system. Även om mätningar görs är det människor som 

mest berörs i den här fasen vilket innebär att ändrade attityder är ett tydligt tecken på om 

företag har lyckats eller ej. (Al-Mudimigh, 2007) 

Med tanke på att medarbetares arbetsroller förmodligen kommer att förändras är det vitalt att 

veta hur detta skall gå till, exempelvis hur skall en aktivitet/process konkretiseras och göras till 

en fungerande arbetsprocess. Att definiera vad som krävs i en aktivitet eller process handlar om 

vad som skall genomföras i processen och beskriva när processen avslutas. Därför bör det skapas 

uppgiftsbeskrivningar om vad som skall göras i de olika processerna. När detta är gjort handlar 

det om skapa roller som passar uppgiftsbeskrivningarna. Dessa bör vara mer av beskrivande 

karaktär än en tydlig befattning. Exempel på detta är att ”föra in data i en databas och ansvara 

för uppdaterande av databasen”, istället för att exempelvis beskriva rollen som IT-ansvarig. 

(Jeston & Nelis, 2006) 

Att på detta sätt ha roller processrelaterade innebär också att de måste kunna mätas. Innan en 

mätning av roller skall göras måste en organisation undersöka den del i ett företag som berörs 

av processen/processer. Detta för att veta om den delen har tillräckligt med arbetskraft, vilket 

exmepelvis kan vara tillräcklig, överflödig eller otillräcklig. Denna undersökning bör göras 

eftersom mål sedan skall sättas med en viss bemanning och är inte det realistiskt är det lätt att de 

mål som sätts inte blir realistiska med nuvarande bemanning.(Ibid) 

En del i implementering av ES-system som berör människor är att tidigt i processen involvera 

dem i projektet. Att involvera dem i tidigt stadie kan göras bland annat genom att ha ett tidigt 

informationsmöte och därigenom göra dem delaktiga med hänsyn till att de då kan få ventilera 

deras åsikter. (Oracle, 2008) 

Träning 

Att skapa stödjande träning hos medarbetare görs ofta av många företag. Flera organisationer 

brister dock i att starta träning vid rätt tidpunkt. I många fall startar träning i början vid en ES-

implementering och därigenom fås ingen direkt anknytning till användandet av det system som 

är tänkt att implementeras. Detta beror på att de ting som utövas är endast kopplat till ett 

system, men kopplingen system, verklighet existerar inte. Vad Jeston & Nelis (2006) har påvisat 

är att träning bör starta tämligen kort inpå innan ett system skall börja användas. Detta beror på 
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att, får inte medarbetare börja tillämpa sina kunskaper kommer dessa tyna bort omgående. I 

och med detta finns det förslag på att medarbetare bör ha mindre doser av ”just -in- time”-

träning. Exempel på detta kan vara att börja med träning i samband med att ett nytt projekt 

startar i ett företag. (Davenport T. H., 1998)  

I de flesta företag finns det folk som är mer benägna att ta åt sig nya ES-system, och därigenom 

har lättare att lära sig dessa. Med detta i åtanke kan det vara mer effektivt att utbilda 

”huvudanvändare”(super-users) som i sin tur kan lära ut till andra medarbetare i en 

organisation. Det är dock nödvändigt att dessa ”huvudanvändare” inte går tillbaka till sina 

gamla arbetsuppgifter under en implementering av ett ES-system utan att de fullföljer sin roll 

och hjälper andra medarbetare i en organisation. (Jyh-Bin Yang, 2007)  

Den kanske viktigaste delen i träning av medarbetare vid införande av ett nytt ES-system är att 

ge dem feedback på det jobb de gör. Därför bör deras arbetsuppgifter kunna mätas, dock är 

detta individuellt, hur en mätning skall gå tillväga för varje enskilt företag. Detta beror på bland 

annat olika konstellationer i en organisations uppbyggnad samt vilket ES-system som väljs att 

implementeras. (Zabjek, Kovacic, & Stemberger Indihar, 2009) 

Mary Sumner (2000) påpekar också vikten av träning av medarbetare och anser att det är en 

riskfaktor, vilket också kan ses som en kritisk framgångsfaktor.  

Sammanfattning referensram 

I samband med att företag implementerar ES-system fokuserar många på att effektivisera 

processer med hjälp av ett system. Vad flertalet företag missar är att dessa processer ofta blir mer 

ineffektiva om de redan är det från början. Misslyckade implementeringar beror ofta på 

bristande engagemang och support från ledningars sida, samt otillräcklig träning av 

medarbetare. Fokus läggs ofta på att snabbt genomföra en implementering och därmed blanda 

in få parter vilket då gör att medarbetare inte känner tillräcklig delaktighet samtidigt som de 

ofta får otillräcklig träning. Med detta menas att de kanske får träning men ingen uppföljande 

träning. Faktorerna ledningens engagemang och support samt träning och ändring av 

arbetsprocesser är två av 10 st. olika kritiska framgångsfaktorer som ett företag bör ta hänsyn till 

för att kunna lyckas med en ES-implementering som jag har valt att studera.  
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3 Problematisering 

3.1 Problemdiskussion 

Företag blir allt mer integrerade i diverse avancerade datorsystem med förhoppning om att 

kunna använda och hitta information effektivare.  En god liknelse är att den förbättring som 

internet gjort för företag gällande kommunikation gör datorsystem inne i företag (Davenport 

H. T., 2000). Samverkande system som existerar inne i ett företag kan beskrivas som ett system 

vilket hanterar all databaserad information för att ett företag skall kunna fungera. Dessa system 

benämns Enterprise Systems(ES- system) och kan i svenskt tal beskrivas som; ett datorsystem som 

gör det möjligt för organisationer att samordna och integrera sina (affärs)processer och 

affärsenheter. 

 

Enterprise systems frammarsch har under det senaste årtiondet ökat och dess sätt att binda 

samman olika affärsenheter har bland annat gjort företag effektivare i hantering av information 

(Zhong & Seddon, 2009).  Trots ökat användande är många företag skeptiska till att 

implementera ES-system, mestadels beroende på stora kostnader i samband med en 

implementering och att det tar ett tag innan effekter av en implementering träder i kraft. Av de 

försök som gjorts för att implementera ett ES-system är det många som misslyckats. Detta har 

medfört att litteratur ofta benämner dessa projekt som högriskprojekt med en relativt dålig 

chans till att lyckas, ungefär två-tredjedelar av projekten misslyckas. (Zabjek, Kovacic, & 

Stemberger Indihar, 2009) Enligt tidigare forskning kan företags skepsis bero på den forskning 

som påvisar att ändringar i processer i samband med ES-implementeringar misslyckas i 70 % av 

fallen och ger inte de önskade fördelar som företag har hoppats på (Choi & Chan, 1997). En 

annan drivande faktor till att implementeringar misslyckas är att företag ofta ser ES-

implementeringar som rena IT-projekt medan det egentligen handlar om en förändring och 

utveckling av en hel organisation (Davenport T. H., 1998).  

Med hänsyn till att många av dessa implementeringar misslyckas är det nödvändigt att se till 

lyckade ES-projekt och vilka faktorer som kan minska felfrekvensen och istället ge en 

implementering ökade chanser att bli lyckad. Dessa faktorer benämns som kritiska 

framgångsfaktorer, CSF (Critical Success factors). Denna uppsats fokuserar på två av tio möjliga 

faktorer, vilka är ledningens engagemang och support samt träning och ändring av 

arbetsprocsser. Att ta hänsyn till CSF kommer förhoppningsvis leda till ökade förutsättningar 

för att lyckas med en ES-implementering (Zabjek, Kovacic, & Stemberger Indihar, 2009).  

3.2 Förstudie Backgårdens Bygg AB 

I motsats till tidigare forskning inom tillverkningsindustrin finns det i den konservativa 

byggbranschen få dokumenterade studier på lyckade genomförda implementeringar av ES-

system. Främst för att det knappt finns system som är anpassade för denna bransch (Jyh-Bin 

Yang, 2007). I och med detta har ES-företag börjat se möjligheter med att göra 

specialanpassade system för byggbranschen och under de senaste åren är det framförallt två 
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system som har uppmärksammats som ”byggarnas ES-system”1 inom den svenska 

byggbranschen. Dessa två är SiteCon och Byggsamordnaren (Abrahamsson, 2009).  

I det företag som jag har valt att studera, Backgårdens Bygg AB (BBAB), har det tidigare gjorts 

två försök till att implementera ett ES-system, kallat SiteCon. Försöken har skett i två olika 

omgångar, under år 2005 och 2008.(Bilaga A)  

År 2005 kom systemet in i och med att BBAB sedan några år tillbaka hade köpt in två andra 

programvaror av företaget Consultec, Bid- och PlanCon, kalkyl- respektive planeringsprogram.  

På grund av det tog en platschef in programmet SiteCon eftersom han ansåg att det skulle 

kunna vara till stor hjälp i ett byggprojekt, gällande hantering av administrativa uppgifter, så 

som exempelvis att föra dagbok. I denna fas anskaffades endast en licens av BBAB och deras 

tanke var att ha honom som en testperson. Platschefen började använda sig av programmet och 

tanken var nu att starta en implementering.  Ett första steg i att implementera SiteCon var att 

andra personer också skulle börja testköra systemet, dock misslyckades det att få platschefer och 

arbetsledare att ens testa sig av ES-systemet och i och med detta togs inte några nya initiativ till 

att fortsätta försöka implementera SiteCon. Med hänsyn till detta slutade våg ett att 

implementera SiteCon.(Ibid) 

I andra vågen, under slutet av år 2008, hade två stycken huvudansvaret för att sköta 

implementeringen. Detta medförde att de denna gång ansåg det nödvändigt att ta in extern 

expertis, i form av folk från systemtillverkaren Consultec. Under två heldagar skedde träning 

med platschefer och arbetsledare. Träningen var sedd som en förberedelse då en terminalserver2 

senare skulle tas i bruk sommaren 2009. I och med tekniska problem startade inte 

användningen av den förrän i början av september 2009. Efter detta rann implementeringen ut 

i sanden och BBAB ville få in någon som kunde utröna hur de skulle kunna implementera 

SiteCon. I och med detta kom jag som examensarbetare in i bilden för att kunna ge 

lösningsförslag på problemet.(Ibid)  

3.3.Syfte 

Studiens syfte är att ge lösningförslag på BBAB:s problem med att implementera ett ES-system 

och ge dem utökade förusättningar att lyckas med en implementering med hjälp av kritiska 

framgångsfaktorer vid ES-implementeringar som utgångspunkt. 

                                                           
1 

Varför de bara generellt sett kan kallas ”byggarnas ES-system” beror på att många företag i byggbranschen är 

projektorganisationer, varpå en mer ”riktig” benämning/definition vore projekthanteringssytem (Abrahamsson, 

2009) 

2
 En terminalserver är en server till datorterminaler men kan också användas som benämning på hela datorsystemet 

med flera terminaler kopplade till en server. Moderna terminal-serverlösningar består av så kallade tunna klienter2 

som ansluter till en server via det lokala nätverket och använder servern både för att lagra filer och för att köra 

program. Utseendet och funktionerna hos operativsystemet behöver inte skilja sig något nämnvärt från vanliga 

persondatorer eftersom man använder samma program, däremot minskar supportbehovet dramatiskt eftersom det 

bara finns ett operativsystem att underhålla och de tunna klienterna behöver inte konfigureras utan fungerar direkt 

när de kopplas in på nätverket. 
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3.4 Forskningsfråga 

Hur kan Backgårdens Bygg AB implementera SiteCon utifrån kritiska framgångsfaktorerna 

ledningens engagemang och support samt träning och ändring av arbetsprocesser? 

3.5 Avgränsningar 

Tiden för examensarbetets genomförande från start- till slutfas innefattar cirka 20 veckors 

heltidsarbete. Rapporten ämnar endast behandla ett företag på nationell nivå (Sverige). Denna 

studie fokuserar på de tidigare delar i en implementering av ett ES-system, vilket innebär att 

den inte kommer att behandla djupgående information om ES-funktioner och specifika 

kostnader för programvara. Samtidigt är teori mestadels fokuserad specifikt mot 

implementeringar av ES-system, vilket exempelvis innebär att teori om ledningens 

engagemang och support är hämtat från artiklar som rör ES-implementeringar.  
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4. Metod 

4.1 Val av företag 
Backgårdens Bygg AB som är ett företag i byggbranschen kändes som ett passande fallföretag 

med hänsyn till deras tidigare försök till implementeringar av ett ES-system. I och med att 

tidigare försök till implementeringar har misslyckats är det intressant att undersöka vilka de 

bristande faktorerna kan ha varit i samband med implementeringen och hur kritiska 

framgångsfaktorer kan hjälpa BBAB att öka chanserna att lyckas med en implementering. En 

annan del som gjorde att valet föll på BBAB är på grund av att det gjorts få tidigare studier 

kring ES-implementeringar i byggbranschen (Jyh-Bin Yang, 2007). 

4.2 Forskningsansats 
I denna studie användes ett deduktivt arbetssätt, vilket innebär att existerande teori studerades 

för att sedan appliceras på fallstudieföretaget BBAB och deras problem med implementering 

(Patel & Davidson, 2003). Studien är av kvalitativ karaktär och det syftar till att informationen 

som samlats in har granskats och tolkats, till skillnad från information som är siffror som anses 

vara av kvantitativ karaktär. Detta gäller både intervju och insamlat teoretiskt material.  

I denna studie användes aktörssynsättet som beskriver verkligheten som en person/aktören 

uppfattar. Med detta menas också att fakta jag tolkar är hur jag uppfattar verkligheten som jag 

själv skapar. Då ett aktörssynsätt tillämpas får jag ta del av den information och förslag som en 

aktör har på hur ett problem skall lösas. Detta innebär att jag som författare också har skapat 

mig en uppfattning om vilken teori, utifrån insamlat material, som kan anses som relevant.  

4.3 Undersökningsansats 

4.3.1 Tillvägagångssätt 

En litteraturstudie genomfördes på det aktuella problemområdet, kritiska framgångsfaktorer vid 

ES-implementeringar. I samband med denna studie skedde också intervjuer samt observationer 

som sedan analyserades.  

4.3.2 Fallstudie 

Fallstudier innebär att man undersöker ett fåtal fall och försöker få en förståelse på djupet. Ett 

fall kan vara en individ, en grupp, en händelse, ett förlopp eller liknande. Vad som avgör vad 

som är ett intressant fall för forskningen är dess syfte. Vanliga datainsamlingsmetoder vid en 

fallstudie är genomgång av skriftligt material om studieobjektet, intervjuer, enkäter och många 

andra handlingar som kan vara av intresse.(Patel & Davidson 2003) 

Varför denna undersökningsansats valdes beror på att jag ville få djupare insikt i kritiska 

framgångsfaktorer vid ES-implementeringar, samt medarbetares åsikter kring tidigare 

implementeringar inom BBAB. 

4.3.3 Litteraturstudie 

I litteraturstudien granskades först och främst vetenskapliga artiklar gällande implementeringar 

av ”Enterprise system”. De databaser som användes var Ebesco, Emerald, ACM, Science Direct 

och Google Scholar. I letandet av tryckt litteratur användes sökmotorn Lucia på Luleå tekniska 
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universitet. Sökord som användes enskilt eller i kombination var: Enterprise systems, 

implementation, Critical success factor, business process management, top management 

commitment, support, training.  

4.3.4 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade. Detta innebär att det har funnits en 

struktur gällande frågor, men respondenterna har också haft möjligheten att tala fritt utifrån 

ämnet. Detta gjordes för att jag skulle kunna få en överblick och ökad förståelse kring 

problemområdet som BBAB har, misslyckade implementeringar av ES-system. Urval av 

respondenter gjordes av BBAB. Intervjuerna till förstudien var personliga och hänsyn togs 

också till anonymitet, genom att inte skriva vem som sagt vad, utan endast ta med en 

sammanfattning av intervjumaterialet. Detta för att respondenterna kritiskt skulle kunna berätta 

vad de ansåg som problem med tidigare implementeringar. 

En telefonintervju gjordes också med en utomstående person, från företaget Consultec, för att 

få djupare förståelse kring vad för slags program som skulle implementeras och vad de ofta 

upplevde som hinder vid implementeringar av ES-system. Materialet som samlats in, 

sammanfattades efter varje intervju.  

Sammanlagt gjordes det 12 stycken intervjuer, varav 11 stycken på BBAB och en utomstående 

på Consultec. De olika befattningar som innefattades i intervjun var: 

 Kalkylator (2 st.) 

 Platschef (2 st.) 

 Inköp 

 Ekonomichef 

 Kvalitet & miljö (2 st.) 

 Arbetsledare (3 st.) 

 Konsult, Consultec 

4.4 Observation 
Observation anses vara användbart för att bland annat kunna utforska beteenden och 

arbetsmönster i dess ”naturliga” miljö (Patel & Davidson, 2003). För att kunna skapa mig en 

tydlig bild av hela organisationen BBAB har jag både suttit på huvudkontoret och ute på en 

arbetsplats. Varför jag valde att sitta på en arbetsplats beror på att jag ville få en inblick i hur det 

dagliga arbetet går till på en arbetsplats och försöka få en förståelse för varför det ”aldrig finns 

tid” att lära sig ett nytt system. Detta skall förhoppningsvis resultera i en djupare förståelse kring 

problematiken att implementera ett ES-system i BBAB.  

4.5 Metodproblem 
Nackdelar med intervjuerna är att personerna som valts för dessa har gjorts av BBAB själva. 

Detta kan ha medfört att personerna som intervjuats ej varit ”relevanta” med hänsyn till min 

studie. Det har i och med detta inte tagits någon hänsyn till min egen uppfattning om vilka 

som skulle kunnat vara lämpliga intervjuobjekt.  
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4.5.1 Validitet och reliabilitet 

Om en studie kan upprepas av andra forskare anses den ha god reliabilitet, med andra ord att 

mätningar kan upprepas och få samma ”utslag” (Saunders et Al, 2007). Den här uppsatsens 

reliabilitet kan inte styrkas med tanke på att intervjuobjektens synsätt och uppfattning om 

verkligheten förändras under tiden och därigenom deras sätt att se på omvärlden. Samtidigt 

ändras också intervjuobjektens kunskap med tiden, vilket gör att det kan vara svårt att upprepa 

studien. En annan del är att intervjuerna varit semistrukturerade och att intervjupersonerna har 

fått prata fritt kring de olika frågorna som ställts, vilket gör att det kan vara svårt att repetera 

studien. 

Ett annat problem är information/intervjuer gällande första vågen av försök till 

implementering. Detta på grund av att den skedde för flera år sedan, vilket kan ha gjort att 

både ledningens, arbetsledares och platschefers syn på frågan gällande en implementering av ett 

ES-system kan återspegla deras nutida syn och inte hur de tror sig sett på frågan under år 2005. 

4.6 Arbetssätt/Disposition 

 

Figur 3 Bild över arbetets struktur. 

Som en första del i detta examensarbete kommer förstudien beskriva problemsituationen som 

har uppstått i byggbranschen och Backgårdens Bygg AB. Därefter sammanfattas hur studien har 

genomförts och på vilket sätt den är tänkt att genomföras, samt problem med detta. Teorin 

sammanfattar det undersökta materialet om ES-system och implementeringar, medan empirin 

sammanfattar intervjuer och fakta kring Backgårdens Bygg AB. Dessa tre områden resulterar 
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sedan i analys och slutsatser för att sedan avslutas med en diskussion och därigenom besvaras 

forskningsfråga ett. 
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5. Empiri 

5.1 Presentation av fallstudieföretag 
Byggföretaget BBAB bildades under andra hälften av 1990-talet och är etablerat i södra 

Sverige. Under en tioårs-period har företaget vuxit från fem till cirka 250 anställda och har haft 

en omsättningsökning från tio miljoner kronor till en halv miljard kronor. I dagsläget utför de 

alla sorters byggprojekt från idé till genomfört projekt. Deras organisationsform är 

projektorganisation, beroende på att alla deras byggjobb är projektbaserade. Inom företaget 

finns också projekteringskunniga, vilka tar hand om projektering och konstruktion. (AB, 2009) 

Projektering innebär att tillsammans med byggherren definiera och dokumentera syftet samt 

målbild med projekt och konstruktion. 

Varför BBAB ville att SiteCon och en terminalserverlösning skulle komma på plats var att de 

ville få en extra säkerhet, bland annat gällande sparande av information från projekt. I dagsläget 

sparas ofta information på den enskildes dator och detta vill BBAB komma ifrån. I 

fortsättningen vill de att all information skall sparas på det gemensamma diskutrymmet.(Bilaga 

A) 

I och med sparande på ett gemensamt diskutrymme skulle ett system kunna fungera som den 

”naturliga länken” i det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Detta för att knyta samman 

information rörande exempelvis dagbokshantering, ÄTA3-hantering och tidsregistrering etc. 

Med hänsyn till att programvaran kommer ligga på en terminalserver är det tänkt att 

medarbetare skall arbeta i systemet och i och med detta; all information som sparas i ett system 

sparas också automatiskt under den gemensamma disken, och blir därigenom tillgänglig för 

alla.(Ibid)  

5.1.1 IT enhet 

I samband med att införa ett ES-system har BBAB inte haft en tanke på att starta en egen IT-

enhet som ansvarar för all uppdatering av information och liknande åtgärder för att få ett 

system att fungera. Som i många andra fall har de valt att se på problemet som sådant ”att det 

löser sig”, och därigenom har de inte tillsatt någon ansvarig projektledare för ett införande av 

ett ES-system. Detta gör att det inte finns någon person som har ansvar för IT-infrastrukturen i 

företaget. 

5.1.2 Inköp av ES-system 

När ES-systemet SiteCon anskaffades visade det sig att försäljarna av programvaran var mer 

intresserade av att sälja programvaran än att implementera det. Detta har framkommit genom 

muntliga intervjuer med Abrahamsson (2009). Detta arbetssätt har SiteCons återförsäljare 

ändrat och i dagsläget försöker de att trycka på viktiga punkter att tänka på vid en 

implementering.  

5.2 ES-implementering och observationer 
Efter att ha genomfört intervjuer på BBAB kan det sägas att majoriteten av respondenterna 

anser att det är tidsbrist som är den främsta faktorn till att det kan vara svårt att genomföra en 

                                                           
3
 ÄTA = Ändrings och tilläggsarbete. 
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implementering. Samtidigt har det sagts att ledningens engagemang för frågan rörande en ES-

implementering har varit bristande, till exempel inga tydliga direktiv för hur en sådan process 

skall drivas, exempelvis vad företaget har för övergripande målsättning etc.(Bilaga B) 

5.2.1 Ledningens engagemang och support 

I första vågen av implementering lade BBAB:s ledning snabbt över ansvaret på en individ som 

inte hade kunskap om hur ett implementeringsprojekt av SiteCon skulle gå till. Samtidigt hade 

den personen inget stöd från ledningen i form av mål med en implementering och hur dessa 

skulle kunna ha uttalats för medarbetare. Tanken var som tidigare nämnts att programmet först 

skulle testas av en person, men än dock var det också tänkt att han senare skulle driva igenom 

en implementering.  

I andra vågen märktes det tidigt att de två som skulle driva implementeringen inte hade fått 

några tydliga direktiv gällande vilka mål ledningen hade med att implementera ES-systemet 

SiteCon. Ledningens engagemang och support för frågan visade sig vara bristfällig.  

Ledningen hade med andra ord inte engagerat sig i frågan och därmed inte sett det som en 

prioriterad punkt ”på agendan”. Fokuset för deras del har mer legat på att driva byggprojekt 

och se till hur dessa utvecklats. Trots deras djupa kunskap i att driva byggprojekt finns inte en 

tydlig förmåga att bedriva intern projektverksamhet, då främst med hänsyn till 

förbättringsprojekt. Med förbättringsprojekt menas att exempelvis implementera ett ES-system, 

vilket då syftar till att effektivisera processer i företaget.  

Samtidigt påpekar vissa personer vid intervjuer att deras tidigare erfarenhet av att ledningar 

tillsätter projektledare för interna projekt inte är gynnsamma. Det enda sådana projektformer 

har medfört är att de endast har bidragit till stora kostnader och inte lett fram till något positivt. 

Tidsbrist 

I samband med att frågan angående tidbrist togs upp vid en presentation tidigare i höstas, 

föreslog VD att det får ta den tid det tar och därigenom var han villig ”att sätta ner foten”. 

Med detta menas att hans förslag var att han förstod att det krävdes engagemang från ledningen 

genom att göra deras röst hörd. Därför tyckte han att de borde uttala ”att systemet skall 

användas i organisationen” och inga andra alternativ finnes.  

I samband med alla BBAB:s byggprojekt har ledningen gett indikationer på att det som rör 

projekten tar all deras tid och i och med detta har de inte haft någon ordentlig tid till att lägga 

på interna förbättringsprojekt, så som en implementering av SiteCon. Med all tid som läggs i 

projekten har också VD i företaget fått fokusera mer ingående på projekten istället för att ha 

haft en övergripande bild på företaget. Detta har också gjort att skapande av mål med en ES-

implementeringen från VD och ledningens sida blivit lidande. Dock är det inte bara mål med 

en ES-implementering som blivit lidande utan också kort- och långsiktiga mål med 

koncernstrategin på grund av den tidigare nämnda fokuseringen på en icke övergripande 

företagsnivå.  

Kommunikation 

Vad som framkommit genom observationer är att också ledningen inte har kommunicerat ut 

vad det är de vill med ett nytt ES-system, utan det har hållits ”inom fyra väggar”. Enligt 
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informella intervjuer har det sagts att så också skett med många andra förslag på förbättringar, 

som har framkommit genom rykten, istället för direkt från ledningen. Gällande ES-systemet 

har vissa av de som intervjuats också påpekat att de inte ens vet vad ES-systemet skall tillföra 

för att förbättra just deras arbetsprocesser, samtidigt som vissa respondenter påpekat att de inte 

vet vad SiteCon är för något. Vad som är intressant att nämna i samband med detta är att ES-

systemet ändå har funnit i BBAB under cirka fem år.  

5.2.3 Träning och ändring av arbetsprocesser 

Inom BBAB startade de med träning först i den andra vågen av implementering. Dock startade 

träningen tidigt, innan programmet var fullt utvecklat. Detta resulterade i att medarbetare kort 

därpå inte hade någon nytta av utbildningen eftersom de inte fick någon anknytning till 

användandet av deras ES-system, vilket också framkom i intervjuer. I samband med att den 

andra vågen av implementeringen skulle starta fanns det inte heller något konkret upplägg för 

hur träningen skulle starta, samtidigt som det inte heller fanns någon tanke på hur medarbetares 

arbetsroller skulle kunna tänkas förändras.  

Trots dessa frågetecken kring träning fanns det redan folk i organisationen som hade 

implementerat ett fakturasystem tidigare. Detta skedde i samband med att ekonomiavdelningen 

införde ett fakturasystem där ekonomichefen använde sig av Just-In-Träning för sina 

medarbetare. 

Tidsbrist 

Trots viljan i BBAB att vilja förenkla sin vardagliga arbetssituation genom att använda ett ES-

system, anser de flesta platschefer, arbetsledar m.fl. att de inte har tid för att lära sig ett system. 

Dock har det genom intervjuer inte fåtts något konkret exempel på varför det inte finns tid. 

Men enligt informella intervjuer och observationer har det framkommit att många platschefer 

har en arbetsbeskrivning, dock finns det alltid yttre störningar i form av arbetare som som 

ställer frågor, när inte arbetsledare kan svara med mera. Detta gör att deras ordinarie 

arbetsuppgifter blir lidande. 

Effektivisering av arbetsprocesser 

Genom att spara information på ett gemensamt ställe vill BBAB också uppnå bättre 

genomflöde i arbetsprocesserna hos bland annat platschefer och inköpare. Detta kan göras 

genom att automatisera processerna i företaget med hjälp av bland annat färdigskrivna mallar i 

ES-systemet, vilket exempelvis skulle kunna leda till att ledtider för utskick av 

offerförfrågningar på inköpssidan kortas och därigenom effektiviseras. Dock har BBAB:s 

ledning aldrig ifrågsatt om de i dagsläget har effektiva processer och om ett program kan hjälpa 

dem i att bli effektivare i hantering av information.  

Personal 

I samband med träning och ändringar av arbetsprocesser är detta ett ypperligt tillfälle att också 

se över organisationen. I informella intervjuer har det framkommit att en del folk anser att 

organisationen är bemannade med ineffektiv arbetskraft, vilka inte tillför något värde för 

organisationen utan enbart blir till en kostnad. Med hänsyn till att ledningen och många andra 

på huvudkontoret inte har tid med övriga arbetsuppgiftter skulle ett alternativ kunna vara att se 

över organisationen och anställa en intern projektledare. 
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5.3 Övrigt  
I denna del diskuteras övrigt material som framkommit genom intervjuer och observationer.  

5.3.1Benchmarking och placering av kapital 

Som ett led i att förbättra BBAB gjorde jag en mindre benchmarking mellan Nåiden Bygg AB 

och BBAB. Nåiden Bygg AB är ett lokalt förankrat företag som har sitt huvudkontor i Luleå. 

Att Nåiden Bygg valdes beror på deras sammansättning som liknar BBAB:s samt att deras 

tillväxttakt har varit liknande under de senaste åren, än om omsättningen är högre i Nåiden – 

se avsnitt 6.2.7 för mer information kring skillnader mellan BBAB och Nåiden Bygg.  

Varför jag valde att ta upp denna del beror på att BBAB kan öka sina möjligheter med 

placering av kapital genom att studera bokföring från Nåiden. I denna finns bland annat tydliga 

skillnader på insatt kapital i materiella tillgångar. Skälet till den ”minmala” benchmarkingen 

beror på att få upp ögonen hos BBAB att det går att bedriva ”enkel” omvärldsbevakning för att 

få fram alternativa placeringsmöjligheter och se hur andra företag kan få en ökad soliditet och 

ökat kassaflöde.  

5.3.2 Hemsida 

Under senaste åren har de valt att ha ett mindre fokus på marknadsföring. Detta genom att 

minska exponeringen utåt, vilket innebär att de bland annat slutat marknadsföra sig i olika 

telefonkataloger och i tidningar med mera.  Varför detta gjorts beror på att de vill använda sig 

av en strategi, att verka och skapa kontakter genom väl genomförda jobb.  

I dagsläget är deras exponering ut mot kund skyltar i samband med byggprojekt och hemsidan. 

I samband med intervjuer har det framkommit att man inte vill utveckla hemsidan nämnvärt. 

Detta beror på att de tillkommer kostnader i samband med utveckling, något som BBAB inte 

anser vara värt för att ge kunden en ”tillfredställande” första exponering av BBAB, som en 

hemsida är. 

5.3.3 Uppföljningsrutiner 

I och med att Backgårdens Bygg AB under flera år har haft turen att ”naturligt” kunna 

expandera i bland annat Västra Götalands-regionen har företaget delvis drabbats av ”växvärk”. 

Detta kan bland annat ses i deras uppföljningsrutiner som i dagsläget inte fungerar 

tillfredsställande. Genom tidigare genomförda intervjuer är majoriteten i BBAB ense om att ett 

nytt uppföljningssystem behövs inom organisationen. Det nuvarande systemet som används 

innefattar alldeles för stora poster. 

Ett exempel på detta är att ett kontonummer 4230 kan innefatta bland annat skruvar, reglar 

med mera. Detta gör att platschefer inte kan få en ordentlig uppföljning på vart man förlorar 

pengar eller om det är områden som skulle kunna förbättras. Detta eftersom kontonumren 

innehåller som tidigare nämnts alldeles för stora poster.   

BBAB:s mål inför framtiden är att ta fram nyckeltal som de kan styra mot. Ett nytt 

uppföljningssystem skulle kunna vara en möjlighet till att ta fram nya nyckeltal. 
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5.3.4Kvalitet och miljö 

I dagsläget ligger fokus på att påpeka risker som finns i samband med byggprojekt. Dock finns 

inga lösningar på dessa risker, utan fokuset ligger på att bara benämna, ”dessa risker finns”. Ett 

exempel på detta är; i samband med ett tidigt etableringsmöte som jag deltog i, visade det sig 

att det fanns 13 riskfaktorer i byggprojekt. Dessa punkter påpekades under mötet och därefter 

sades inget mer. Alla 13 punkter är dock inte ”aktiva” i byggprojekt utan det beror på vilken 

typ av byggprojekt det är. Med hänsyn till detta tog jag själv fram ett förslag, där det innan 

projektstart gås igenom vilka punkter som är ”aktiva” under ett specifikt byggprojekt och 

därefter sätts dessa in i tidsplanen som arbetsmoment, för att undvika att de missas.  Detta 

gjorde att det blev en bra lösning på risker som fanns i samband med byggprojekt och BBAB 

kommer i fortsättningen arbeta på detta sätt.  

Detta förändringsförslag som jag drev igenom visar att det nuvarande arbetssätt som BBAB 

använder i kvalitet och miljö gällande risker skulle kunna utvecklas med små medel. Med andra 

ord ta bort fokus från att påpeka specifika risker utan istället få bort risker med små ändringar i 

arbetssätt. 
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6. Analys och slutsatser 

6.1 Kritiska framgångsfaktorer 

6.1.1Misslyckade implementeringar 

Att BBAB misslyckats i implementeringen beror förmodligen att man haft en önskan om att 

automatisera processer inom företaget för att uppnå högre effektivitet. Dock har det inte 

funnits någon som ifrågasatt om processerna fungerar tillfredställande i dagsläget.  Som Gates 

(2005) beskriver det; redan ineffektiva processer resulterar ofta i att det blir mer ineffektiva vid 

införande av ett ES-system. Detta beror på att det tillkommer omställningar och träning vid 

implementering av ett ES-system, vilket gör att de ineffektiva processerna tar längre tid än de 

gjorde innan på grund av upplärning och så vidare. 

De flesta medarbetare i BBAB beskriver också tidsbrist som en faktor till att inte en 

implementering genomförts. Både ledning och arbetsledare verkar ha haft ont om tid för att 

engagera sig i ett ES-projekt. Davenport (2000) beskriver också att ES-implementeringar är 

tidskrävande projekt som kräver fullständigt fokus för att kunna lyckas. BBAB:s fokus har inte 

heller varit fullständigt, vilket är ett troligt scenario varför de har misslyckats.  

Davenport (1998) beskriver också att många återförsäljare inte har kunskapen om att 

implementera den programvaran de säljer och det visade sig att den programvaran BBAB 

införskaffat sig hade en återförsäljare som inte hade möjlighet att på ett bra sätt sköta en 

implementering av systemet.  

6.1.2 Ledningens engagemang och support 

Som tidigare nämnts, att återförsäljaren av systemet inte kunde erbjuda ett tillräckligt genuint 

sätt att implementera systemet, resulterade i att BBAB inte fick någon hjälp utifrån att 

implementera systemet. Detta ledde till att inte ledningen visste hur de skulle handskas med 

problemet. Samtidigt har BBAB ingen IT-avdelning vilket resulterat i att det inte finns tydlig 

kunskap för ES-system och dess påverkan på en organisation.  

Ofer (2009) beskriver att ledningars beslut ofta får större genomslagskraft än om det är en 

enskild individ som försöker att påverka och få igenom ett beslut i en organisation rörande en 

ES-implementerg. I BBAB:s fall hade ledningens engagemang och support som initierare ökat 

möjligheterna med att lyckats med en implementering. I samband med att två stycken 

medarbetare på BBAB tillsattes för att driva igenom en implementering borde de fått ett tydligt 

mandat att någon av dem skulle agerat som projektledare för ES-implementeringen, beroende 

på att som Ofer (2009) beskriver det att projekt som inte har någon tydlig projektledarroll ofta 

tenderar att dra ut på tiden och leda till utökade kostnader.  

Har BBAB:s ledning känt att de har dåligt med tid (som de beskriver det) borde de 

förmodligen gjort som Ofer (2009) beskriver, fokuserat på de processer i ett ES-projekt som 

kan upplevas mest kritiska, exempelvis uttryckt sitt engagemang vid intieringen av projektet för 

att sedan mer överlåta arbetet till en projektledare. 

Ledare och projektledare borde också informerat medarbetare om förändringen för att få dem 

involverade i ES-implementeringen. Detta beroende på att medarbetares roller ofta ändras i 



 
24 

samband med införande av ett ES-system. Det kan exempelvis vara en ändrad arbetsbeskrivning 

med nya arbetsmoment som tillkommer. Därutöver borde också ledningen delgett vad som 

kommer att krävas av medarbetare, som extra tid för att lära sig ett nytt system etc.  

Ledningens bristande engagemang har också påverkat medarbetare negativt genom att de 

fortfarande sparar information som rör byggprojekt på sina egna datorer. Detta gör BBAB 

sårbara informationsmässigt, eftersom det bland annat gör att medarbetare inte kan komma åt 

nödvändig information för att bland annat kunna göra jämförelser av projekt. 

Förändring som en ES-implementering innebär gör också medarbetare rädda, för i BBAB:s fall 

har det tidigare varit bristande kommunikation som lett till att information inte nått ut till 

medarbetare.  

6.1.3 Träning och ändring av arbetsprocesser 

I samband med att roller förändras bör också både gamla och nya arbetsprocesser på något sätt 

kunna mätas. På frågan hur finns ännu inget svar, eftersom uppsatsens mål inte är att beskriva 

det. Ändrar ledningen rollbeskrivningar måste också medarbetare känns sig bekväma i de nya 

rollerna. Detta medför att det kommer att krävas mycket träning för att få medarbetare att 

känna sig trygga i sina nya roller. Ett av de tidigare fel som ledde till att BBAB misslyckades 

med att få användare att använda sig av programmet var att deras träningsmetoder var bristande. 

Träningen som skedde var i samband med träning av en annan programvara och detta gjordes 

innan ES-systemet var helt iordningsställt, vilket också medförde att de inte fick någon 

återkoppling till det de hade lärt sig under träningen.  

Ett av de mest effektiva sätt att träna är Just In Time, JIT-träning. Detta är ett arbetssätt som 

BBAB borde anamma vid en eventuell implementering av ett ES-system. Beroende på att 

arbetsledare och platschefer ofta har lite tid för att lära sig ett nytt system innebär det också att 

det kommer krävas att det ständigt finns någon tillgänglig person för att kunna bistå med 

träning i systemet. Ett förslag för BBAB är att som teorin beskriver det; utbilda super-users. 

Detta innebär att BBAB borde rekrytera eller hyra in en person som till exempel åker på extra 

utbildningar i programmet för att vara företagets specialist, och bistå med all möjlig hjälp som 

rör ES-systemet.  

Vad som förvånar i samband med träning är att det redan fanns kunskap inom BBAB gällande 

träning av nya system. Detta i och med att en person redan utbildat flera personer med Just In 

Time, JIT-träning. Att man inte samarbetat i organisationen visar på att det förmodligen brustit 

i kommunikationen mellan berörda parter.  

6.2 Sammanfattning 

I avsnitt 5.1 har jag analyserat teoretiskt och empiriskt material kring implementering av ES-

system, med fokus på kritiska framgångsfaktorerna ledningens engagemang och support, samt 

träning och ändring av arbetsprocesser. I och med detta har jag kommit fram till ett 

angreppssätt för att kunna besvara min forskningsfråga: ”Hur kan Backgårdens Bygg AB 

implementera SiteCon utifrån kritiska framgångsfaktorerna ledningens engagemang och 

support samt träning och ändring av arbetsprocesser?”(en mer utvecklad modell av figur 4 

kommer att beskrivas i avsnitt 7) 
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Figur 4. Bild över ett angreppssätt för att implementera ett ES-system utifrån kritiska framgångsfaktorerna 

ledningens engangemang och support samt träning och ändring av arbetsprocesser. 

Genom att använda sig av ledningens engagemang och support samt träning och ändring av 

arbetsprocesser kommer chanserna att lyckas med en ny implementering att öka.  

1. I steg ett måste ledningen skapa en målbild med SiteCon för att kunna ha något att 

styra mot i implementeringen av ES-systemet. Hade BBAB haft en IT-avdelning, skulle 

steg 1 och steg 2 bytt plats i och med att ledningen då skulle kunnat definiera bättre mål 

tillsammans med en IT-avdelning/experter. I och med detta skulle det vara en fördel 

med en IT-avdelning eftersom ledningen då får input från IT-experter. 

 

2. Det kanske mest kritiska momentet vid starten är att ledningen verkligen visar sitt 

engagemang för implementeringen utav SiteCon och ger implementeringen tid, tid för 

genomförande. Därefter bör ledningen tillsätta en intern projektgrupp med en 

projektledare som hanterar genomförandet av en implementering. I samband med detta 

bör det också informeras om läget för de tilltänkta användarna i organisationen, med 

andra ord platschefer och arbetsledare, för att också de skall kunna ventilera sina åsikter 

kring en implementering.  

En projektledare som kommer vara ”huvudledare” för en implementering bör också ha 

ytterst beslutanderätt som Ofer(2009) påpekar, eftersom annars tenderar ofta projekt att 

dra ut på tiden och därmed medföra utökade kostnader.  

3. Vid information till medarbetare bör ledning och projektledare göra detta på ett tydligt 

sätt. Detta för att inte dessa skall känna osäkerhet inför framtiden med ett nytt system. 

1. Skapande av målbild med ett 

ES-projekt av ledningen 

6. Starta ”skarp” träning i 

samband med ny projektstart 

5. Arbeta för att färdigställa ES-

systemet för användning 

2. Tillsätta projektledare och 

projektmedlemmar 

3. Informera medarbetare om 

förändring 

Ledning Projektledare 

4. Se över arbetsprocesser och 

arbetsrutiner och göra ev. 

ändringar 
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Medarbetarna måste få en känsla av ett nytt ES-system tillför dem något, med andra ord 

ett egenintresse.  

 

4. I samband med att projektledare och ledning har informerat om läget måste också 

projektgruppen börja se över medarbetares arbetsprocesser och arbetsrutiner för att 

undersöka hur en implementering kommer att förändra medarbetares sätt att arbeta, 

samt hur ett ES-system skall hjälpa dem i att effektivisera platschefers och arbetsledares 

processer.  

 

5. En annan aspekt är också att färdigställa systemet för att det skall kunna användas fullt ut 

då det skall tas i bruk, eftersom att det vid tidigare försök inte varit helt iordningställt 

Detta gäller då bland annat att mallar skall vara klara för inköpsavdelningen i BBAB och 

så vidare. 

  

6. Efter att ha gjorde detta bör den ”skarpa” träningen startas med varje enskild 

arbetsledare/platschef i samband med att denne har en ny projektstart för att få direkt 

återkoppling till ett verkligt projekt. Samtidigt kan det vara till en fördel att utbilda 

projektledare eller projektmedlemmar till ”super user” och låta denne sköta ”just-in-

time” träningen. 

 

6.3 Övrigt 

Det kanske mest förvånande med det tilltänkta ES-systemet är att det har funnits i 

organisationen sedan många år tillbaka och fortfarande är inte alla medarbetare varse om att ett 

sådant system finns. I samband med intervjuer har det varit medarbetare som frågat vad 

programmet är för något. Det har även funnits vissa som är medvetna om att programmet 

finns, men inte vad det skall användas till.  

Under implementeringen bör också projektgruppen arbeta med hur den information som läggs 

in i systemet skall tas om hand för att inte låta den informationen gå till spillo. 

Vad ledningen borde ha frågat sig från början är om SiteCon kommer att lösa deras 

underliggande problem med att utforma ett gemensamt arbetssätt. Varför detta bör göras är att 

majoriteten av människorna i organisationen som är tilltänkta användare är arbetsledare och 

platschefer i övre medelåldern med tämligen lite datorvana. Inom organisationen idag använder 

sig majoriteten av de mer ordinära programmen word och excel, men inga mer avancerade 

system.  

Att målbilden har blivit att ha ett gemensamt arbetssätt är något som jag själv har fått uttrycka. 

Detta var något som inte var självklart när jag från början ställde den allmänna frågan om det 

fanns någon målbild med en implementering av ES-systemet SiteCon. Tämligen snabbt förstod 

jag att det var ett gemensamt arbetssätt man ville åt samtidigt som deras tanke var att all 

information kring byggprojekt skulle läggas in i SiteCon och sparas på ett gemensamt utrymme 

för att alla skulle få tillgång till den.  
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7 Utvecklingsmöjligheter 
Under arbetets gång har jag sett att det finns potential inom flera olika områden i Backgårdens Bygg 

AB som har goda utvecklingsmöjligheter. I och med detta har jag valt att utveckla ytterligare en 

forskningsfråga: Att studera vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom BBAB.  

Min tid i BBAB har resulterat i djupare förståelse för byggbranschen och dess sätt att arbeta. 

Många är fast i gamla rutiner och därigenom är det svårt att genomföra förändringar i denna 

bransch. Varför det är svårt är för att en byggfirma hela tiden innefattar många olika firmor och 

alla anser att branschen är unik. Att kunna förändra alla huvudentreprenörer samt 

underentreprenörer känns som en omöjlighet. Dock skulle detta kunna vara ett intressant 

forskningsområde, ”den unika branschen”. Visserligen anser företrädare för olika branscher att 

just deras bransch är unik, men än dock känns byggbranschen mindre innovationsbenägen än 

exempelvis tillverkningsindustrin, då det gäller arbetssätt. En del i det hela är att det aldrig finns 

någon fast arbetsplats, mer än under kort tid. 

7.2.1 Allmänt om BBAB:s organisation 

7.2.2 Uppföljning 

7.2.3 Hemsida 

7.2.4 Kommunikation 

7.2.5 Kvalitet och miljö 

7.2.6 Personal 

7.2.7 Benchmarking 

7.2.8 Intern projektledare 

7.2.9 Placering av vinstmedel 
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8 Slutgiltiga rekommendationer till Backgårdens Bygg AB 
Denna studie har visar hur ett företag i byggbranschen kan arbeta vid införande av ES-system. 

Inom detta område fanns det tidigare knapphändig information gällande hur byggbranschen 

kan arbeta för att bättre kunna lyckas med att implementera ett ES-system. Tack vare detta 

arbete finns det nu mer forskning kring hur byggbranschen kan lyckas med att implementera 

ES-system utifrån kritiska framgångsfaktorer.  

I och med att denna fallstudie behandlar hur en implementering skulle kunna få ökade chanser 

att lyckas genom att se till kritiska framgångsfaktorer för ett projekt, finns det möjlighet till 

ytterligare forskning hur man skall lyckas med resten av de andra kritiska framgångsfaktorerna. 

Samtidigt finns det utrymme att bedriva forskning inom byggbranschen hur företag som 

implementerat exempelvis SiteCon skall kunna göra uppföljning på den information som 

”stoppas in” i databasen.  

Om Backgårdens Bygg AB väljer att på nytt försöka implementera SiteCon anser jag att de bör 

ta hänsyn till de kritiska framgångsfaktorerna Lednings engagemang och support, samt träning och 

ändring av arbetsprocesser. I och med att jag också intresserat mig för utvecklingsmöjligheter inom 

BBAB (se avsnitt 7 Utvecklingsmöjligheter) har jag valt att göra en slutgiltig bild för att besvara 

forskningsfrågan: ”Hur kan Backgårdens Bygg AB implementera SiteCon utifrån kritiska 

framgångsfaktorerna ledningens engagemang och support samt träning och ändring av 

arbetsprocesser?”  
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Figur 5. Bild över ett tänkbart angreppssätt för BBAB att implementera ett ES-system utifrån kritiska 

framgångsfaktorerna ledares engagemang och support samt träning och ändring av arbetsprocesser 

(Axelsson, 2009) 

Det som skiljer sig från tidigare bild i stycke 6.2 sammanfattning är att utvecklingsmöjligheter 

har lagts till. Att de bör gå igenom de utvecklingsmöjligheter som jag gett förslag till är för att 

de då också har möjlighet att utveckla organisationen innan de implementerar ett nytt system. 

Därigenom kan de också på ett bättre sätt anpassa ett nytt ES-system för framtida behov. 

Utvecklingsmöjligheterna skall ses som förslag på förbättringsområden som också kan leda till 

diskussion inom BBAB för att kunna stärka organisationen inför framtiden. Inom området 

utvecklingsmöjligheter bör BBAB:s ledning skapa en vision/målbild på ett till fem år för att 

kunna veta hur de vill att organisationen skall se ut i framtiden. Detta för att kunna anpassa hur 

de skall jobba i systemet för att också kunna matcha det med framtida behov.  

 

 

 

2. Skapande av målbild med ett 

ES-projekt av ledningen 

7. Starta ”skarp” träning i 

samband med ny projektstart 

6. Arbeta för att färdigställa ES-

systemet för användning 

3. Tillsätta projektledare och 

projektmedlemmar 

4. Informera medarbetare om 

förändring 

Ledning Projektledare 

5. Se över arbetsprocesser och 

arbetsrutiner och göra ev. 

ändringar 

1. Se över organisationen – 

Utvecklingsmöjligheter, framtid 

Exempelvis hur vill vi att vår 

organisation skall se ut om ett 
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Bilaga A 

Backgårdens Bygg 

Fig.  Projektorganisationsschema 
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Bilaga B 

Intervjuer 

Intervjufrågor 

 Känner du till systemet SiteCon? 

 När togs programmet in? 

 Varför kom det in? 

 Vad ville ni uppnå med en implementering? 

 Varför tror du att systemet inte används fullt ut idag? 

 Hur skulle du önska att en implementering skulle skett? 

 Vilken träningsform skulle du önska då det gäller systemet? 

 Hur ser du på ledningens engagemang och support för SiteCon och dess existens? 

Frågorna som står skrivet ovan var gjorda för att få en bakgrund till problemet som 

Backgårdens Bygg AB har haft med tidigare implementeringar. De har varit värdefulla och 

hjälpsamma i att få en bakgrundsbild till problemet i att implementera tidigare system och vad 

personer har för uppfattning kring detta. 

Kommande sammanfattning bygger på intervjuer med kalkylatorer, inköpare, platschefer och 

projektledare samt arbetsledare. Hänsyn har tagits till integritet och anonymitet därav har det 

endast gjorts en sammanställning/sammanfattning på intervjumaterialet. 

Sammanfattning intervjuer 

Systemet togs in 2005 av en platschef och tanken var att han skulle fungera som drivande kraft 

i att få alla arbetsledare och platschefer att använda sig av programvaran. Dock lyckades inte 

BBAB med detta utan var tvungna att avsluta försöken till att implementera systemet. 

Enligt respondenter är företaget i behov av att ”veta vart vi är nu”, ”vart vi vill vara” och ”hur 

vi skall ta oss dit”. Företaget känns tämligen individstyrt med subgrupperingar, vilket kan göra 

att kommunikationen inte fungerar på ett föredömligt sätt. ”Det skall inte vara flera 

organisationer i en, utan en gemensam, stark organisation som strävar mot samma mål”. 

Det viktigaste till en början då programmet tas i bruk ”ordentligt” är att bereda sig på att det 

kommer att vara motigt i början. En annan del är att programmet är helt iordninggjort från 

första början för att det skall kunna användas kontinuerligt . Till en början anser många av 

respondenterna att det bör läggas kraft på de yngre i organisationen för att förhoppningsvis 

kunna få snabbare genomslagskraft och påvisa för den äldre generationen fördelarna systemet 

kan ge dem. 

Enligt många i organisationen är det tidspress som är den faktorn som gör att programmet i 

dagsläget inte används. Det finns helt enkelt inte utrymme för att sätta sig in i programmet om 

det inte schemaläggs tid. 

Samtidigt var majoriteten av respondenterna överens om att träningen borde skett på ett annat 

sätt än i en hel grupp och endast vid ett tillfälle. Den viktigaste punkten var att alla ansåg att 
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ledningens engagemang för frågan inte varit tillräcklig och att det inte funnits några tydliga 

direktiv om hur programmet skulle användas och framförallt varför det skulle användas. 

Övrigt 

Vad som hela tiden påpekades från i princip alla respondenter var behovet av en ny kontoplan 

för att kunna göra ordentlig uppföljning, en sak som de idag ansåg inte gick att göra. 

Med hänsyn till att BBAB är en tämligen liten organisation har intervjuerna varit en grund för 

empirin, vilket innebär att det funnits mycket informell fakta, genom bland annat observationer 

och många frågor till berörda personer i BBAB. Att det har blivit på detta sätt beror på att 

majoriteten på BBAB varit upptagna större delar av examensarbetets tid. Information som 

framkommit på detta sätt har bland annat varit att företaget består av många olika 

subgrupperingar. I det här fallet innebär det att många arbetar på olika sätt, varpå ett 

gemensamt ES-system (enligt platschefer och arbetsledare m.fl.) skulle kunna vara en lösning på 

att närma sig ett gemensamt arbetssätt.  

En medarbetare på BBAB höll med mig om att de tidigare implementeringsförsöken borde ha 

drivits som internprojekt. Därigenom trodde han att det skulle gått att genomföra 

implementeringen tidigare och redan i dagsläget haft systemet ”körklart”.  

I samband med intervjuerna framkom det också att de flesta också vid en implementering 

skulle vilja ha en arbetsmall för de tilltänkta arbetsuppgifterna i SiteCon. Detta för att underlätta 

för dem vid en eventuell implementering.  
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Bilaga C – Benchmarking  BBAB och Nåiden Bygg AB, nyckeltal 

 

Backgårdens Bygg AB 

 

Nåiden Bygg AB 
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Intevjuer 

 BBAB, Kalkylator 1, intervju den 2/10 – 09, kl. 13:00-15:00 

 BBAB, Kalkylator 2, intervju den 30/9 – 09, kl. 10:00-11:00 

 BBAB, Platschef 1, intervju den 23/9 – 09, kl. 10:00-12:00 

 BBAB, Platschef 2, intervju den 8/10 – 09, kl. 09:15-11:00 

 BBAB, Inköp, intervju den 21/9 – 09, kl. 10:00-11:00 

 BBAB, Ekonomichef, intervju den 25/9 – 09, kl. 09:30-10:30 

 BBAB, Kvalitet & miljö 1, intervju den 28/9 – 09, kl 13:00-15:00 

 BBAB, Kvalitet & miljö 2, intervju den 29/9 – 09, kl 07:00-08:45 

 BBAB, Arbetsledare 1, intervju den 21/9 – 09, kl. 15:00-16:00 

 BBAB, Arbetsledare 2, intervju den 21/9 – 09, kl. 15:00-16:00 

 BBAB, Arbetsledare 3, intervju den 21/9 – 09, kl. 08:00-09:00 

 Consultec, Konsult, intervju den 22/10 – 09, kl. 12:00-16:00 

 
  


