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Sammanfattning 
I dagens allt hårdare konkurrens bland företag implementerar många organisationer en 
mängd olika affärssystem. Dessa affärssystem krävs för att förtagen skall kunna 
konkurrera på allt mer globala och flexibla marknaden. Projektledare ser dock ett antal 
problem relaterade till den blivande användaren som måste lösas för att 
implementeringen av ett affärssysystem skall lyckas. Studien har genomförts med teorier 
om användarproblem, lösningar och affärssystem. Data har erhållits genom personliga 
intervjuer med tre olika projektledare vid tre olika organisationer. Jag har valt att använda 
mig av kvalitativt angreppssätt 
 
De problem som uppkommit inom de undersökta organisationerna är 
språkförbistringsproblem orsakat av projektledarens svaga verksamhetskunskap, 
trygghetsproblem framkallat av obehag av förändringar. Studien visar även att sabotage 
är problem vid affärssystem implementeringar och sker ofta genom negativ 
ryktesspridning. Studien belyser även användarens bristfälliga helhetssyn av 
organisationen. Min studie tar även upp problem med normer, rutiner, värderingar, regler 
och roller. Dessa problem orsakas av att det ofta blir nya arbetskonstellationer bland 
användarna. Vidare belyser studien hur för lite resurser och hur förändrat 
handlingsutrymme skapar implementeringsproblem 
 



 

 
Abstract 
In today�s increasingly competitive market many organizations implement a various 
number of business systems. These systems are necessary for the companies to be able to 
compete on the even more global and flexible markets. Project managers have identified 
a number of problems pertaining to the future user that must be solved for a successful 
implementation of business systems. The study has been conducted with theories of user 
problems, solutions and business systems. Data has been collected through personal 
interviews with three different project managers from three different organizations. A 
qualitative approach has been chosen. 
 
The problems that arise in the researched organizations are miscommunication related 
problems caused by the project managers weak knowledge of the organization in question 
and security problems caused by discomfort to change. The study also shows that 
sabotage is a problem when implementing business systems and it often happens by 
rumour-mongering. The study also illustrates the users insufficient overall picture of the 
organization. Also, the study brings up problems with norms, routines, values, regulations 
and roles. These problems are caused when a new group of users is assembled. The study 
also lights up issues as how a lack of resources and how a changed space to act creates 
implemtentation problems. 
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1. Inledning 
Informationsteknologi har fått en ökad betydelse för företag allt sedan det introducerades 
på 1950-60 talet. Förändringar med hjälp informationsteknologin gjordes under detta 
decennium vanligtvis genom att manuella rutinerna i organisationen blev datoriserade. 
Under 1970-80 talet startade utvecklingen av mjukvara för styrning av producerande 
företag, dessa system kallades affärssystem. Under detta årtionde gjorde affärssystem på 
allvar sitt intrång i företagsvärlden då många företag gjorde sina första upphandlingar av 
just dessa affärssystem. Målsättningen med systemen var att företagen skulle få en bättre 
kontroll av alla organisationens affärstransaktioner och att affärssystemen skulle göra det 
möjligt för företag att ha alla transaktionerna lagrade på en plats (Kalderen, 1995).  
 
Under -90 talet och början av 2000 talet har den allt mer globala marknaden gjort att 
marknaden för företag i allt större utsträckning hårdnat, detta till följd av en allt större 
global marknad och en informationsmäng som har kraftigt ökat. Detta har gjort att företag 
måste kunna ta del av och behandla både intern och extern information på ett allt 
effektivare tillvägagångssätt. Många gånger beskrivs detta som det mest väsentligt för att 
kunna överleva på en allt mer föränderlig, global och konkurrerande marknad 
(Krajewski, 1999). För att kunna bli mer effektiva har många företag insett värdet av att 
kunna integrera olika avdelningars informationsflöden. Denna integrering har till följd att 
beslutsfattarna får korrekt och aktuell information och utifrån denna information kan fatta 
korrekta beslut vilket i sin tur leder till att organisationen bli mer effektiv och lönsam 
(Krajewski, 1999).Dessa effektiviseringar och förändringar görs för att organisationer ska 
kunna hålla sig lönsamma eller behålla sina marknadsandelar. Detta har lett till att företag 
i allt större omfattning fortsatt upphandla affärssystem. 
 
Många företag befinner sig idag i implementerings fasen av affärssystem där 
organisationerna sammanlänkar system och affärshändelser (Hederstierna Monten, 2003). 
En upphandling och implementering av ett affärssystem kräver emellertid mer eftertanke 
och noggranna behovsanalyser än vad många företag är på det klara med. Detta beroende 
på att implementeringen är grunden för att systemet skall kunna ha en god funktionalitet i 
ett framtida arbete som motor och stödverktyg för företaget. Kalderen (1995) menar att 
ett företag som upphandlar affärssystem oftast har för avsikt att behålla systemen i fem 
till tio år och att det därför är väldigt viktigt att implementeringen blir lyckad, detta för att 
systemet skall kunna fungera och ge den effektivisering som det var tänkt.  Davenport 
(1998) beskriver vikten av eftertanke och noggranna behovs analyser i citatet �if a 
company rushes to install an enterprise system without fist having a clear understanding 
of the business implication, the dream of integration can quickly turn into a nightmare� 
 
Ett förändringsarbete som en implementering av ett nytt affärssystem är innebär att 
användare drabbas av en förändringsprocess (Gäre, 2003). Detta är något som ofta kan 
leda till problem då människor är i allmänhet rädda för förändringar och därigenom 
motsätter sig förändringen. Denna motsättning kan ske i form av ovilja och 
motståndskraft mot förändringsprocessen (Gäre, 2003). 
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Vem skall leda förändringsprocessen? Och få användarna att känna sig bekväm för 
förändringsprocessen. Där kommer projektledaren in i bilden. Sarv (1991) beskriver 
projektledaren som motorn i implementeringsprocessen och den som är ansvarig och 
leder förändringsarbetet. Sarv (1991) menar även att en projektledare bör kunna 
identifiera problem som uppstår vid förändring. Karlöf och Söderberg (1991) anser även 
att projektledaren är den personen som skapar lugn och trygghet i förändringsprocessen 
bland användarna. En projektledare har även till uppgift att bibehålla användarnas 
engagemang och entusiasm samt sälja in och övertala användaren till förändringen 
Balogun och Hope Hailey (2004). Då en projektledare är den person som är ansvarig för 
förändringsarbetet är det intressant att studera hur projektledaren upplever att användaren 
negativt kan påverka implementeringsprocessen. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka vilka problem projektledare anser användare kan 
orsaka vid en implementering av ett affärssystem. 
 

• Vilka problem upplever en projektledare att en användare kan orsaka vid 
implementering av ett affärssystem? 

• Vad beror problemen på och hur upplever projektledaren att de kan förebyggas 
eller lösas? 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer att avgränsas till att enbart att ta upp problem som användare kan 
orsaka vid en implementering av ett affärssystem utifrån en projektledares perspektiv. 
 

1.5 Disposition 
Här kommer jag att göra en kort beskrivning över hur jag valt att disponera de olika 
delarna i rapporten. I kapitel 2 ger jag en förklaring vilket vetenskapligt synsätt jag valt, 
vilka olika vetenskapliga metoder jag har använt samt vilken typ av analys och 
bearbetning jag har gjort. I kapitel 3 tar jag upp teori kring affärssystem, problem vid 
implementering av affärssystem och lösningar på problem vid implementering av 
affärssystem. Den empiriska studien i kapitel 4 visar den information jag fått fram genom 
intervjuer med respondenter inom olika organisationer. I kapitel 5 analyserar och jämför 
jag det insamlade materialet och jämför dessa med varandra och med teorin kring det 
valda ämnet. Till slut presenterar jag i kapitel 6 mina slutsats 
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2. Metod 
Kapitlet inleds med uppsatsens forskningsansats och en kort diskussion kring kvalitativa 
respektiver kvantitativa metoder. Därefter följer val av undersökningsansats, 
litteratursökning, reliabilitet och validitet. 
 

2.1 Forskningsansats 
En metod har som uppgift att fungera som ett ramverk vilket visar på vad som erfordras i 
de olika faser som ingår i en undersökning. En metod är även ett redskap, ett systematiskt 
sätt att lösa problem och genom detta komma fram till ny kunskap. (Holme/Solvang, 
1995). Det finns ett flertal likvärdiga metoder men dessa delas upp i kvantitativa och 
kvalitativa metoder. (ibid.) 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den går ner på djupet istället för bredden. 
En kvalitativ undersökning används ofta när man vill uppnå en grundlig förståelse av 
problem området. Tillvägagångssättet bygger på djupa analyser av problemområdet för 
att skaffa sig en grundläggande och väldefinierad lösning av problemet. Denna ansats 
medger också en flexibilitet och tillåtelse att ändra i undersökningen om ny information 
tillkommer eller om förutsättningar ändras. Man kan säga att metoden präglas av en 
öppenhet för ny kunskap. Styrkan i ansatsen är att den tillåter att man tillför ny 
information under själva genomförandet av undersökningen. (Holme & Solvang, 1997). 
 
Kvantitativa metoder kännetecknas av att de teoretiska begreppen kan göras mätbara. 
Med det menas att man informationen skall kunna kvantifieras. Kvantitativa metoder 
används när forskaren vill ha en översiktsbild och generell kunskap. Undersökningen går 
mer på bredden än på djupet och undersökningen omfattar ett stort antal 
undersökningsobjekt.Den kvantitativa metodens styrka ligger i att den kan förklara olika 
händelser eftersom den standardiserar och strukturerar undersökningens uppläggning. 
Detta gör dock att den kvantitativa ansatsen präglas av avstånd och urval. Ansatsen 
tillåter ej att ny information tas med i undersökningen om denna kommer fram under 
undersökningen. (Holme & Solvang, 1997).Den mest grundläggande skillnaden mellan 
dessa två tillvägagångssätt ligger i användningen av ord (kvalitativa forskningen) eller 
siffror (kvantitativa forskningen) när studien analyseras. (ibid.). 
 
Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden eftersom jag ville skapa en ökad 
förståelse och helhetssyn inom det valda problemområdet. Ytterligare en orsak till varför 
jag valt det kvalitativa angreppssättet är att min undersökning kommer att omfatta ett 
begränsat antal undersökningsobjekt. Jag anser att det inte är lämpligt att använda sig av 
den kvantitativa undersöknings metoden då främst beroende på att jag inte har för avsikt 
att kvantifiera resultaten från min empiriska studie. 
 
Enligt Zikmund (2000) kan slutsatser dras på två olika sätt antingen använder man sig av 
induktion eller av deduktion. I ett induktivt angreppssätt utgår forskaren från empiriska 
studier där det gäller att gå från erfarenhet till att formulera en teori. Detta angreppssätt 
bidrar till ett innovativt tänkande detta beroende på att det inte finns någon tidigare 
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vedertagen teori inom området vilket innebär att detta angreppssätt kan vara svårare och 
vara väldigt tidskrävande. 
 
Ett deduktivt angreppssätt menar författaren Torsten Thuren (1996) kännetecknas 
av att forskaren utifrån allmänna principer och befintlig teori försöker dra logiska 
slutsatser om enskilda företeelser De deduktiva tillvägagångssätten kan vara lättare att 
arbeta med detta beroende på att forskaren utgår från en redan befintlig teori dock finns 
en viss risk att man faller in i ett gammalt tänkande och genom detta missar det 
innovativa synsättet. (Zikmund, 2000). 
 
Jag har valt att använda mig av deduktion då forskningsansatsen stämmer väl överens 
med mitt arbete där jag går från en befintlig teoretisk referensram. Referensrammen 
jämför jag sedan med mitt empiriska material och sedan drar jag slutsatser grundade på 
mina egna tolkningar kring studien. 

2.2 Undersökningsansats 
Enligt Denscombe (1998) finns det en rad olika forskningsstrategier att använda sig av. 
Vilken av dessa som skall användas i ett arbete enligt författarna är beroende av vad som 
passar bäst till de valda forskningsfrågorna och målen. Forskningsansatsen jag har valde 
att göra var en fallstudie denna ansats lämpar sig för svårdefinierad och komplicerade 
fall. Fallstudier ger möjligheter att hitta nya saker under själva studien och genom detta få 
en mer detaljerad uppfattning och därmed en rikare bild av den specifika situationen 
(Merriam, 1994).  Enligt Denscombe (1998) som menar att val av en fallstudie innebär att 
forskaren undersöker en eller ett fåtal undersökningsenheter. Detta, menar han, för att få 
djupgående redogörelser för händelser, relationer, erfarenheter eller processer i den 
speciella undersökningsenheten och se det speciella snarare än det generella. Merriam 
(1994) menar att det finns en svaghet i fallstudier, detta är att det inte går att dra några 
generella slutsatser utan endast uttala sig om det undersökta fallen. Med hjälp av 
fallstudien beskrivs verkligheten där fallet i fråga får representera verkligheten. Min 
avsikt med uppsatsen är att få en rikare och mer detaljerad bild av problemområdet och 
inte dra generella slutsatser utifrån de undersökta fallen. Urvalet av respondenter har 
gjorts utifrån respondenternas kunskaper och arbetsuppgifter som faller väl in inom 
forskningsområdet. Den första kontakten med respondenterna skede via telefon där en 
förfrågan om möjlig intervju togs upp, därefter skickades frågeguiden till respondenterna 
för att projektledarna skulle ha möjlighet att kunna förbereda sig och ge relevanta svar 
när intervjun skulle genomföras. 
 
Datainsamlingsmetoden jag kommer att använda mig av är personliga intervjuer. Detta då 
den är lämplig att samla data som är relevant för det forskningsområde jag valt att belysa. 
Med personliga intervjuer kan man få en insikt i respondentens handlingar, uppfattningar, 
kunskaper och attityder fås med (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Intervjuer kan 
enligt Denscombe (1998) vara lämpligt att använda när man vill samla in detaljerad eller 
känslig information från ett mindre antal människor. Känsliga frågor bör hanteras 
varsamt och för att få respondenten att öppna sig och svara ärligt (ibid.). En av fördelarna 
med en personlig intervju är att den går relativt fort att utföra samt ger en kontrollerad 
intervjusituation. En annan fördel enligt Saunders et al med att göra intervjuer är att man 
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har möjlighet att ställa följdfrågor samt utnyttja respondentens kroppsspråk.En negativ 
aspekt att tänka över vid intervjuer är intervjuareffekten vilket är när intervjuaren 
personlig identitet färgar och styr svaren i intervjun mot en viss riktning (Denscombe, 
1998). Intervjuer kan enligt Denscombe (1998) ske på tre olika sätt strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att 
forskaren har en mycket stark kontroll över frågorna och svarens utformning. Se-
mistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid flexibel och inställd på 
att den intervjuade kan få utveckla sina synpunkter. Ostrukturerade intervjuer innebär att 
forskaren sätter igång intervjun, genom att introducera ett ämne för att sedan ingripa så 
lite som möjligt och istället låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina 
tankegångar (ibid.). 
 
Jag har valt att använda mig av en blandning av strukturerad intervju då jag använt mig 
av en förutbestämt intervjuguide och semistrukturerad intervju när jag vid nödvändiga 
tillfällen ställt följdfrågor för att erhålla nödvändig information och komma ner på djupet 
i problemämnet. Dessa följdfrågor ingick inte i min intervjuguide. Intervjuerna ägde rum 
hos respektive respondent i störningsfria miljöer. Intervjuerna började med lite allmänt 
prat därefter frågade jag respondenten om det gick bra att jag spelade in intervjun för att 
kunna återberätta intervjun på ett så korrekt som möjligt. Därefter började själva 
intervjun med respondenten. 
 

2.3 Litteratursökning 
För att sätta mig in i forskningsområdet och för att få en ordentlig teoretisk grund att stå 
på, började jag med att göra en litteraturstudie. Detta gjorde jag genom att studera böcker 
och artiklar inom ämnet. Böckerna söktes via Luleå tekniska universitets bibliotek där jag 
använde LUCIA och LIBRIS användes för att hitta lämplig litteratur. Sökorden som i 
första hand gav mig användbar information var affärssystem, implementering, 
informationssystem, projektledare och kompetens. 
 

2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet, även benämnt tillförlitlighet, visar huruvida ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen d.v.s. inte påverkas av 
tillfälligheter en forskare skall kunna utföra samma mätningar vid ett senare tillfälle och 
få samma resultat (Winter, 1992). Mätningar skall inte påverkas av de förhållanden som 
råkar vara vid intervjun där respondenten exempelvis får ledande frågor eller blir störd av 
yttre faktorer. (Winter, 1992).Några yttre omständigheter som kan ha påverkat 
intervjuerna ser jag inte då jag genofört dessa intervjuer under lugna förhållanden utan 
störande moment. Då frågorna är välutformade anser jag att forskare kan ställa samma 
frågor vid ett senare tillfälle och få ut ungefär samma svar som jag har fått fram. 
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2.5 Validitet 
Validiteten anger hur säkert ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. För att 
bedöma eller att beräkna validitet används två olika metoder enligt Winter (1992) delar in 
validiteten i två delar. Den inre validiteten betyder att mätinstrumentet är konstruerat på 
ett sådant sätt, att det stämmer överens med den definition av den mätta variabeln som 
utgås från. Den yttre validiteten innebär, att det uppnådda resultat från mätinstrumentet, 
stämmer överens med det resultat som fås med hjälp av en annan mätmetod vilket skall 
mäta detsamma Winter (1992). För att höja validiteten måste rätt respondenter intervjuas, 
inhämtade data måste vara giltig samt tolkas riktigt enligt Saunders et al. 
 
Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer där det ges möjlighet att ställa 
följdfrågor om detta ansågs nödvändigt. Detta bör sannolikt ge en ökad validitet i studien 
i kombination med att respondenten kunde ställ frågor till mig om något var oklart. Jag 
använde mig av inspelningsutrustning för att i efterhand lyssna igenom det materialet för 
att försäkra mig om att ingen information glömts bort, misstolkats eller förvrängts. Valet 
av respondenter gjordes utifrån det kunskaper respondenterna besatt inom det valda 
området. Jag anser därmed att validiteten i denna studie är god. Jag anser även att jag 
följer den kvalitativa metoden jag använt mig av följdfrågor vilket kan ses som tilläggs 
information och detta är något som den kvalitativa metoden tillåter till skillnad från den 
kvantitativa metoden. 
.
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras min teoretiska referensram som har sin utgångspunkt från 
tidigare forskning och skall ligga till grund för undersökningen. Kapitlet inleds med en 
presentation av affärssystem följt av en beskrivning av projektledare. Därefter belyses det 
problem som kan uppstå kring användare vid en implementering av ett affärssystem. 
Slutligen presenteras lösningsförslag på det problem som uppstår kring användaren vid 
en implementering av ett affärssystem. 
 

3.1 Affärssystem 
Ett informationssystem har inte någon mening i sig utan den existerar för att tjäna en 
verksamhet enligt Andersen (1994).Ett affärssystem är en form av informationssystem 
som används direkt i en företags verksamhet. Ett affärssystem har till skillnad från ett 
egenutvecklat system den egenskapen att organisationens rutiner till en viss del får 
anpassas till den befintliga strukturen i affärssystemet (Askenäs, 2000).  Systemet består 
av mer eller mindre färdiga programvaror. Dessa programvaror är verktyg för att 
företagen skall uppnå sina affärsmål samt klara av de förändringar som sker i företagets 
omgivning (Kalderen, 1995). Ett affärssystem är således en mjukvarulösning som stödjer 
ett flertal av organisationens funktioner såsom produktion, ekonomi, konstruktion, 
marknadsföring och försäljning. Författaren Askenäs (2000) ger definitionen att ett 
affärssystem är ett integrerat standardsystem som stöder flera funktioner av ett företag. 
Affärssystem har till uppgift att länka samman företagets interna och externa processer 
(Hederstierna Mont�en, 2003).Marknaden erbjuder en mängd olika affärssystem och 
dessa kan delas in i fyra olika kategorier Generella system, Branschsystem, System för 
små, medelstora och stora företag samt lokala, nationella och internationella system. 
 

3.1.2 Generellasystem 
Generella system är system som tillgodoser behoven inom många olika 
tillämpningsområden. Dessa system omfattar vanligtvis redovisning, reskontror, order, 
lager, fakturering och inköp. Generella system vänder sig till företag med relativt 
standardiserade administrativa rutiner. Fördelen med ett generellt system är att många 
företags behov täcks in inom ramen för dessa system. 
 

3.1.3 Branschsystem 
Bransch system tillgodoser de behov som är unika för en eller flera närliggande 
branscher. Branschsystemen är oftast smala och måste nästan alltid kompletteras med 
funktioner från andra leverantörer om kunden vill ha ett komplett affärssystem. 
Fördelarna med dessa system är att specifika behov tillgodoses samt en hög kompetens 
om branschen skapas. Nackdelar är att det ej är kompletta system utan måste 
kompletteras från olika leverantörer detta kan innebära problem i form av ansvars, 
service och underhållsfrågor. 
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3.1.4 System för små och medelstora företag 
System för små företag är för det mesta helt standardiserade vilket innebär att kunden 
måste anpassa sina rutiner efter systemet. Det finns även funktionellt anpassade till små 
företags behov. Det innebär att basbehoven i första hand tillgodoses. Medelstora och 
stora företag finns alla tänkbara system från breda standardlösningar till komplexa 
speciallösningar. 
 

3.1.5 Lokala, nationella och internationella affärssystem 
Lokala affärssystem säljs enbart i en geografisk avgränsad del av landet. Fördelen med 
lokalasystem är att utvecklaren känner till de lokala behoven och förutsättningarna. Dessa 
system är ofta bransch system. Nationella system är system med spridning över hela 
landet dessa är ofta generella system. Fördelen med dessa är att de finns många företag 
med olika behov och förutsättningar. De internationella affärssystemen riktar sig till 
företag med komplicerad valutahantering, export och importhantering samt invecklade 
nationella och internationella organisationsstrukturer som försvårar ekonomistyrningen. 
 
Ett affärssystem är enligt Ptak och Schragenheim (2000) uppbyggt men en klient/server 
struktur enligt figur 2.1 
 

 
Figur 1 Klient/server lösning Ptak och Schragenheim (2000) 
 
Figuren visar hur klienterna kommunicerar med huvuddatorn som även kallas servern. 
Huvuddatorn innehåller alla data som finns lagrad i företaget. Genom en kommunikation 
mellan klient och server kan klient användare på olika avdelningar skaffa sig 
information.Ett affärssystem kan vara konstruerat på flera olika sätt exempelvis som stora 
integrerade system eller som moduler som kombineras fritt. Fördelen med att använda sig 
av moduler är att företagen fritt kan välja hur affärssystemet skall fungera och sedan 
kommunicerar modulerna fritt med varandra samt delar samma databas med information. 
(Ibid). 
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3.2 Projektledare 
Sarv (1991) beskriver projektledaren som den person som leder ett förändringsarbete. 
Denna definition gör det möjligt för alla i en organisation att vara projektledare, de 
behöver ej ha någon högt uppsatt roll i organisationen. En projektledare kan även omfatta 
externa individer såsom konsulter. Sarv (1991) menar att projektledaren kan ses som 
motorn i ett förändringsarbete, den som är ansvarig för genomförandet av förändringen 
Sarv anser att projektledaren har en nyckelroll vid förändringsarbete. Karlöf och 
Söderberg (1991) är inne på samma spår och menar att projektledaren fungerar som en 
katalysator, författarna tycker att projektledarna är en individ som påskyndar eller lugnar 
ner en förändringsprocess. Johnson och Scholes (1999) beskriver i sin tur en 
projektledare som en individ eller grupp som verkställer de strategiska förändringarna i 
en organisation. Projektledare ska enligt Carr et al också ha ett totalt engagemang i 
förändringen, men även ha ansvaret för resultatet av förändringen. Crainer (1998) menar 
att förändringsagenten är en person som kan konsten att förutse behovet av förändring 
och leda en produktiv förändring. En projektledare är sammantaget en person som gör 
förändringar i organisationens struktur,teknologi, fysik, arbetsmiljö eller människor. 
Balogun och Hope Hailey (2004) sammanfattar olika typer av projektledare och visar 
deras fördelar och nackdelar. De fyra olika typerna av ledare är: 
 

1. Ledarskap � Ledaren/ledarna i företaget leder förändringarna, det vill säga är 
förändringsagenter. Fördelen är att dessa kan driva förändringen och lägga stor 
kraft och vikt på den. Nackdelarna är många. Ledaren kanske inte har det 
förtroende som krävs, har inte tillräckligt med tid till förfogande, har för dålig 
kunskap och kan även vara en del i problemet. 

 
2. Externa konsulter � Dessa konsulter kan ge råd, utbildning eller inneha en 

styrande roll. Fördelen är att de har kunskap i förändring, är objektiva, kan 
användas för att förmedla negativa budskap, förbättra förändringsbenägenheten, 
överbrygga organisatoriska barriärer och vara en engagerad resurs. Dessa kostar 
dock mycket, har inget direkt ansvar, känner inte till verksamheten tillräckligt 
samt har inget krav på att frambringa resultat. 

 
3. Förändringsteam � En samling utvalda medarbetare leder förändringen. Dessa har 

en god kunskap om verksamheten, kan ha inflytande hos arbetsgrupperna och kan 
innehålla personer med förändringskompetens. Nackdelarna är att dessa team kan 
ta mycket tid i anspråk och kan leda till kompromisser. Förändringsteamen kan 
även inneha för lite makt. 

 
4. Funktionella delegationer � Ansvaret för förändringen läggs hos till exempel HR-

funktionen. Fördelen är att expertis kan användas inom området som har kunskap 
i ämnet. Nackdelarna är att dessa kanske inte har tillgång till hela företaget, kan 
vara partiska samt kanske inte innehar all nödvändig kunskap. 
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3.3 Problem som kan uppstå vid implementering av affärssystem. 
Här nedan redogör jag för de problem teorierna anser att användarna kan orsaka vid 
implementeringsprocessen av ett affärssystem. 
 

3.3.2 Språkförbistring 
Hederstierna Monten (2003) beskriver implementeringen av ett affärssystem som ett 
väldigt komplicerat arbete. Detta beroende på att det oftast ingår grupperingar från två 
helt olika världar som möts med totalt olika verklighetsbilder samt skilda bakgrunder, 
profession och språk. Den ena gruppen är experter på sin verksamhet och den andra är 
experter på affärssystem. Detta skapar en språkförbistring enligt Hederstierna Monten 
(2003). Författaren menar att språkförbistringen ofta är ett stort problem vid grupperingar 
av denna sort, det är helt enkelt så att de två olika parterna ej förstår varandra och detta 
leder till missförstånd. Detta kan exempelvis illustreras vid utformningen av en 
kravspecifikation där grupperna ej förstår varandra och det har till följd till att 
missförstånd kring systemets funktionalitet uppstår. Dessa skillnader kan ge upphov till 
svårigheter och konflikter i implementeringen av ett affärssystem. (Ibid). Gäre (2003) 
menar att skillnader i uppfattningar och innebörder mellan användare och grupper kan 
leda till motstridiga handlingar, verksamhetspolitiska aktioner. Författaren menar att det 
även kan förekomma språkförbistring mellan ledning och användare, vilket kan leda till 
slarv i kravspecifikationer. Gäre (2003) anser att språkförbistringen är något som kan 
uppstå på grund av att ledning och användare helt enkelt inte har diskuterat vad systemet 
skall kunna utföra. Slarvet med kravspecifikationerna gör att vissa funktioner helt enkelt 
saknas vilket i sin tur gör att leverantören måste lägga till eller ta bort vissa funktioner 
och det gör att en implementering inte håller tidsramarna och budgetramarna för 
implementerings projektet. Hederstierna Monten (2003). Detta slarv med 
kravspecifikationer och informationen kring kravspecifikationen göra att många 
användare har en allt för �svävande� tro om systemet. Med det menar författaren att 
användaren tror att systemet skall klara mer än vad det i själva verket klarar av.När 
användaren senare får en förståelse om vad systemet har för funktioner finns risk att 
dessa funktioner inte lever upp till användarens önskan vilket kan skapa besvikelse på 
systemet. Denna besvikelse kan ge form av ett vikande stöd och engagemang för en 
implementering av det nya affärssystemet samt meningsskiljaktighet och oförutsägbarhet 
bland användare och ledning. ( Ibid). 
 

3.3.2 Förändringsmotstånd 
Ett nytt affärssystem kan ge upphov till en oro bland anställda. Detta för att den trygghet 
det gamla systemet gav går förlorad, vilket sin tur kan orsaka en ovilja till att 
implementera det nya systemet. Det är alltså en slags rädsla för förändring hos 
användaren. (Gäre, 2003). Denna oro kan exempelvis bero på användarens nya 
arbetsuppgifter, rädsla att förlora arbetet, rädsla för nya organisationsstrukturer som inte 
är som det gamla invanda. (Gäre, 2003). Författaren belyser även faktorer som avser 
sociala förhållanden. En implementering orsakar ofta förändringar i organisations struktur 
vilket leder till sociala förändringar. Dessa sociala förändringar kan exempelvis vara att 
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många goda vänner som arbetar tillsammans måste splittras och arbeta på olika 
avdelningar. Användaren kan uttrycka sitt missnöje genom att inte lika aktiv verka och 
arbeta med implementeringen av nya systemet. (Ibid). Oro är även något Askenäs (2003) 
tar upp som ett problem hon beskriver oron bland användarna vid en implementering av 
ett affärssystem som en turbulent situation hos användarna och organisationen. Denna 
turbulens uppstår då användare känner att kompetens användaren innehar skall bli 
värdelös och att det skall tvinga användaren att lära sig ny teknik för att kunna behålla 
sina arbeten. Låg kunskapsbas om vad systemet skall tillföra företagets verksamhet och 
dess användare skapar även det en oro och osäkerhet hos användarna vilket kan leda till 
att användaren inte litar på sin kompetens detta för med en bristande motivation och 
engagemang. (Gäre, 2003). 
 

3.3.3 Normer, rutiner, regler och roller 
Under implementeringen av ett affärssystem finns det konfliktrisker kring verksamhetens 
normer, regler, lagar, kultur och rutiner. Dessa saker förändras och det leder till en 
indirekt inverkan på utförandet av verksamhetens aktiviteter och processer och 
därigenom även på verksamhetens produkter och anställda. (Gäre, 2003). Författaren 
menar även att konflikter kan uppstå beträffande nya och gamla normer hos olika aktörer 
och nya eller förändrade roller/rollbeteenden. Oklara rollidentiteter kan också skapa 
konflikter mellan de olika rollbeteendena. Det finnas risk att det blir en slags vi och dom 
känsla bland användarna. Författaren anser även att problem kan uppstå när olika 
användare internaliserar nya eller förändrade normer med olika hastighet. De ovan 
nämnda aspekterna skapar en stor osäkerhet vilket gör att de anställda blir tveksamma 
och passiva till det nya systemet och dess implementering.(Gäre, 2003). 
 
Gemensamma rutiner kan skapa problem vid implementering av ett nytt system. Detta 
genom att exempelvis två skilda avdelningar som tidigare haft skilda rutiner ska gå 
samman och använda samma affärssystem är därmed gemensamma rutiner. Konflikter 
kan då uppstå vilken rutin man skall använda sig av. (Gäre, 2000). Hägerfors (1995) 
beskriver en förändring av normer och rutiner som är väldigt känslomässiga och det kan i 
värsta kännas som att marken rycks bort från användarens fötter. Denna normförändring 
och rutinförändring leder till att användaren gör motstånd mot förändringen. 
 

3.3.4 Handlingsutrymme 
Varje nytt system som implementeras gör att handlingsutrymme skapas samtidigt som 
vissa system gör att handlingsutrymme försvinner. Implementeringen gör att vissa 
arbetsuppgifter blir viktiga samtidigt som andra blir arbetsuppgifter blir mindre viktiga 
och försvinner. Detta kan skapa en känsla av att användarens arbetsuppgifter blir oviktiga 
och därför inte känner sig motiverade att stödja en implementering av ett nytt system utan 
i stället motverkar implementeringen. (Löwgren, Stolterman, 1998). Gäre (2003) menar 
att en implementering av ett affärssystem ses som något skrämmande och svårt att 
förutsäga och därför ett hot mot användarens handlingsutrymme. Gäre (2003) anser även 
att det är viktigt för användarna att se hur de olika arbetsmomenten hänger ihop med 
systemet för att få en mental tydlig mental bild av den kommande arbetsprocessen. 
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Människor som inte har denna bild när man startar arbetet med systemet har det svårare 
att kontrollera sitt arbete. I organisationer som implementerar affärssystem är det viktigt 
att man bland användarna skapar en förståelse för betydelsen av förändringsprocessen. 
Om förståelsen för förändringen ej finns bland användarna är det svårt att motivera till 
denna förändring. (Gäre, 2003). 
 

3.3.5 Resursbrist 
Hederstierna Monten (2003) ser att implementeringen av ett affärssystem ofta får 
problem med tidsbrist som kan leda till att vissa funktioner aldrig implementeras i 
systemet. En följd av detta blir att användaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt då inte alla funktioner som är nödvändiga för ett för ett effektivt 
arbete implementeras. Något som också anses vara problematiskt vid en implementering 
av ett affärssystem är enligt författaren möjligheten att kunna frigöra nyckelpersoner ur 
företaget för dessa ska kunna deltaga vid implementeringen och där införskaffa sig en 
kunskap om systemet. Att hyra in tillfällig personal för den dagliga driften för med sig en 
merkostnad som företagen inte är villiga att betala (Ibid). Detta är även något som Gäre 
(2003) tar fasta på, han menar att det kan vara svårt att frigöra nyckelpersonal från sina 
dagliga arbetsuppgifter för att skaffa sig den nya kompetens som är nödvändig för att 
kunna arbeta med det nya affärssystemet. För att få den nya kompetenser krävs det att 
användaren för att få tid att testa och lära sig att arbeta med det nya systemet.Det kan vara 
svårt för användare att få en överblick över systemet och detta kan göra att det är svårt att 
inse betydelsen av hur det kommer att påverka användaren i arbetet. När användaren inte 
har en överblick av systemet gör det att användaren inte heller ser vilka möjligheter 
systemet medför. (Gäre, 2003). Då det är svårt att få en bra överblick av systemet finns 
det en risk att användarens syn av systemet inte stämmer överens med verkligheten och 
därmed inleds en serie tolkningar som beror på användarens uppfattning och bedömning 
av potentiell användning och nytta. Om inte synen stämmer överens med hur systemets 
verkliga funktioner finns det risk för konflikter och därmed risk för en misslyckad 
implementering. ( Gäre, 2000). 
 

3.3.6 Makt 
Makt och politiska aspekter är något som kan vara svårt att identifiera bland användarna. 
Men makt är något som kan ställa till problem vid implementeringen ett exempel är om 
någon bland användarna har en stor makt och ställer sig negativ till användandet av det 
nya systemet och därigenom drar med sig resten av användarna. Denna makt kan ge sitt 
utryck i att användaren inte är aktiv eller motverkar och sprider negativa rykten om det 
nya systemet.(Gäre, 2003). 
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3.4 Lösningsförslag av implementerings problemen 
Det som avgör resultatet av implementeringsprocessen av ett affärssystem beror på hur 
aktörer som deltar i processen klarar av att byta stabila aktörsnätverk runt det nya 
systemet. Ett aktörsnätverk kan bestå av olika element som kan vara sociala, tekniska, 
ekonomiska, personlig eller kulturella. När detta objekt etableras runt det nya systemet 
blir det ett stabilt förhållande till uppfattningar om systemet egenskaper, potential eller 
begränsningar.(Gäre, 2000). Det är viktigt att användaren har en förståelse hur och varför 
förändring uppstår för att ge en ökad insikt och förståelse vad systemet tillför 
organisationen.  Det är även viktigt att användaren ser hur olika arbetsmoment hänger 
ihop och därigenom skapar sig en bild av sin blivande arbetsprocess och hur den 
processen bidrar till organisationens helhet. Genom att skaffa sig en tydligare bild av 
arbetsprocessen dämpas oron bland användarna. (Gäre, 2003). Ett sätt skaffa sig denna 
bild av blivande arbetsprocesser är att använda sig av en överblicks karta som visar hur 
arbetsprocesserna förändras och bidrar till organisationens helhet efter en implementering 
har skett. Gäre (2003) anser även att utbildning och information är bra medel för att skapa 
en ökad förståelse och insikt hos användaren. Gäre (2003) tycker att det fodras insikt hos 
användaren om hur implementeringen av ett nytt system påverkar och påverkas av 
organisationsstruktur koordination etc.  Gäre (2000) menar även att det är viktigt att 
organisationen har en förmåga till förnyelse, att kunna anpassa organisationen och dess 
anställda till omvärldens ständiga förändringar och kunders ständiga krav. Förenklat 
handlar det om att alla användare ska förstå organisationens förändringsprocesser och få 
en större förståelse varför dessa förändringar krävs i organisationer. 
 
För att ett affärssystem ska kunna implementeras på ett optimalt tillvägagångssätt måste 
projektledaren sätta sig in i kundens verksamhet och kunden måste avsätta resurser för att 
bli expert på sitt nya system. Om detta sker möjliggörs en förståelse mellan projektledare 
och användare genom att parterna prata samma språk vilket för med sig att projektledaren 
och kunden förstår varandras krav och förutsättningar. Genom ett sådant agerande 
undviks missförstånd och konflikter vid implementering. (Hederstierna Monten, 2003). 
 
Det är viktigt att inte kunskapsklyftan mellan aktörerna inte är för stor. Det är något som 
kan överbryggas genom att frigöra nyckelpersoner ifrån organisationens dagliga uppgifter 
för att medverka i implementeringens process av det nya systemet. Om nyckelpersoner 
medverkar vid implementeringen införskaffar individerna sig kunskap om systemet som 
de sedan kan sprida vidare till övriga berörda parter i organisationen och därigenom ge 
övrig personal information och kunskap om systemet. (Hederstierna Monten, 2003).  
Författaren menar att ett frigörande av nyckelpersoner kanske är dyrt men att 
organisationen får tillbaka pengarna i forma av nöjda användare och ett nyttjande av det 
nya systemet. Hederstierna Monten (2003)  lägger även vikt vid att de olika parterna 
bollar frågor mellan varandra för att få bort oro och skapa förtroende, förståelse och 
respekt för varandras profession. 
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3.4.1 Utbildning och träning 
Hederstierna Monten (2003) skriver att blivande användare kan hjälpa till med att 
exempelvis lägga in alla uppgifter som skall in i systemet för att få en naturlig möjlighet 
att lära sig systemet. Detta innebär att personalen utbildas automatiskt och får en 
överblick hur systemet fungerar och därmed slipper en del av oron som en förändring av 
denna sort kan innebära (Ibid). Ett annat sätt att utbilda användaren är att bilda att bilda 
expertgrupper för varje affärsmodul som sedan blir ansvarig att utbilda och föra ner 
informationen i övriga organisationen Hederstierna Monten (2003). Genom att använda 
sig av ett sådant förfarande har användare i organisationen alltid någon att fråga om 
funderingar uppstår vid implementeringen av systemet. Det för med att organisationen 
inte blir lika beroende av leverantören, detta genom att användare har skaffat sig kunskap 
om systemets moduler in i företaget. (Hederstierna Monten, 2003). Författaren menar att 
kunskap är nyckeln till framgång. Utbildning gör att insikt och förståelse skapas och ger 
en påföljd att användarna kan ställa rätt frågor för att verkligen bli på det klara att 
systemets lösning är bra för organisationen och användarna. (Hederstierna Monten, 
2003). Även Gäre (2003) beskriver nyttan i utbildning och träning, han menar att 
implementeringen av affärssystem fodrar träning och daglig tillämpning för att lätt kunna 
integrera systemfunktionerna och arbetsuppgifterna Gäre menar att allteftersom 
kompetens och utnyttjande av systemfunktioner sker utvecklas intresse, kunskaper och 
arbetsklimat påverkar nyttjandegraden av systemet. Gäre (2003) skriver även att 
användarens syn av systemet är något som kan klargöras med hjälp av utbildning och 
information. Gäre (2003) menar att användaren skapar sig en rättviss bild av vad systemet 
skall göra för organisationen och dess anställda genom utbildning. Även missförstånd och 
konflikter undviks med hjälp av utbildning och information anser författaren. Ett sätt att 
hantera risken för divergens och oförutsägbarhet kan vara att samla ihop användare i 
arbetsgrupper och där ge utrymme för översättning och korrigeringar av föreställningar. 
För att användarna inte ska få allt för stora förväntningar på systemet bör ledning 
identifiera och kommunicera dels individuella arbetsuppgifter, funktioner och 
organisatoriska handlingar i rutiner och processer i utveckling av förståelse av helhet och 
delar (Gäre, 2003). 

3.4.2 Resurser 
Askenäs (2003) skriver att det är viktigt att organisationer avsätter resurser för 
implementeringen. Detta för att användaren skall få den tid det som behövs för att lära sig 
det nya systemet. Det är viktigt att lägga upp en tidsram som är frikostig detta för att det 
ofta tar längre tid än man förväntat sig att implementera ett affärssystem. Man skall dock 
se till att tidsrymden ej överdrivs om så är fallet finns det risk att engagemanget som 
fanns hos användarna försvinner anser Askenäs (2003) Genom att ge en frikostig tidsram 
undviker man att hamna i tidsnöd som ofta resulterar i utelämnande av viktiga funktioner. 
(Gäre, 2000). Askenäs (2003) skriver att genom att tillsätta tillräckligt med resurser till 
implementeringen visar ledningen stöd och förankring samt ett engagemang och 
deltagande för implementeringen av det nya systemet. Det är även viktigt med eldsjälar 
som ivrigt förespråkar det nya affärssystemet detta bidrar till att användarna blir mer 
engagerade och sporrade att ta till sig det nya systemet vid implementeringen.
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de empiriska studier som gjorts. Studierna 
gjordes i form av personliga intervjuer som genomfördes med hjälp av en intervjuguide. 
 

4.1 Presentation av Ferruform AB 
Ferruform AB har funnits i Luleå sedan 1965 och är idag mer än 700 anställda och en 
årligomsättning på 800 miljoner kronor. Företagets produktionsenheter i Sverige finns i 
Luleå, Falun, Södertälje, Oskarshamn och Sibbhult. Ferruform AB har även 
monteringsenheter i Zwolle, Angers och Brasilien. Företaget har 3 olika produktområden 
som omfattar sidobalkar, bakaxlar och ramarartiklar 
 

4.1.1 Intervju med projektledaren för IT integrationen Ferruform AB 
Den första intervjun gjordes med en respondent arbetandes på Ferruform AB i Luleå. 
Respondenten har arbetat på företaget under 3 års tid bland annat som IT-tekniker. Idag 
arbetar respondenter som projektledare för införandet av Scanias affärssystem vilket 
beräknas pågå i 2 1/2 år. Innan han började arbeta på Ferruform arbetade den intervjuade 
som konsult för Intentia i 5 år och hade då hand om implementeringar av affärssystem. 
 
Det problem respondenten  ser vid implementering av informationssystem brukar vara att 
användaren inte vet när han/hon kommer att bli berörd av systemets verkan. 
Tid för träning är ett annat problem respondenten tar upp under intervjun. Respondenten 
gör dock en distinktion mellan träning och utbildning, han menar att utbildning sker 
under en kort tid med en systemexpert som exempelvis går igenom hur användarna 
skapar en inköpsorder eller hur användaren sköter betalningar och så vidare, samt kör 
några testfall för att se att systemet fungerar som processen är tänkt och därefter kör man 
igång. Den intervjuade menar att användarna inte får den tid som behövs för att lära sig 
systemet. Respondenten anser att användarna behöver tid för att lära sig systemet för att 
reda ut frågor som vad händer om jag gör det här felet? Hur gör jag då? 
 
Under implementeringstiden av ett IT-system upptäcker projektgruppen ofta förbättrings 
potential av vad systemet kan gör för organisationen. Det kan ske genom att 
verksamheten inte har specificerat sina verksamhetskrav i kravspecifikationen tillräckligt 
noggrant vilket gör att projektet blir väldigt flytande och risken för att projektet sväller är 
stor. Att projektet sväller beror oftast på att det kan finnas svårigheter för avdelningar att 
ändra arbetssätt, Detta för att det tar tid att få med alla användare och sprida nya 
instruktioner ut i företaget. I och med att projektet sväller och tar mer tid menar 
respondenten att användarna tappar fokus på vägen och därtill även prioriterar sitt 
vardagsarbete och inte projektarbetet Användaren använder inte tiden i 
implementeringsgruppen till att utbilda och träna upp sina kunskaper i användandet av 
systemet. 
 
Roller och ansvar är även något som respondenten tar upp och beskriver som viktigt att 
beakta. Respondenten menar att ett nytt system förändrar arbetssättet vilket kan leda till 
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att användarna går över på varandras ansvarsområden. Detta gör att användaren tappar 
fokus i gränssnittet mellan processerna. 
 
På frågan hur projektledare skall agera för att problem och hinder inte skall uppstå vid 
implementeringen av ett system tycker respondenten att det är viktigt att 
implementeringen har en projektledare som är van att driva projekt Denna person är en 
nyckelperson för det implementeringsarbetet ska lyckas. Respondenten lägger även stor 
vikt i att ha en kommunikationsplan som visar hur kommunikation av information ska 
ske under projektets gång så att alla berörda får tillgång till informationen i rätt tid. Detta 
är något den intervjuade tycker organisationer kan göra genom att föra fram information 
genom exempelvis interntidning, rapporter, informera avdelningar, externa kunder och 
leverantörer. 
 
Personen jag intervjuade tycker även att användaren bör ingå både i arbetsgrupperna i 
implementeringsprocessen samt som slutanvändare i referensgrupperna. Nyttan för 
systemet både på makronivå och för den enskilde användaren är en annan aspekt som den 
intervjuade belyser som något viktigt att informera användaren kring. 
 
Respondenten menar att användare inte uppskattar om någon bestämmer vilka metoder 
som skall användas utan att fråga användaren själv, risken stor att användaren inte känner 
sig motiverad eller engagerade att medverka i implementeringen. Den intervjuade menar 
att ingen tycker om att få färdiga metoder i knäet och att färdiga metoder ofta leder till att 
engagemanget försvinner hos användarna. Därför kan det vara bra att låta användaren 
själv vara med och ta fram metoden och genom detta få en känsla av delaktighet samt en 
känsla av att användaren själv äger problemet i arbetet. Respondenten menar att denna 
känsla av att han/hon får vara med att lösa problemet skapar ett engagemang hos 
användarna. Dock anser respondenten att det är väldigt svårt att låta alla användare vara 
med vid implementering det skulle kosta för mycket. 
 
På frågan hur respondenten upplever att användaren ser på implementeringen av ett nytt 
affärssystem berättar personen jag intervjuat att det handlar mycket om känslor vilket är 
mycket svårt komma åt. Exempel på känslor som respondenten pratar om är bland annat 
osäkerhet vad kommer detta att innebära för användarens arbete efter systemet är 
implementerat. Han menar att det finns en oro eller rädsla för att förlora arbetet eller att 
användaren måste byta avdelning. Det finns även allmän känsla hos det flesta användare 
att förändring är jobbigt. Det kommer ofta frågor så som hur ska jag hinna mitt dagliga 
arbete när jag ska vara med i projektet? Respondenten säger vidare att dessa känslor kan 
göra att användaren blir negativt inställd till implementeringen. 
 
Respondenten beskriver vidare att problemen med användare oftast först brukar uttrycka i 
form av tystnad därefter uteblir användaren från möten, uteblir från utbildningar, 
användaren prioriterar det dagliga arbetet, sabotage, hittar på aktiviteter och rutiner som 
inte görs för att det ser ut som att användaren har mer att göra än vad användaren 
verkligen har. Konflikter mellan avdelningar om ansvar och roller, ryktes spridning, 
fördröjande av arbetet med implementeringen samt krav att få skjuta upp starten av detta 
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nya affärssystem. Intervjuobjektet menar att alla dessa yttringar är något som indikerar att 
det inte står rätt till i implementeringsprocessen. 
 
På frågan hur man bör agera för att få användaren att bli mer positiv till 
implementeringen till ett affärssystem menar respondenten att det bör skapas en känsla av 
delaktighet. Delaktigheten gör att användaren ser mer positivt och känner ett större vilja 
och engagemang vid implementeringen av det tänkta systemet. Den intervjuade tror även 
att det kan vara bra att ha med en förändringsledare som har hand om alla 
förändringsfrågor och ger information och svar på användarnas frågor och funderingar. 
För att en implementering skall ses som lyckad är det viktigt att projektet håller 
tidsramarna och det ekonomiska målen samt att effektmålen nås anser respondenten. 
 
Det största problemen vid implementeringar av affärssystem tycker respondenten är en 
oduglig projektledning, fel personer i projektgrupperna samt lite träning och för lite 
engagemang från företagsledning, linjechefer och användare som är med i 
implementeringen. Dessa problem är något som hänger ihop med att man inte känner sig 
delaktig i projektet anser den intervjuade. Respondenten anser att det är viktigt att både 
leverantör och ledning ska skapa en känsla av delaktighet för implementering hos 
användaren. Han menar att leverantören besitter erfarenheten och ledningen skall leda 
förändringen för användaren. 
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4.2 Presentation av Gestamp Hardtech 
 
Gestamp HardTech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till 
bilindustrin. Verksamheten bygger på tekniken att härda borrstål i samband med 
formpressning. Presshärdningstekniken möjliggör snävare toleranser, förbättrad 
dimensionsstabilitet och reducerad vikt. Den kan därför ge säkrare, lättare och mer 
kostnadseffektiva lösningar än alternativa metoder. Gestamp HardTech ingår i den 
spanska företagsgruppen Corporación Gestamp som ägs av familjen Riberas och är ett av 
Spaniens största privatägda företag. 
År 2005 köpte Gestamp upp SSAB Hardtech och har sin Produktion i Luleå och i Mason 
(Michigan, USA).  Gestamp Automoción som fabriken i Luleå tillhör tillverkar och 
levererar komponenter till bilindustrin bl.a. bakaxlar, dörrar, instrumentpaneler, 
stötfångare, A och B stolpar samt chassimoduler. 

4.2.1 Intervju med Respondent på Gestamp Hardtech 
 
Respondenten har arbetat på Hardtech i 3 års tid dessförinnan har den intervjuade arbetat 
på Genisis som accountmanager. Den intervjuade arbetar på Hardtech som 
verksamhetsutvecklare inom IT och är systemförvaltare för företagets affärssystem. 
Respondenten har nyligen varit med som projektledare för implementering av ett nytt 
affärssystem på Hardtech. 
 
Det problem den intervjuade kan se vid implementeringen av ett affärssystem är först och 
främst förankringen hos användarna av det nya systemet. Projektledaren menar att det 
finns risk att användare som använt ett affärssystem i flera år och tycker att systemet 
fungerar bra inte ser nödvändigheten i att byta system. Den intervjuade menar att 
användaren inte alltid ser den övergripande bilden av organisationen och dess 
förändringsbehov. I dessa fall är det viktigt att kommunicera ut varför man skall göra ett 
byte av affärssystem. För att en användare skall tycka att en implementering av ett nytt 
affärssystem är något positivt är det viktigt att skapa ett mervärde för användaren anser 
projektledaren. Respondenten fortsätter med att berätta hur viktigt det är att användaren 
ska ha en förstålelse för systemets övergripande funktioner och hur det kan skapa 
mervärde åt andra processer i organisationen. Respondenten menar även att det gamla 
invanda sättet att arbeta på för användaren är en trygghet som är skönt och bekvämt. När 
användarna då drabbas av att denna trygghet hotas skapas ett slags förändrings motstånd. 
Det kan även uppstå problem med att resurser som blivit lovade inte finns till förfogande 
vid implementeringen. Detta är dock något den intervjuade inte har varit med om vid sina 
uppdrag som projektledare. Respondenten berättar vidare om hur viktigt det är att 
implementeringen har stöd från ledningen. Respondenten menar att ledningens visar på 
hur viktigt implementeringen är för organisationen och detta smittar av sig på 
användarna. 
 
Den intervjuade anser även att utbildning av användare är väldigt viktigt. Hon menar att 
det är på bland annat utbildningen det skapas en förstålelse om varför företaget gör den 
här implementeringen. Detta gör att användaren får en bra överblicksbild över hur 
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mervärde kommer att skapas i organisationens processer och inte bara sin egen process 
som användaren arbetar med. Utbildningen är något som kan ta väldigt lång tid och skall 
göras både före, vid och efter implementering. 
 
Respondenten tar även upp betydelsen att fånga upp användarna tidigt och få dessa att 
involvera och tycka till om systemet vilket skapar en känsla av delaktighet hos 
användaren i implementeringen. Ett annat sätt att få användare at känna sig positiv till en 
implementering av ett nytt affärssystem är att ta med de funktioner som var bra med det 
gamla systemet och även delar av gränssnittet för att användaren skall känna sig hemma i 
det nya systemet anser respondenten på Gestamp. 
 
Den intervjuade tycker att det är bra att så många blivande användare som möjligt skall 
vara med vid utbildning av systemet men det kanske inte alltid är möjligt, därför tycker 
hon att det är bra att ha med så kallade superanvändare och slutanvändare som sedan 
hjälper till att förklara och svara på frågor från övriga användare exempelvis genom 
forum eller personligen fungerar ungefär som en helpdesk. Respondenten anser vidare att 
det är superanvändarna som ska hålla i utbildningen för användarna. Detta för att bygga 
en relation mellan varandra vilket gör att det blir mer naturligt att fråga superanvändaren 
vid problem. Även detta är något som skapar ett engagemang hos användaren och därmed 
ger en positiv känsla av en implementering. Genom utbildning och att användaren får 
göra sin röst hörd får den enskilde användaren en känsla av att denne kan påverka och 
detta gör att den anställde känner en trygghet och delaktighet anser respondenten. 
 
På frågan hur man skall agera för dessa problem ej skall uppstå anser den intervjuade att 
användaren först och främst måste ha förståelse varför implementering av ett nytt 
affärssystem sker, projektledaren måste även lyfta fram alla positiva aspekter en 
implementering medför på ett språk som användarna förstår. Detta för att skapa en 
förståelse hos användarna varför ett nytt system behövs och vilka fördelar det ger till 
organisationen och dess användare. Efter detta är utbildning och användarnas egen 
medverkan i form av egna representanter i referensgruppen väldigt viktigt detta för att 
fånga upp användarens synpunkter och skapa delaktigheten vilket skapar en förankring 
och förtroende hos användarna. Utbildning tar även bort en viss osäkerhet och skapar 
förståelse kring sysmet och dess verkan. 
 
De sätt problemen med de blivande användarna brukar uttrycka sig är en ovilja till att lära 
sig det nya systemet. Respondenten menar även att användarna börjar pratar illa om 
systemet vilket kan skapa en osäkerhet och motstånd till en implementering. 
Respondenten anser dock att detta är något som avhjälps med information och utbildning. 
 
För att skapa en positiv bild av en implementering är information och utbildning de 
viktigaste aspekterna att beakta anser den intervjuade. Respondenten menar att 
projektledaren bör använda sig av dessa verktyg för att göra användarna positiva till en 
implementering. Respondenten lyfter även här fram vikten av att känna en delaktighet 
som väldigt viktigt . 
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Det största problemet är ofta att projektet har för dåligt med resurser och inte har 
ledningen stöd i ryggen vilket kan leda till att implementering misslyckas. 
 
Respondenten anser att det är ledningens som skall se till att användarna skall se positivt 
på en implementering, den intervjuade menar att det är svårt för en leverantör att skapa en 
förankring hos de anställda. Projektledaren på Gestamp menar att användarna får mer 
förtroende om ledningen skapar en positiv bild av implementeringen än om leverantören 
gör detta. 
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4.3 Presentation av Ismobile 
Ismobile grundades år 2000 och är aktiv inom området Field Force Automation (FFA) 
marknaden. Förtaget har sålt och implementerat många realtime system till stora 
organisationer och företag. 
 

4.3.1 Intervju med Respondent på Ismobile 
Respondenten har arbetat på Ismobile sedan år 2000 då han var en av grundarna till 
Ismobile. Respondenten arbetar idag som försäljare och projektledare vid implementering 
av affärssystem. 
 
Det problem och hinder respondenten på Ismobile ser vid implementeringen av ett 
affärssystem är att få användare att mentalt gå från ett affärssystem användaren arbetar 
med till ett nytt system. Den intervjuade menar att det kan vara svårt för användaren att 
gå från den tryggheten till att känna en stor osäkerhet eller att användaren går från att 
kunna ett system till att inte inneha rätt kompetens för det nya systemet. Respondenten 
menar att det finns en rädsla för förändring hos användarna samt en rädsla att deras 
arbetsuppgifter försvinner eller blir mindre omfattande vilket i sin tur skapar ett 
förändringsmotstånd till implementeringen. Den intervjuade anser att dessa problem kan 
undvikas genom att snabbt få med användarna i dialogen. Detta kan ske med hjälp av 
pilotprojekt där man försöker involvera användarna i implementeringsprocessen. Syftet 
med detta är att förklara hur systemet kommer att fungera och hur projektgruppen 
kommer att arbeta. Respondenten tycker att det är bra att testa systemet på en liten del 
(referensgrupp) av verksamheten för att testa hur användarna upplever det blivande 
systemet. Respondenten menar att denna lilla del av användare kan fungera som 
ambassadörer och rekommendera systemet för de övriga användarna. Respondenten 
menar att dessa så kallade ambassadörer för informationen om affärssystemet till övriga 
användare detta anser den intervjuade skapar en mer trovärdighet än om en extern individ 
för ner informationen till övriga användare. 
 
Projektledaren på Ismobile tycker även att det är väldigt viktigt med utbildning för 
användarna om systemet, vid denna utbildning är det viktigt att dessa ambassadörer finns 
med i bakgrunden och gör positiv reklam för systemet. Respondenten menar att 
användarna tror mer på sina egna kompisar i organisationen än om en helt okänd säger 
positiva saker om systemet. Genom att använda sig av referensgrupper skapas en 
delaktighet hos användarna vilket gör att en delaktighet och en positiv känsla till 
implementeringen uppstår. 
 
Den intervjuade på Ismobile anser att det flesta användare tycker att den 
implementeringen av ett system är jobbigt. Respondenten menar att användarnas 
motstånd mot en implementering hänger ihop med hur bra eller dåligt det förra systemet 
har fungerat. Men projektledaren anser att det finns användare som skapar motstånd till 
en implementering av ett affärssystem genom att klaga och sprida en negativ atmosfär 
kring implementeringen. Denna sortens användare sprider negativ information om 
systemet och skapar en spiral som drar ner andra användare att känna likadant vilket har 
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till följd att implementeringsprocessen går dåligt. Om detta händer är det viktigt att ta 
reda på vad användarna tycker är fel och fungerar dåligt. Detta kan ske genom att 
projektledaren sätter sig ner och diskuterar med en grupp användarrepresentanter för att 
ta reda på vilka problem som finns och hur dessa kan klaras upp. 
 
Det största problemet vid implementeringen anser den intervjuade vara att få användare 
att följa med förändringen. Respondenten menar att den kan vara svårt att få användarna 
att se hur det nya sysmets arbetssätt ska kunna vara bättre än det gamla systemets 
arbetssätt. Respondenten ser detta som en nyckel till ett vidare bra 
implementeringsarbete. Den intervjuade menar att detta är något som bör lösas genom 
utbildning och information av ambassadörerna av systemet. 
 
Den intervjuade anser att det är en mix av ledning och leverantör som skall se till att 
användaren ser positivt på en implementering av ett nytt affärssystem.
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5. Analys & diskussion 
I denna del av uppsatsen följer en analys av intervjumaterial som finns i föregående 
kapitel. Jag analyserar hur den empiriska studien vid de utvalda organisationerna 
förhåller sig till de teorier jag beskrivit tidigare i undersökningen. 
 

5.1 Språkförbistring 
Jag har i min studie kunnat iaktta att endast Respondenten på Gestamp AB belyser vikten 
av att kommunicera med användarna på ett språk användarna förstår. Respondenten säger 
att projektledaren bör lyfta fram de positiva aspekterna det nya affärssystemet för med 
sig. Detta krävs för att användarna ska förstå varför ett systembyte är nödvändigt. Det ska 
även skapa en förståelse om vilka fördelar det nya systemet kommer att tillföra 
användarna. 
 
Hederstierna Monten (2003) menar att när två olika arbetsprofessioner möts med totalt 
olika verklighetsbilder och skild bakgrund, profession och språk skapas språkförbistring. 
Detta beroende på att den ena professionen är experter på sin verksamhet och har ett visst 
fackspråk och den andra professionen är experter på  affärssystemet och använder ett  
eget fackspråk. Vid sådana tillfällen skapas ofta språkförbistringar då parterna ej till fullo 
förstår varandra. När grupperna ej förstår varandra sker vanligen missförstånd och 
konflikter. Hederstierna Monten (2003) menar att dessa missförstånd många gånger kan 
leda till problem vid utformning av kravspecifikationer. Missförstånden i 
kravspecifikationen kan bland annat vara uteblivna funktioner eller användargränssnitt, 
vilket i sin tur gör att både tidsramar och budgetramar bryts när dessa funktioner och 
användargränssnitt måste läggas till. Författaren menar även att konflikter uppstår då 
parterna ej förstår varandra. Hederstierna Monten (2003) anser att en optimal 
implementering av ett affärssystem kräver att projektledaren måste sätta sig in i kundens 
verksamhet. Författaren menar även att kunden måste avsätta resurser för att bli expert på 
sitt nya system. Hederstierna Monten (2003) menar att detta möjliggör en förståelse 
mellan projektledare och användare, vilket i sin tur gör att missförstånd och konflikter 
reduceras. 
 
Min studie visar att endast en av respondenterna jag intervjuat har upplevt 
språkförbistring som ett problem. En trolig anledning till att övriga respondenter inte har 
upplevt detta som ett problem kan vara att dessa projektledare har använt sig av 
ambassadörer eller superanvändare. Användandet av ambassadörer och superanvändare 
gör som jag tolkar respondenterna att information sprids av dessa till övriga användare på 
ett språk som alla förstår och har förtroende för. En annan trolig förklaring till att dessa 
respondenter har lyckats undvika språkförbistringsproblemet kan vara att projektledarna 
har satt sig in i hur verksamheten fungerar och hur anställda arbetar och pratar med 
varandra och genom detta erhållit en förmåga att kommunicera med användarna på ett 
sätt som användarna förstår och har förtroende för. Detta är något som stöds av 
Hederstierna Monten (2003) som skriver att en projektledare bör sätta sig in i kundens 
verksamhet och kunden måste avsätta resurser för att bli expert på sitt nya system. 
Författaren menar att detta skapar förståelse mellan de två parterna och möjliggör ett 
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bättre samarbete med mindre misstag då båda parter förstår varandras krav och 
förutsättningar. Respondenten på Gestamp AB anser dock att projektledaren bör använda 
sig av ett språk som användaren förstår för att kunna övertyga och lyfta fram det positiva 
som en implementering medför till användaren. Detta är dock något den teori jag 
granskat ej belyser inom språkförbistringsområde utan det lyfts fram i 
kommuniceringsområdet. Som jag tolkar detta problemområde krävs det att den som 
leder förändringsarbetet förstår de blivande användarna och deras behov. Jag har även 
gjort den tolkningen att de är av största vikt att den som leder förändringsarbetet kan göra 
sig förstådd till personalen som berörs av förändringen. Detta för att generera ett 
förtroende och skapa motivation hos blivande användare. Att projektledaren kan göra sig 
förstådd gör också att misstag i kravspecifikationer undviks. 
 

5.2 Trygghet 
Min studie visar att problem med förändringsmotstånd är något som samtliga 
respondenter någon gång har upplevt vid implementering av ett affärssystem. Alla 
respondenterna tar upp olika faktorer i implementeringen som påverkar tryggheten hos 
den anställde. Respondenterna menar att när gamla invanda arbetssätt förändras 
försvinner tryggheten hos användaren. Detta kan exempelvis bero på en rädsla att 
användarens arbetsuppgifter försvinner eller att den anställdes kompetens inte längre 
behövs i företaget, vilket helt enkelt leder till avsked för den anställde. Tryggheten kan 
även reduceras om den anställde måste arbeta med nya arbetskamrater. Alla dessa 
faktorer reducerar användarnas motivation och engagemang till implementeringen. 
 
Ett sätt att få blivande användare att bibehålla tryggheten kan enligt respondenterna vara 
att få användarna ett känna en delaktighet i implementeringen. Detta kan enligt 
respondenterna ske via utbildningar där användarna får prova på det nya systemet och 
därmed få en positiv bild av systemet. Tryggheten kan även bibehållas genom en god 
kommunikation som speglar varför ett system byte bör göras och hur användaren 
kommer att beröras. En annan aspekt som lyfts fram av respondenterna är att man tar med 
det som var bra från det gamla systemet och använder i det nya. Detta anser respondenten 
leder till att användarna känner igen sig och därmed känner sig tryggare. 
 
Att tryggheten är viktig att beakta styrks även av Gäre (2003). Som skriver att problem 
med förändringsmotstånd bland användare orsakas av att den trygghet det gamla systemet 
gav går förlorad i implementeringsprocessen. Gäre (2003) menar att den förlorade 
tryggheten skapar en oro hos användaren. Detta i sin tur kan orsaka en ovilja till att 
implementera det nya systemet alltså en slags rädsla för förändring. Denna oro kan 
exempelvis bero på användaren får nya arbetsuppgifter, rädsla att förlora arbetet, rädsla 
för nya organisationsstrukturer som inte är som det gamla invanda. Även Askenäs (2003) 
skriver att användare kan känna en oro att deras kompetenser skall bli värdelösa och 
därmed leda till avsked. Författaren belyser även faktorer som avser sociala förhållanden 
och menar att en implementering kan innebära förändringar i organisations struktur och 
dess sociala förhållanden mellan användare exempelvis många goda vänner som arbetar 
tillsammans måste splittras och arbeta på olika avdelningar på grund av en 
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implementering av ett nytt system. Även detta kan leda till att användaren inte lika aktiv 
vill bidra och verka för en lyckad implementeringen. (Ibid). 
 
Jag har med stöd av Maslows behovstrappa gjort den tolkningen att om inte 
trygghetsbehovet tillfredställs är det svårt att nu upp till de överliggande behoven. Dessa 
överliggande behov är Kontaktbehov, uppskattningsbehov och självförverkligande 
behov. Teorin med behovstrappan säger att ett överliggande behov inte kan uppnås om 
personen inte uppfyllt behovet under det överliggande behovet i behovstrappan. De olika 
behoven som finns är från grunden av trappan fysiologiska behov, trygghetsbehoven, 
samhörighetsbehov, uppskattningsbehov och sist personlig utveckling. Detta bekräftas 
även av Rubenowitz (2004). Författaren menar att om användaren inte uppnår sina 
fysiologiska behov så kan individen ej få sina behov av trygghet tillfredställda Både 
respondenterna och teorin menar att det är viktigt att få den anställde att känna att 
tryggheten inte går förlorad. Som jag har tolkat det är detta något som till stor del kan 
förebyggas med hjälp av information och utbildning. Utbildning gör att den blivande 
användaren får lära sig systemet och därmed dämpas oron. Informationen bör vara 
utformad så att projektledaren visar hur mycket bättre det blir för användaren med det 
nya systemet. Det är även viktigt att projektledaren visar på hur viktigt det nya systemet 
är för organisationens framtida verksamhet. Att utbildning är viktigt styrks av Gäre 
(2003) som menar att användaren bör involveras i implementeringen genom att själva 
vara med och lägga in data i systemet och därigenom få träning och kunskap om systemet 
vilket dämpar oron för det nya systemet och motståndet till det. Det styrks även av alla 
respondenter som menar att utbildning och information gör att användarna ser 
nödvändigheten i att byta system. Användarna får även genom rätt information en 
förståelse av mervärdet som skapas hos blivande användare och mervärdet för 
organisationen. Den information jag fick från respondenterna har gjort jag tolkat som att 
utbildning genom en medverkan reducerar oron hos användare. Denna medverkan kan 
ske genom att användaren själv får arbeta med systemet och testa sig fram. Förutom 
minskad oro ger detta deltagande även en känsla av att den anställde får vara med och 
förändra, vilket i slutändan leder till en mer motiverad, engagerad och tryggare 
användare. Detta stöds av alla respondenter som alla lyfter fram utbildning som en viktig 
del i användarens trygghet. Exempelvis menar en av respondenterna att frågor som dessa 
försvinner �vad händer om jag gör det här felet�. En av respondenterna menar att 
utbildning ger förståelse och en positiv bild av det nya systemet vilket reducerar oron. 
Den tredje menar att man med kommunikation snabbt skall fånga användarna som är 
oroliga för att skapa en dialog med denna och därigenom fånga upp vad användaren anser 
vara dåligt med implementeringen. 
 
Sociala förändringar kan enligt Gäre (2003) skapa en otrygg situation hos användare då 
man exempelvis måste splittras från goda vänner på grund av implementeringen. Den 
sociala tryggheten som kan försvinna vid ett byte av system tar inte någon av 
respondenterna upp. Jag tolkar att detta problem inte har uppstått hos respondenter. Detta 
kan helt enkelt vara ett resultat av att respondenternas systembyte inte har medfört några 
förändringar i de sociala förhållandena på arbetsplatsen. Det kan även vara ett resultat av 
att respondenterna inte har funderat dessa banor och helt enkelt inte tagit någon hänsyn 
till detta. 
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En av Respondenterna lyfter fram återanvändning av bra funktioner från det gamla 
systemet. Detta menar respondenten ger en trygghetskänsla hos användaren då han/hon 
känner igen sig i det nya systemet. Som jag tolkar det är detta ett väldigt smart sätt att få 
användaren att känna igen sig och därmed få en del av tryggheten det gamla systemet 
stod för. Det kan även leda till ett billigare system då återanvändning används. 
 

5.3 Helhetssyn 
Min studie har visat på att användare ofta har svårt att se organisationens helhet vilket gör 
att användarna ej förstår behovet av ett systembyte. De intervjuade på Gestamp AB och 
Ismobile anser att användaren ofta har svårt att skapa en helhetsbild av organisationens 
processer. Detta gör att användarna ej ser nödvändigheten till systembytet. Resultatet av 
detta blir en brist på motivation och engagemang hos de användare som berörs av 
implementeringen. Respondenten på Ferruform är inne på samma linje och menar att det 
är svårt att få alla användare att medverka i en implementering då användaren ej har 
förståelse hur han/hon kommer att drabbas. Respondenterna anser att helhetssynen hos 
användarna skall uppnås genom utbildning och kommunikation. 
 
Detta stöds av Gäre (2003) som menar att en låg kunskapsbas om vad systemet skall 
tillföra organisationen leder till bristande motivation hos blivande användare. Gäre 
(2003) menar att helhetsbilden kan åskådliggöras genom att projektledaren använder sig 
av en överblickskarta för att visa vilka processer som finns i organisationen och hur dessa 
processer och användare kommer att påverkas av implementeringen. Gäre (2003) menar 
att projektledare kan använda en överblickskarta för att visa hur arbetsprocesserna 
förändras och hur denna förändring bidrar till organisationens helhet förbättras efter att en 
implementering har skett. Författaren skriver även att rätt utbildning och information kan 
ge användare en bra helhetsbild. Utbildning kan ske i form av att användarna själv lägger 
in data i systemet och genom detta för träna sig i att använda systemet. Detta är något 
som kan skapa en förståelse om varför organisationen bör implementera ett nytt 
affärssystem. 
 
Jag har gjort den tolkning att det krävs kommunikation och utbildning för att förmedla 
helhetssynen till anställda. Detta lyfts även fram av respondenterna som menar att det 
krävs kommunikation och utbildning för att förmedla en helhetsbild. Kommunikationen 
har respondenterna använt sig av för att skapa en förståelse om varför ett nytt system 
skall implementeras i organisationen och vilket mervärde detta system kommer att skapa 
för användaren. Utbildning har gett användaren en möjlighet att prova på det nya 
systemet och genom detta sätta in systemet i ett sammanhang. Detta sammanhang har 
sedan gett användaren en insikt om varför organisationen behöver ett nytt system. Detta 
stöds även av Gäre (2003) som menar att utbildning och kommunikation är bra medel för 
att skapa en helhetssyn hos användaren. Med stöd av Gäre (2003) anser jag att det kan 
vara bra att en projektledare använder sig av en överblickskarta för att visa vilka 
processer som kommer att ändras och hur det kommer att påverka användaren. Som jag 
tolkar det kommer detta leda till en ökad förståelse hos användarna om varför 
organisationen behöver implementera ett nytt affärssystem. Som jag ser det kommer 
användandet av överblickskarta skapa ett större engagemang och motivation hos 
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användarna. Detta för att användarna kommer att ha en större förståelse varför företaget 
måste implementerar ett nytt affärssystem. Användarna får även en inblick i hur systemet 
fungerar och kommer därmed att se det positiva systemet kommer att tillföra användarna. 
 

5.4 Sabotage 
Alla tre respondenter tar upp någon form av sabotage eller ryktesspridning som ett 
problem. Respondenterna menar att det finns användare som genom sin ovilja för att 
implementera ett nytt system skapar negativ ryktesspridning om systemet. En av 
respondenterna menar att denna sortens ryktesspridning blir som en negativ spiral som 
drar ner andra användare i samma negativa syn. Det är därför viktigt att snabbt fånga upp 
dessa användare för att ta reda på vad som är fel. Projektledaren bör även kommunicera 
på ett sätt som gör användaren positiv till implementeringen. En annan av respondenterna 
menar att användaren kan skapa problem genom sabotaget och ryktesspridningen. Detta 
kan ske genom att användaren exempelvis uteblir från utbildningar eller att användaren 
sprider negativ information om implementeringen av det nya systemet. Det kan även vara 
så att användaren börjar prioritera sina vanliga sysslor istället för implementeringen. Alla 
respondenter menar att detta är ett problem som kan undvikas genom utbildning och 
kommunikation. En av respondenterna menar att användaren vill känna en delaktighet 
genom exempelvis framtagande av modeller och metoder för implementeringen. Detta 
anser respondenten gör att användaren känner sig mer motiverad och engagerad i 
implementeringen. Detta för även med sig att användaren inte skapar negativ 
ryktesspridning och sabotage. En av respondenterna menar att den negativa inställningen 
till ett nytt system handlar om känslor hos individerna. Dessa känslor kan exempelvis 
vara oro att mista arbetet eller att användaren måste byta avdelning. I vissa fal kan dessa 
känslor leda till att användaren börjar sprida negativa rykten och sabotera 
implementeringen. Respondenten menar att dessa känslor är väldigt svåra att komma åt, 
dock anser respondenten att utbildning och information kan reducera användarens 
negativa känslor. 
 
Rubenowitz (2004) skriver att förändringsmotstånd uppstår då de som drabbas av 
förändringen inte ser varför en förändring är nödvändig. Detta anser författaren kan leda 
till att användaren talar illa om systemet. 
Hedierstierna Monten (2003) och  Gäre (2003) menar att användaren bör involveras i 
implementeringen genom att själva  vara med och lägga in data i systemet och därigenom 
få träning och kunskap om systemet vilket skapar förståelse för det nya systemet och 
detta för med sig att motståndet till systemet reduceras. 
 
Jag har gjort den tolkningen att negativ ryktesspridning uppstår när användaren är osäker 
på hur systemet kommer att fungera och drabba användarna. Denna osäkerhet leder till 
förändringsmotstånd i form av ryktesspridning och sabotage. Jag har även sett att 
delaktighet reducerar ryktesspridning och sabotage detta stöds av Hedierstierna Monten 
(2003) och Gäre (2003) som menar att användare bör involveras i 
implementeringsprocessen för att reducera motståndet till systemet. En av respondenterna 
tar upp delaktighet som ett viktigt moment och menar att genom att låta användaren vara 
med vid framtagningar av modeller och metoder för implementeringen skapas en känsla 
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av delaktighet hos användarna. Vilket i sin tur leder till minskat motstånd och reducerad 
ryktesspridning och sabotage. Som jag tolkat detta är utbildning, kommunikation och 
delaktighet nyckeln för att lösa problemet med ryktesspridning och sabotage. Detta stöds 
även av Mabey, Salaman & Storey (2004) som beskriver Human resource perspektivet 
och menar att en investering i personal gör att användaren blir mer motiverad och får en 
mer positiv bild av förändringsarbeten. Utifrån respondenternas svar har jag gjort den 
tolkningen att företagen vill investera i användarna. Denna investering sker i form av 
kompetensutveckling av användarna. Kompetensutvecklingen görs för att användaren 
skall kunna klara av systemet och därmed få en positivare bild av systemet, vilket i 
slutändan kommer leda till reducerad ryktesspridning och sabotage. Gäre (2003) skriver 
att det kan vara svårt att identifiera dessa problem vilket en av respondenterna även tar 
upp. Respondenten menar att det handlar om känslor som är svåra att identifiera. Detta 
kan vara en orsak till att inte alla respondenter lyfter fram känslor som ett problem, 
projektledarna har helt enkelt inte kunnat identifiera dessa känslor. Jag har även skönjt 
vikten av att fånga upp de personer som sprider negativa rykten och saboterar 
implementeringen. Personer som sprider negativa rykten och saboterar har en tendens att 
påverka andra personer i organisationen att vara missnöjda till implementeringen. Jag har 
gjort den tolkningen att en projektledare så fort han/hon får nys om negativa användare 
bör konfrontera och kommunicera med dessa användare för att ta reda på vad som är fel. 
Detta stöds av Gäre (2003) och de respondenter som upplevt detta problem. 
 

5.5 Normer, rutiner, regler, värderingar och roller 
Jag har i min studie sett att normer, rutiner, regler, värderingar och roller är en kategori 
av problem som endast en av organisationerna kort belyser. Respondenten på Ferruform 
AB menar att ett nytt system förändrar arbetssättet vilket kan leda till att användarna går 
över på varandras ansvarsområden. Detta gör att användaren tappar fokus i gränssnittet 
mellan processerna. Respondenten har även varit med om att det vid 
implementeringsprocessen kan finnas konflikter kring roller och ansvar mellan olika 
avdelningar. Dessa konflikter kan uppkomma då olika roller, normer och värderingar från 
olika avdelningar skall sammanföras och kunna samverka. Respondenten ger dock inga 
förslag på hur detta problem skall undvikas eller reduceras. 
 
Det teorier jag har granskat menar att det under implementeringsprocessen finns 
konfliktrisker då verksamhetens normer, regler, lagar, kultur och rutiner förändras vilket 
leder till en indirekt inverkan på utförandet av verksamhetens aktiviteter och processer 
och därigenom även på verksamhetens produkter och anställda. (Gäre, 2003). Gäre 
(2003) menar också att konflikter kan uppstå beträffande nya och gamla normer hos olika 
aktörer och nya eller förändrade roller/rollbeteenden. Oklara rollidentiteter kan leda till 
konflikter mellan de olika rollbeteendena det finns risk att det blir en slags vi och dom 
känsla bland användarna. Författaren menar även att ett problem är att olika användare 
internaliserar nya eller förändrade normer med olika hastighet. De ovan nämnda 
aspekterna skapar en stor osäkerhet vilket gör att de anställda blir tveksamma och passiva 
till det nya systemet och dess implementering (Gäre, 2003). Gemensamma rutiner kan 
skapa problem vid implementeringen av ett nytt system, detta kan exempelvis ske då två 
avdelningar skall använda samma affärssystem. Problemet kan då uppstå när dessa 
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avdelningar har haft olika rutiner vi användande av system och sedan ska gå samman till 
att använda en gemensam rutin. Konflikter kan då uppstå kring vilken rutin den i 
hopslagna gruppen skall använda sig av (Gäre, 2003). 
 
Jag har gjort tolkningen att det är vikigt att ha normer, rutiner, värderingar och roller i 
beaktande vid en implementering av ett affärssystem. Detta är något som stöds både från 
en av respondenterna och Gäre (2003) som båda menar att när avdelningar skall slås ihop 
finns risk av konflikter då det finns en slags vi och dom känsla och man får svårt att 
sammanföra avdelningarnas olika normer, rutiner, värderingar och roller. Studien har 
även visat att bara en respondent tycket att normer, rutiner, värderingar och roller har 
varit ett problem. Med stöd av Mabey, Salaman & Storey (2004) har jag dock fått den 
uppfattningen att detta är ett vanligt förekommande problem vid gränsöverskridande 
förändringsarbeten. Författarna menar att det är viktigt att en projektledare tar hänsyn till 
olika värderingar roller, normer och rutiner vid förändringsarbeten. Författarna anser att 
detta är ett vanligt förekommande problem på grund av att alla olika normer, värderingar, 
rutiner och roller från olika avdelningar eller områden skall sammanföras vilket inte 
brukar gå smärtfritt. Jag har gjort den tolkningen att de respondenter som ej haft detta 
problem har haft en projektledare som har analyserat och utvärderat de olika roller, 
normer, rutiner och värderingar som finns inom organisationen innan förändringsarbetet 
har startat och därigenom undvikit detta problem. Med stöd av Gäre (2003) har jag sett att 
problem med värderingar, roller, normer och rutiner kan reduceras. Detta är möjligt om 
organisationen skapar en medvetenhet hos arbetarna varför en förändring bör ske för att 
överleva i en allt mer konkurrerande dynamisk värld. Som jag tolkar detta kan det ske via 
utbildning eller en god kommunikationsplan bestående av exempelvis kommunikation 
genom interntidningar, intranät eller rapporter. Detta bekräftas av respondenterna. Jag har 
även gjort den tolkningen att problemet kan reduceras genom att i implementeringfasen ta 
med användare från olika avdelningar som berörs och kanske skall arbeta med varandra. 
Detta stöds delvis av Hederstierna Monten (2003) som menar att de olika parterna bollar 
frågor mellan varandra för att få bort oro och skapa förtroende, förståelse och respekt för 
varandras profession. Genom en diskussion mellan de olika avdelningsparterna tror jag 
att en större förståelse för varandras roller, normer, rutiner och värderingar uppnås. Med 
stöd av Ekstam (2004) ser jag att projektledaren bör fungera som en support roll vid 
dessa olika diskussioner mellan avdelningarna. Detta för att se till att alla får göra sina 
röster hörda och att det blir en saklig diskussion. 
 

5.6 Handlingsutrymme 
Enligt (Löwgren, Stolterman, 1998) skapas ett handlingsutrymme eller så försvinner ett 
handlingsutrymmer för varje nytt system som implementeras. Författarna menar att 
Implementeringen gör att vissa arbetsuppgifter blir viktiga samtidigt som andra 
arbetsuppgifter blir oviktiga och försvinner. Detta kan skapa en känsla av att användarens 
arbetsuppgifter blir oviktiga vilket i sin tur leder till att användarna inte känner sig 
motiverade att stödja en implementering av ett nytt system utan i stället motverkar 
implementeringen. (Löwgren, Stolterman, 1998). Gäre (2003) menar även att en 
implementering av ett affärssystem ofta ses som något skrämmande och svårt att 
förutsäga och därför ett hot mot användarens handlingsutrymme. Författaren anser även 
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att det är viktigt för användarna att se hur de olika arbetsmomenten hänger ihop med 
systemet för att få en tydlig mental bild av den kommande arbetsprocessen. I dessa fall 
anser författaren att en arbetsprocesskarta är bra att använda för att visa hur alla processer 
hänger ihop. Människor som inte har denna bild när man startar arbetet med systemet har 
det svårare att kontrollera sitt arbete. 
 
Problemet med handlingsutrymmet är något som alla respondenter har tagit upp i 
intervjuerna men respondenterna har lite olika syn på problemet. Två av respondenterna 
användare känner en oro att deras arbetsuppgifter kommer att försvinna eller reduceras. 
Den tredje respondenten menar att användaren inte ser mervärdet som skapas till 
organisationens processer och därmed ett ökat handlingsutrymme. 
 
Min studie har visat att teorier och respondenter har liknande syn när det gäller 
handlingsutrymmet. Studien har även visat att handlingsutrymmes problemet hänger ihop 
med oron att förlora arbetet. Detta stöds av Löwgren, Stolterman (1998) som menar att 
anställda är oroliga att deras arbetsuppgifter blir oviktiga. Även respondenterna uttrycker 
att deras anställda har varit oroliga att deras arbetsuppgifter och arbetsuppgifter skall 
försvinna när det sker förändringar i handlingsutrymmet. Med stöd av Gäre (2003) ser jag 
hur viktigt det är för blivande användare att inneha en mentalbild hur blivande 
arbetsprocesser kommer att se ut när implementeringen är klar. Jag har även gjort 
tolkningen att det är väldigt viktigt att belysa hur användarens handlingsutrymme 
kommer att förändras. I dessa fall kan det vara bra att visa det positiva ett system kommer 
att skapa. Men även visa vilka arbetsuppgifter som försvinner och vilka som tillkommer 
och hur anställd kommer att påverkas. Precis som Gäre (2003) anser jag att en 
processkarta kan användas som verktyg för att visa hur anställda kommer att beröras 
samtidigt som en helhetsbild skapas hos de anställda. Att projektledare visar mervärdet 
som det nya systemet kommer att generera gör att användarens oro kan reduceras och 
istället skapa motivation hos den blivande användaren. Studien visar att denna oro kring 
handlingsutrymmet ofta uppkommer på grund av en allt för svag kunskap om hur det nya 
systemet kommer att förändra handlingsutrymmet för användarna. Detta styrks av en av 
respondenterna som menar att användarna inte ser mervärdet som skapas. Som jag tyder 
respondenter och teorier är även utbildning och information av största vikt för att få skapa 
förståelse hos användaren varför organisationen behöver det nya affärssystemet. 
Utbildningen gör att användaren får ny kompetens för att kunna klara av nya 
handlingsutrymmen. Kommunikationen är som sagts tidigare viktig för att kunna visa 
varför ett nytt system behövs och hur de anställda kommer att beröras. 
 

5.7 Resurser 
Min studie har visat att resursproblem är något som två av de tre organisationer i 
undersökning säger är ett problem. Båda respondenterna menar att det kan vara svårt att 
få den tid användarna behöver för att kunna göra sig själv rättvisa i systemet. Den 
intervjuade menar att det problem som uppstår när projektet har blivit utlovande resurser 
men när projektet väl startar finns dessa resurser inte tillgängliga detta främst i form av 
för lite tid och för få användare. Samtidigt har respondenten ofta sett att 
implementeringsprocesser sväller detta beroende på slarv i kravspecifikationen vilket gör 
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att det tar mer tid att genomföra implementeringen. Detta anser respondenten i sin tur kan 
leda till att användare tappar fokus och intresse för systemet vilket ofta har till följd att 
användaren istället prioriterar sitt dagliga arbete. De organisationer som tycker att detta är 
ett problem anser båda att det är svårt att frigöra personer för att vara med vid 
implementeringen. Detta beror enligt de intervjuade på att det är dyrt att anställa ersättare 
till det dagliga arbetet. 
 
Hederstierna Monten (2003) menar resursbrist kan leda till att funktioner som var 
planerade i det nya systemet tas bort och gör att användaren inte kan göra sitt arbete på 
ett tillfredsställande sätt. Både Gäre (2003) och Hederstierna Monten (2003) menar 
vidare att det är ofta ett stort problem i att frigöra nyckelpersoner ur organisationen för att 
medverka i implementeringsprocessen detta för att dessa användare behövs i det 
organisatoriska arbetet. Att hyra in vikarier är en stor kostnad som företag inte är villig att 
betala. 
 
Efter att analyserat respondenternas svar och teorin har det framkommit att frigörande av 
nyckelpersoner är ett av de stora problemen vid resursbrist. Med stöd av både Gäre 
(2003), Hederstierna Monten (2003) och respondenterna har jag sett att problemet med 
att ta med nyckelpersoner och övriga anställda vid implementeringen är endast en 
ekonomisk fråga. Studien har dock visat att kostnaden noga måste övervägas. Detta 
beroende på att en användare som får vara med vid implementeringen av ett nytt system 
ofta får bra motivation, engagemang och en positiv bild av implementeringen. Detta stöds 
även av Mabey, Salaman & Storey (2004) som menar att organisationer bör investera i 
människor och ge dem inflytande. Författarna menar att de anställda blir mer nöjda med 
arbetet och mer motiverade att arbeta i organisationen om det finns en känsla av 
delaktighet förändringsprocessen. Att en av respondenterna inte tar upp detta som ett 
problem tolkar jag som att den organisationen har haft tillräckligt med resurser för att 
lyckas frigöra anställda för att vara med och få utbildning i det nya systemet. En av 
respondenterna nämner svällande projekt som ett problem. Detta är något som ingen av 
de teorier eller de två övriga respondenter jag granskat tar upp vilket jag tycker är väldigt 
konstigt. Som jag tolkade den intervjuade var svällande projekt en ganska vanlig 
förekomst och något som var svårt att bemästra. Som jag har uppfattat 
problemsituationen kan detta vara en effekt av respondenternas olika storlek och struktur 
på organisationerna och system. Det kan även vara ett resultat av att respondenterna 
kommunicerar på ett sätt som användarna förstår. Detta gör att missar i 
kravspecifikationen reduceras. Detta stöds av Gäre (2003) och Hederstierna 
Monten(2003). Studien visar också att när en projektledare sätter sig in i användarens 
arbete skapas en förståelse i vilket sammanhang systemet skall verka i. Det att 
projektledaren förstår vilka funktioner användaren vill ha i systemet. Detta reducerar 
problemet med svällande projekt då projektledaren redan från början vet vad användarna 
och organisationen vill att systemet skall innehålla, vilket leder till att projektledare vid 
ett senare tillfälle slipper komplettera med andra eller fler funktioner.
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6 slutsatser 
I detta kapitel redogör jag för det slutsatser jag kommit fram till i min studie. Jag ger 
även förslag på fortsatt forskning inom det område jag valt att studera. 

6.1 Mina slutsatser 
Syfte med min undersökning var att undersöka vilka problem projektledare anser 
användare kan orsaka vid en implementering av ett affärssystem. För att kunna besvara 
detta syfte har jag använt mig av två forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan jag 
använt mig av är vilka problem upplever en projektledare att en användare kan orsaka vid 
implementering av ett affärssystem? Den andra frågan som användes för att ge svar på 
syftet var vad beror problemen på och hur upplever projektledaren att de kan förebyggas 
eller lösas? 

 
I min undersökning har det framkommit att många av de svårigheter som projektledare 
upplever vid implementeringen av ett nytt affärssystem är relaterade till en stor osäkerhet 
hos användaren. Då pratar jag om svårigheter som har med problemområdena trygghet, 
förändringsmotstånd, sabotage och handlingsutrymme att göra. Som jag ser det kan dessa 
problem områden förhindras eller lösas på tre olika sätt. 
 
Det första är att ge användarna utbildning och med det menar jag att användaren 
verkligen får den tid och resurser som behövs för att användarna skall kunna lära sig 
systemet. Om detta sker anser jag att osäkerheten hos användaren kommer att reduceras 
och ett större engagemang och motivation kommer skapas hos användaren. Det andra 
sättet är att projektledaren ger rikligt med information till användaren. Denna information 
måste vara av sådan art att den inte kan misstolkas av användarna. Informationen måste 
även förmedla hur individerna kommer att påverkas av implementeringen och varför 
företaget gör implementeringen. Informationen bör även lyfta fram det positiva med det 
nya systemet för att höja upp moralen och motivationen hos användarna. Den tredje 
aspekten jag vill peka på är delaktighet. Jag menar att projektledaren bör få användarna 
att känna sig delaktiga i implementeringsprocessen. Det kan exempelvis ske genom att 
användarna får vara med att ta fram metoder för förändringsarbetet. Jag anser att denna 
delaktighet gör att användaren känner att deras röster är av värde för företaget. Detta i sin 
tur gör användaren mer motiverad och entusiastisk till förändringen. 
 
I undersökningen har det även framkommit att projektledare ser fyra andra problem 
områden relaterade till användaren. Det första området är språkförbistring mellan 
användare och projektledare. Uppkomsten av detta problem beror på att projektledaren 
inte sätter sig in i organisationen där systemet skall verka. En projektledare bör sätta sig 
in i organisationen genom att analyserar organisationen och därmed skapa sig en 
verksamhetskunskap. Denna verksamhetskunskap ska bland annat ge projektledaren en 
förståelse om hur blivande användarna kommunicerar och agerar. Kunskapen ger 
projektledaren två fördelar. Den första fördelen är att projektledaren får en djupare 
inblick hur han/hon ska kommunicera med blivande användare och därmed kan 
missförstånd undvikas. Den andra fördelen är att denna kunskap ger projektledaren 
möjlighet att lättare tolka och förstå varför användarna agerar på ett visst sätt. 
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Kommunikation och språkförbistringen är som jag ser det även kopplad till 
resursproblem. Språkförbistringen gör att det ofta blir brister i kravspecifikationen som 
leder till en reviderad kravspecifikation. Detta gör att det behövs mer resurser för att 
lyckas med implementeringen. Jag anser organisationer och projektledare som ser till att 
det finns har tillräckligt med resurser under hela implementeringsfasen ofta får användare 
som är nöjda med affärssystemet. Jag menar att det är viktigt att organisationen inte bara 
ser de kortsiktiga kostnaderna som kan uppkomma då företag måste utbilda de blivande 
användarna. Företaget måste tänka på de långsiktiga fördelarna som uppstår då 
användarna grundligt får lära sig affärssystemet. Jag anser att företag kan få tillbaka dessa 
pengar i form av nöjda användare som istället för att vara mot implementeringen ser bytet 
av systemet som något positivt. Detta skapar användare med större motivation och 
engagemang. 
 
Det andra problemområdet som min studie tar upp är normer, rutiner, regler och roller. 
Det är viktigt att man inom detta problemområde tar en diskussion mellan de olika 
parterna som skall verka med varandra. Denna diskussion bör ta upp vilka olika 
normerna, rutinerna, reglerna och rollerna som ska gälla för den nya gruppen. Då en 
projektledare inte kan ta med alla blivande användare vid en diskussion så tycker jag att 
ett skyddsombud kan företräda användarna och deras åsikter vid mötet. Det är väldigt 
viktigt att gemensamma normer, rutiner, regler och roller ska utarbetas innan 
implementering startar. Projektledaren ska vid dessa möten ha funktionen som en slags 
support. Denna support ska se till att de olika avdelningarna för att göra sina röster hörda. 
 
Det sista området är helhetssynen hos användarna. Detta är ett problem som uppstår då 
användare ofta har en tendens att bara se sin egen arbetsprocess och därmed inte tänker 
på organisationens övriga processer. För att detta skall kunna undvikas krävs att 
projektledaren ger information till användarna om företagets alla processer. Även 
utbildning kan användas för att ge användarna en större helhetsbild. Utbildningen ska ge 
användaren den kompetens som krävs för att klara av systemet. Utbildningen skall även 
ge användaren en bild av hur det tilltänkte systemet kommer att fungera i verksamheten. 
Ett bra verktyg för projektledaren att åskådliggöra alla företagets processer och hur dessa 
påverkas av det nya systemet är att använda sig av en processkarta. Denna möjliggör 
förståelse hos användaren kring hur det nya affärssystemet påverkar hela företaget. 
 
För att implementeringsplanerna skall ge ett trovärdigt intryck hos användarna anser jag 
att det en fördel om det finns någon eldsjäl som verkligen fångar och driver på 
användarna i implementeringsprocessen. Denna eldsjäl får gärna vara en person från 
ledningen av organisationen, för att visa hur viktigt det nya affärssystemet är. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Jag har utifrån min studie upptäckt några nya intressanta frågeställningar som jag tror 
skulle vara intressanta att studera närmare. Då jag under arbetet med min studie fick reda 
på att implementeringsprocessen av ett affärssystem och införandeprocessen av ett 
affärssystem var två olika processer. Därför anser jag att det kan vara intressant att 
studera problematiken med användare vid införande processen av ett affärssystem. 
 
Jag tycker även att det skulle vara intressant att undersöka hur företag som använt sig av 
affärssystem tycker att utslaget har blivit. Det vill säga vilka fördelar företag ser med 
användandet av affärssystem och vilka negativa aspekter företagen har märkt. 
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