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Sammanfattning  
Titel:  Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av 

affärssystem – beaktas de i e-handelsföretag? 

Författare:   Nafiz Choudhury 

Nyckelord:  affärssystem, e-handel, kritisk framgångsfaktor, 
implementering 

 
 

Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid 
implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera 
framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. 

Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett 
affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? 

Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat 
två respondenter. En vetenskaplig förhållningssätt som var influerad av positivism men 
framförallt hermeneutisk. Slutligen har studien en deduktiv karaktär.  

Teori: Inledningsvis redogörs för vad affärssystem är och vad som skiljer i e-handelsföretag 
följt av en möjlig process för en implementering. Därefter har totalt nio kritiska 
framgångsfaktorer sammanställts: Skapa tydlig strategi och vision, Ha en väl kompetent och 
sammansatt projektgrupp, Skapa tydligt stöd från högsta ledningen, Effektiv kommunikation, 
Bra möjligheter till utbildning och träning, Bra projekthantering, Processförändring och 
Integrering av olika system & minimal anpassning. 

Empiri: Svar från två respondenter har presenteras under respektive kritisk 
framgångsfaktor och kompletterats med respondenternas egna kommentarer.  

Slutsats: Endast två av de kritiska framgångsfaktorerna har beaktats i fallföretagen enligt 
författare. Ytterligare tre har delvis beaktats medan fyra inte alls beaktats i något av 
fallföretagen.  
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Abstract 
Title:  Critical success factors when implementing enterprise resource 

planning systems – are they regarded in e-commerce 
companies? 

Author:   Nafiz Choudhury 

Keywords:  enterprise resource planning system, e-commerce, critical 
success factor, implementing 

 
 

Purpose: Analyse and discuss whether theories about critical success factors when 
implementing enterprise resource planning system in physical companies are used in e-
commerce companies. Identify success factors when implementing enterprise resource 
planning systems in e-commerce companies. 

Question: Are the same critical success factors for big physical companies regarded in 
small e-commerce companies when implementing enterprise resource planning system? 

Method: A qualitative method was used which lead to a case study with two respondents. 
The study was influenced by positivism but mostly hermeneutics and has a deductive 
characteristic.  

Theory: First off a short presentation of what enterprise resource planning system is and 
what differs in e-commerce companies followed by one possible process of implementing it. 
Then nine critical success factors was established: Create clear strategy and vision, Have a 
well competent and composed project group, Create clear support from the highest 
management, Effective communication, Good possibilities for education and training, Good 
project management, Process change and Integration of different systems and minimal 
adjustment. 

Empirical foundation: Answers from two respondents has been presented for each 
critical success factor and complemented with their own comments. 

Conclusion: Only two of the critical success factors were regarded in the case companies 
according to the author. Another three were partly regarded while four were not regarded at 
all in any of the case companies.  
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1 Introduktion  

Kapitlet omfattar en redogörelse för bakgrunden till studiens problemområde, diskussion om 
problemen följt av ett syfte med studien och en forskningsfråga. Utöver det presenteras ett 
kort forskningsetiskt resonemang samt avgränsningar i studien. 

1.1 Bakgrund  
I de flesta företag kan det genereras, lagras och nyttjas (kort uttryckt hanteras) stora 
mängder information (data) i de diverse avdelningar som ingår i en verksamhet. Den 
informationen har förut inte hanterats utifrån en gemensam plattform utan kunde 
hanteras i allt från en individuell arbetsplats till en stor arbetsenhet eller en hel fabrik 
och var därför oberoende av varandra. Denna fragmentering av data var det som 
kännetecknade större företag förut och företagsledare gick miste om potentiellt 
värdefulla beslutsunderlag (Davenport, 1998).    
 För att motverka denna fragmentering har ett specifikt IT-system utvecklats, 
nämligen affärssystem (Enterprise Resource Planning system). Det primära syftet 
med affärssystem är att all information som hanteras i ett företag skall centraliseras 
till en gemensam databas. Således skall affärsprocesser i diverse avdelningar, t.ex. 
finans, produktutveckling, kommunikation, projektledning etc. automatiseras och 
integreras så att data kan hanteras gemensamt och effektivt tas tillvara i realtid 
(Umble et al, 2003). Adam & O’Doherty (2000) skriver att det i en studie visats att 
företagsledare vill motarbeta fragmenteringen och tillåta standardiseringar för att 
processerna skall leda till mer transparent tillgång till information i hela 
verksamheten.    
 Affärssystem började implementeras i början på 80-talet och positiva 
konsekvenser av affärssystem har presenterats under åren (García-Sánchez & Pérez-
Bernal, 2007). Autodesk reducerade leveranstiden från sitt medelsnitt två veckor till 
att 98 % levererades inom 24 timmar. IBM reducerade tiden att återprissätta 
produkter från 5 dagar (~7200 minuter) till 5 minuter samt tiden att leverera 
reservdelar från 22 dagar till 3 dagar (Davenport, 1998). The Earthgrains Company 
ökade sin punktlighet i leveransen med 99 %. Par Industries minskade tiden att 
skicka reservdelar från 14 dagar till 2 samt förbättrade sin leveransförmåga till 95 % 
från tidigare 60 % (Ehie & Madsen, 2005).    
 I spåren av de positiva konsekvenserna har därför affärssystem under 90-talet 
varit en av de största IT-investeringarna enligt Al-Mashari et al (2003). Det 
uppskattades under slutet av det årtiondet att över 70 % av Fortune 1000 företagen 
hade eller planerade att implementera affärssystem i sin verksamhet (Bingi et al, 
1999). Senare, mitten på 2000-talet, uppskattades det att nästan alla större företag 
antingen planerade eller redan använde affärssystem i verksamheten (García-Sánchez 
& Pérez-Bernal, 2007). I takt med utvecklingen visar prognoser nu att marknaden för 
affärssystem år 2010 uppskattas att omfatta US$ 1000 miljarder (Bradley, 2008). 
Författaren kan därför säga att efterfrågan på affärssystem fortfarande växer.
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 Företag under 2000-talet har påverkats av förändringar i marknadsefterfrågan 
vilket utgår från de teknologiska innovationerna i takt med globaliseringen (Kilic et 
al, 2006), som även lett till förändringar i företagsformer. Internet är ett av många 
exempel på teknologiska innovationer som förändrat arbetsförhållanden inom 
näringslivet. Till följd av utvecklingen med Internet och offentliga såväl som privata 
investeringar i infrastrukturen för nätverk, har möjligheterna att kommunicera, dela 
gemensamma databaser samt arbetet med kommersiella syften via Internet avsevärt 
förbättrats. För att företag dessutom blivit mer flexibla, bättre på att utbyta 
information med olika intressenter samt bättre på att interagera och kommunicera 
med omvärlden har det lett till att e-handelsföretag växt (Gunasekaran & Ngai, 
2005). I Sverige utgör idag e-handel 4,2 % av försäljningen inom detaljhandel (e-
barometern Q1 2009, hämtad 8/10 2009).   
 Företagsklimatet har också påverkats och förändrats i takt med globaliseringen 
och de teknologiska framstegen. Detta genom bland annat större marknader, högre 
konsumentkrav och följaktligen ökad konkurrens. På grund av detta dynamiska 
klimat krävs därför flexibilitet och förändringar i verksamheten. Företag behöver 
således upprätthålla konkurrenskraftigheten och förbättra arbetsprocesser. Därför 
sänker de sina marginaler och följaktligen kostnader i hela leveranskedjan1 (Umble et 
al, 2003).      
 Författaren håller därför med Umble et al (2003) om att företag på grund av ökad 
konkurrens behöver bättre utbyte av information med leverantörer, kunder och 
distributörer men även internt så att samordningen mellan produktion, utbud och 
efterfråga kan rationaliseras. Följaktligen behöver företag förutse och reagera, samt 
ha effektivare företagsstrategier och effektiv användning av IT (Nah & Lau 2001). 
Det kan uppnås bland annat med hjälp av affärssystem menar Umble et al (2003) 
eftersom det kan öka den operationella effektiviteten samt sänka diverse kostnader 
enligt de Búrca et al (2005).  

1.2 Problemdiskussion 
Affärssystem är komplexa informationssystem och medför sålunda diverse 
svårigheter, såsom finansiella, tekniska, tidsmässiga men framförallt organisatoriska, 
i ett implementeringsprojekt (Davenport, 1998). Implementeringsprojekt kan därför 
misslyckas för att de kan bli långa och dyra processer (Ehie & Madsen, 2005; 
García-Sánchez & Pérez-Bernal, 2007) samt för att de kan missuppfattas som endast 
en mjukvara och antas vara en mjukvaruinstallation (Ehie & Madsen, 2005; 
Marnewick & Labuschagne, 2005), när det i själva verket är mycket mer komplext 
än så. Att resurseffektivt implementera ett affärssystem är därför en svår uppgift 
eftersom överordnade ofta inte har tydliga mål och riktlinjer för hur tekniska 
nödvändigheter skall integreras med de organisatoriska (Davenport, 1998; García-
Sánchez & Pérez-Bernal, 2007). Ett affärssystem påverkar ett företags många olika 

                                                      
 
1 T.ex. genom att förkorta leveranstiden eller förbättra lagerhanteringen. 
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arbetsprocesser och således dess strategi samt arbetskultur. Därför antas 
standardiseringar i arbetsprocesser och full integration i organisationen även om det 
följaktligen leder till mindre konkurrenskraftighet2. Om företag implementerar 
affärssystem utan klara mål och visioner kan det därför få förödande konsekvenser, 
t.ex. mycket höga kostnader eller försvagad verksamhet, om det misslyckas 
(Davenport, 1998). 
 Även de bäst planerade implementeringsprojekten kan misslyckas menar Ehie & 
Madsen (2005). Voordjik (2003) skriver att praktiker anser att fler 
implementeringsprojekt misslyckas än lyckas och Muscatello et al (2003) menar att 
somliga helt enkelt väljer att avsluta implementeringsprojektet när det gått för dåligt. 
En del stora fall har uppmärksammats under åren. FoxMeyer Drug menade att 
implementeringsprojektet av SAP3 ledde företaget till konkurs, Mobile Europe 
spenderade hundratals miljoner US$ på ett implementeringsprojekt för att senare 
överge det pga. integrationssvårigheter med sin partner. Applied Materials gav också 
upp när man för sent insåg de stora organisatoriska förändringarna som medfördes 
och Dow Chemical spenderade närmare US$500 miljoner under 7 år för att sedan 
överge det och implementera ett annat (Davenport, 1998). Unisource Woldwide 
spenderade närmare US$170 miljoner men övergav det och Dell övergav ett projekt 
som hamnade överbudget och blev försenat (Ehie & Madsen, 2005). I företag som 
Whirlpool, Hershey, Waste Management, W.L Gore and Associates men även i 
universiteten University of Massachusetts-Amherst och Indiana University har 
misslyckade implementeringsprojekt, pga. förlorad tid, förseningar och ökade 
kostnader uppmärksammats (Bradley, 2008). Således finns flera misslyckade fall där 
företag inte enbart förlorat kapital investerade i projekt utan även tid och i vissa fall 
diverse andra negativa följder i verksamheten (Bingi et al, 1999).  
 Implementeringsprojekt är en dyr kostnad för företag som kan betala upp till flera 
miljoner US$ för enbart mjukvaran och mångdubbla mer för installering, utbildning 
och diverse konsultkostnader – vilket enligt en studie av Gartner kan kosta upp till 
tre gånger så mycket som själva mjukvaran (Al-Mashari et al, 2003). Generellt köper 
företag mjukvaran av tillverkaren och betalar sedan ytterligare för stöd med 
implementeringen till konsultfirmor eller distributörer av mjukvaran (Adam & 
O´Doherty, 2000). Ehie & Madsen (2005) skriver att mjukvarukostnader kan uppgå 
till 40 % medan övriga kostnader, t.ex. träning och konsulter, kan uppgå till 60 % av 
totalkostnaden. Däremot skriver Adam & O´Doherty (2000) att för varje spenderad 
pund (£) på mjukvaran spenderas ytterligare 5-7£ på övriga kostnader. Kort uttryckt 
betalas det inte enbart för mjukvaran utan flerfaldiga kostnader påförs därtill för 
relaterade tjänster såsom utbildning och systemintegration för att överkomma 
problem (Davenport, 1998; Parr & Shanks, 2000; Nah & Lau, 2001). Det författaren 

                                                      
 
2 Affärslogik och arbetsprocesser blir baserad på det standardiserade och överger befintliga 

processer (Davenport, 1998).  

3 Namnet på företaget och produkten som är världens mest använda affärssystem. 
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kan utröna är att dessa implementeringsprojekt är omfattande och kräver mängder 
resurser. 
 Att misslyckas med ett implementeringsprojekt är varken riskfritt eller billigt 
(Umble et al, 2003). Olika uppgifter har rapporterat om sannolikheten att misslyckas 
eller hamna över budget, men att de gör det är något som författaren kan fastställa. 
Marnewick & Labuschagne (2005) skriver att 25 % av implementeringsprojekten 
hamnar över budget och Muscatello et al (2003) menar att 20 % överges totalt på 
grund av misslyckande. Muscatello & Parente (2006) skriver att 50 % av 
implementeringsprojekten misslyckas medan det enligt en studie av Standish Group 
Research rapporterades att 90 % av implementeringsprojekten antingen blev 
försenade eller hamnade över budget (Parr & Shanks, 2000; Umble et al, 2003; 
Wang et al, 2007).  
 Författaren anser att det har förekommit en del forskning i ämnet som analyserat 
diverse problem för att motverka misslyckade implementeringsprojekt. Det har i 
spåren av misslyckandena nämligen blivit vitalt att förstå vilka faktorer som kan leda 
till framgångsrikare implementeringsprojekt enligt Voordjik (2003). Utifrån 
forskning har därför diverse kritiska framgångsfaktorer föreslagits som företag kan 
beakta för att minska risken för stora förluster (Parr & Shanks, 2000). Däremot har 
forskningen som framhävt de kritiska framgångsfaktorerna varit snäv i författarens 
mening. Forskningen har nämligen i stor mån omfattat stora företag (Balakrishnan et 
al, 2009) och Muscatello et al (2003) skriver att tidigare studier framförallt omfattat 
stora implementeringsprojekt som kostat över US$100 miljoner. Även Newman & 
Zhao (2008) är något kritiskt mot tidigare forskning i ämnet eftersom de anser att 
forskningen framförallt haft västländsk förankring vilket även författaren 
uppmärksammat in sin sökning av vetenskapliga artiklar. Författaren ställer sig 
därför kritiskt till att tidigare forskning är representativt för alla segment i branschen 
för affärssystem.  
  
Under detta årtionde har dock efterfrågan på affärssystem bland små- och medelstora 
företag ökat (Bradley, 2008; Balakrishnan et al, 2009) vilket författaren tror beror på 
att företagen måste hitta lösningar som ökar den globala konkurrenskraftigheten 
genom att bättre nyttja de begränsade resurserna. Med hänsyn till att dessa företag 
har begränsade resurser blir det därför vitalt att undvika problem eftersom de är 
mindre benägna att återhämta sig från stora förluster av ett misslyckat 
implementeringsprojekt än stora företag enligt Muscatello et al (2003) och (Bradley, 
2008)4. Likt andra teknologiska innovationer har små- och medelstora företag oftast 
antagit dessa efter de större företagen (Balakrishnan et al, 2009). Därför har också 
forskning i mindre utsträckning förekommit bland mindre företag gällande 
implementering av affärssystem (de Búrca et al, 2005; Balakrishnan et al, 2009), 
vilket författaren ser som uttryck för att delar av forskningen varit likriktad och kan 

                                                      
 
4 Vilket författaren tycker är ganska logiskt eftersom ett mindre företag har mindre ”spelrum” 

för misslyckande investeringar.  
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ifrågasätta hur det påverkar de allmängiltiga slutsatserna om kritiska 
framgångsfaktorer. 
 Globaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat hur företagen verkar på 
marknaden (Gunasekaran & Ngai, 2005). Under början av årtiondet utgjorde e-
handel endast en liten fraktion av alla företagstransaktioner men antalet växer stadigt 
och en del forskare antyder att en massiv tillväxt kommer att ske (Mitchell, 2001). I 
Sverige uppges det i en studie att 77 % planerar att handla genom e-handelsföretag 
andra halvåret 2009, att försäljningen det första kvartalet steg 7,9 % jämfört med 
motsvarande period föregående år och att försäljningen uppskattas till 4,2 % av den 
totala detaljhandeln (e-barometern Q1 2009, hämtad 8/10 2009). Företag måste nu på 
grund av den globala konkurrensen bli mer flexibla och bättre ta tillvara på 
begränsade resurser för att kunna agera efter olika behov. Genom att integrera vital 
data från leverantörer, kunder och den egna verksamheten kan de begränsade 
resurserna bättre allokeras och effektivare beslut fattas (Kim, 2000). Däremot finns 
det andra IT-lösningar som kan öka konkurrenskraftigheten och därför uppstår 
istället planer om att senarelägga eller till och med helt släppa idén om affärssystem 
menar Bendoly & Schoenherr (2005) just eftersom en felaktig IT-lösning kan få 
förödande följder. Men Burn & Ash (2005) menar att framgångsrika e-
handelsföretag kommer att implementera affärssystem för att integrera olika e-
handelsprocesser.  
  

Med bakgrund i det som uppmärksammats (se 
tabellen) är implementering av affärssystem i e-
handelsföretag ett intressant ämne för författaren att 
forska kring. Det problem som dessa punkter 
belyser är att det, enligt författaren, råder ett 
vakuum gällande kritiska framgångsfaktorer för 
småföretag som är e-handelsföretag som 
implementerar affärssystem. Detta eftersom 
författaren inte hittat vetenskapliga artiklar som 
specifikt behandlar ämnet. Vakuumet bör enligt 
författaren därför forskas kring genom att närmare 
analysera ifall de kritiska framgångsfaktorer som 

utifrån fysiska företag framhävts även kan beaktas i e-handelsföretag för att hitta 
likheter och skillnader eftersom det är precis som Bingi et al (1999, s.7) skriver 
”Once an ERP system is implemented, going back is extremely difficult; it is too 
expensive to undo the changes ERP brings into a company”. 

1.3 Syfte 
Studien skall bidra med förståelse om en del kritiska framgångsfaktorer vid 
implementeringen av ett affärssystem i e-handelsföretag. Författaren avser att 
jämföra de kritiska framgångsfaktorer som framhävs i teori för stora fysiska företag 

• den hårdnande konkurrensen 

• den mindre mängd forskning 
gällande affärssystem med 
fokus på småföretag 

• det faktum att affärssystem 
fortfarande efterfrågas men 
ändå har hög sannolikhet att 
misslyckas eller hamna över 
budget 

• att e-handelsföretag växer 
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med små e-handelföretag för att dels se ifall de beaktas och dels se vilka likheter 
respektive skillnader som råder.  

• Analysera och diskutera om teori för kritiska framgångsfaktorer vid implementering av 
affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. 

 
Dessutom vill författaren diskutera kritiska framgångsfaktorer som specifikt gäller 
för e-handelföretag, om utfallet blir som sådan att det som enligt teorin gäller för 
fysiska företag inte gäller e-handelföretag. 

• Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem för e-
handelsföretag. 

1.4 Forskningsfråga  
Genom teorin avses frågan ”Vilka är några av de kritiska framgångsfaktorerna vid 
implementering av affärssystem i stora fysiska företag?” besvaras medan empiri skall 
besvara ”Har de kritiska framgångsfaktorer enligt teorin tillämpats vid 
implementering av affärssystem i små e-handelföretag?”. Dessa skall slutligen 
gemensamt besvara huvudfrågan med forskningen: 

Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i 
stora fysiska företag som små e-handelsföretag? 

1.5 Forskningsetik 
Författaren har beaktat respondenternas begäran om att förbli anonyma samt 
forskningsetiska principer och därför beslutat att anonymisera respondenternas 
uppgifter för att uppfylla konfidentialitetskravet. Författaren har därför också valt att 
inte omfatta uppgifter om vilka företag respondenterna jobbar i och inte heller vilka 
leverantörer samt konsulter de samverkat med under sina implementeringsprojekt. 
Detta eftersom respondenter eller tredje part inte skall lida utav att de känsliga 
uppgifter som kommit fram. Dessutom har författaren avsett att behålla hög kvalitet 
för att uppfylla forskningskravet i och med att syftet med studien bland annat är att 
öka kunskap kring ämnet. 

1.6 Avgränsningar 
Studien behandlar inte affärssystem som specifikt är modifierade för e-
handelsföretag utan fokuseras på småföretag som valt e-handelsplattform som 
säljkanal och implementerat ett affärssystem. Därför beaktas inte praktiska 
påverkningar av ett affärssystem specifikt för ett e-handelsföretag. 

Studien omfattar endast kritiska framgångsfaktorer som förekommit i minst två av de 
vetenskapliga artiklar som studien behandlat.  

Studien behandlar heller inte någon riskaspekt i implementeringsprocessen.  
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2 Metod 

Kapitlet redogör för tillvägagångssätt med motiveringar för dessa och omfattar därför 
forskningsansats och undersökningsdesign. Bland annat presenteras den vetenskapliga 
metoden, undersökningsansatsen, analysmodellen för empirin och problem med den metod 
som valts för att utföra studien.  

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två olika kunskapssyner är betydande nämligen hermeneutisk och positivistisk vid 
kunskapsinsamlingen, som anses vara raka motsatser. Hermeneutiken är förankrat i 
tolkningslära medan positivismen har en naturvetenskaplig tradition (Andersson, 
1982). Däremot är författaren varken rent positivistiskt eller hermeneutisk utan denna 
studie kommer att följa inslag av båda förhållningssätten men lutar mer mot 
hermeneutiken.      
 Hermeneutiken gör gällande att förstå genom att relatera detaljerna till totaliteten 
för att få en helhetsförståelse (Ibid). Således avser författaren att finna betydelser 
eller mening i det som respondenten delar med sig. Därmed förkastas 
förklaringstänkandet om kausalitet och samband, dvs. orsak-verkan sambandandet 
som har en naturvetenskaplig förankring (Davidson & Patel, 2003). Positivister söker 
även att avbilda verkligheten och finna allmängiltiga lagar genom att begränsa sig till 
ett fåtal faktorer och perspektiv men det följer inte syftet med denna studie 
(Andersson, 1982; Wallén, 1996). Istället avser författaren att vara öppen för flera 
faktorer och perspektiv bortom författarens kunskap vilka kan vara väsentliga för att 
förstå beteenden, värderingar och andra sociala fenomen gällande de kritiska 
framgångsfaktorerna. Detta hoppas författaren uppnå genom engagemang och närhet 
till respondenterna till skillnad från det som positivismen föredrar för att undvika att 
bli partisk, nämligen distans (Andersson, 1982). Hermeneutiken anser att värderingar 
är fakta eftersom neutral fakta inte finns men positivismen hävdar istället att fakta 
skall skiljas från utomvetenskapliga värderingar för att bättre uppnå objektivitet och 
opartiskhet (Ibid). Författaren kommer inte att se värderingar som fakta och således 
kommer resultat att presenteras som respondentens värderingar, dvs. det som bör 
(värderingar) vara och inte är (fakta). Vidare menar hermeneutiker att opartiskhet 
inte är möjlig under en hel forskningsprocess eftersom olika beslut genomsyras i 
processen (Ibid). Författaren bekräftar härmed att en del beslut kommer att baseras 
på förförståelse och att det därför inte följer positivismens anspråk på opartiskhet. 
Däremot kommer författaren inte att följa hermeneutiken gällande metodkapitel 
eftersom hermeneutiker sällan har tekniska metodkapitel med i en framställning 
(Ibid), vilket denna studie har.  
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2.1.2 Vetenskaplig metod 

Framförallt finns två olika metoder för att generera, behandla samt analysera 
information, nämligen kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetodik. Man kan 
betrakta helt kvalitativa respektive kvantitativa metoder som var sin ändpunkt på ett 
kontinuum och att forskning hamnar någonstans mellan ändpunkterna (Davidson & 
Patel, 2003). Kvalitativ metod lägger i en första anblick betoning vid ord, närhet och 
lösa strukturer till skillnad från kvantitativ metod som betonar kvantifiering, distans 
och strikta strukturer (Bryman, 2002).     
 Kvantitativ metod avser att genom distans från respondenter och struktur i 
tillvägagångssätt upptäcka samt förklara kausalitet och samband (Holme & Solvang, 
1991; Bryman, 2002). Författaren avser inte att följa en strikt struktur utan kommer 
att vara flexibel och med närhet till respondenten förstå vederbörandes omvärld och 
uppnå insikt i den vilket kännetecknar den kvalitativa metoden (Bell, 1999; Bryman, 
2002). Denna studie kommer inte att utgå från mätningar, dvs. inga siffermässiga 
data att insamlas och inga statistiska analys- och bearbetningsmetoder kommer 
användas (Bell, 1999; Davidson & Patel, 2003; Allwood, 2004). Istället kommer med 
hjälp av verbala analysmetoder data bearbetas för att besvara frågor som ”Vad är 
detta? Vilka är de underliggande mönstren?” (Davidson & Patel, 2003). Kvantitativa 
metoder avser vanligtvis att kvantifiera och utröna slutsatser som generaliseras till 
andra relevanta grupper genom att ha representativa urval (Bell, 1999; Bryman, 
2002). Men eftersom syftet med studien är att skapa förståelse kring kritiska 
framgångsfaktorer skall istället förståelse av beteende och värderingar i 
undersökningens kontext framhävas (Bryman, 2002). Således eftersträvas det att gå i 
djupet genom att kontakta få respondenter och utgå från deras uppfattning (Ibid) 
istället för att kontakta många respondenter och gå på bredden vilket kännetecknar 
kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1991). Studiens metod kommer vidare inte 
att präglas av forskarens kontroll utan en explorativ ansats antas som kännetecknas 
av förståelse i naturliga miljöer, så att författaren förblir ostrukturerad vilket följer 
kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1991; Allwood, 2004). Genom att inte vara 
bunden av strikt struktur kan arbetet löpande utvecklas men även anpassas efter 
förändringar (Holme & Solvang, 1991; Bryman, 2002).  

2.1.3 Relation mellan teori och empiri 

Det finns olika angreppssätt som vägleder en om hur man kan arbeta för att relatera 
teori och empiri, två av dessa är deduktion och induktion (Davidson & Patel, 2003). 
Syftet är att på bästa sätt förhålla teorin med verkligheten. Det är utifrån en av dessa 
metoder som man härleder eller deducerar en eller flera hypotester. Induktion 
kännetecknas av att teori blir ett resultat av det empiriska medan deduktion 
kännetecknas av att datainsamlingsprocessen styrs av teori och hypotester (Holme & 
Solvang, 1991; Bryman, 2002).    
 Deduktion följer bevisandets väg medan induktion följer upptäckandets väg. 
Eftersom denna studie avser att undersöka huruvida befintlig teori är tillämpbart i 
verkligheten är det alltså upp till bevis för teorin (Davidson & Patel, 2003). Induktion 
kännetecknas utav att utgångspunkten är datainsamlingen och utifrån det resultat som 
observeras försöka utröna teoretiska slutsatser. Detta uppfyller inte studiens syfte till 
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skillnad från deduktion då teorin skall ha en viktig och självständig ställning 
eftersom teorin bildar ett deduktivt system bestående av grundläggande teorisatser. 
Vidare utgår deduktion från befintliga teorier för att utröna slutsatser om enskilda 
företeelser genom att pröva empiriskt. Således bestäms vilken information som 
insamlas, hur den tolkas och hur den förhålls till empirin. Om författaren hade antagit 
en induktiv metod hade undersökningen inte varit förankrad i etablerad teori utan 
istället formulerats från empirin (Wallén, 1996; Davidson & Patel, 2003). 

2.1.4 Val av metod 

Som det framgått avser studien att anta en till stor del hermeneutisk förhållningssätt 
med hjälp av en kvalitativ metod och pröva teori empiriskt. Diverse perspektiv och 
traditioner antar olika metoder vid insamling av data men sällan förkastas någon viss 
metod menar Bell (1999). Metoderna skall istället anpassas i förhållande till 
situationen och det data som syftas till att uppnås under kunskapsformningen 
(Allwood, 2004). Författaren inser dock att en del brister medföljer av dessa metoder. 
 Positivismen avser att förklara kausalitet och relationer för att finna allmängiltiga 
lagar genom att avbilda verkligheten vid ett specifikt tillfälle (Andersson, 1982). 
Författaren anser att respondenters svar kan skilja sig från tillfälle till tillfälle varför 
det är svårt att generalisera när en kvalitativ metod används5. Studien avser därför 
inte kunna förklara några företeelser utan endast diskutera och analysera de. Kritik 
som kan hänföras är att denna studie därför kommer bli svår att upprepa. Studien 
kommer vidare att utgå från respondenternas tolkning av deras sociala verklighet och 
genom den kvalitativa metoden kommer motsatsen till ”status quo” 6 att antas 
(Bryman, 2002). En nackdel blir därmed att det inte är möjligt att ”mäta” 
respondenternas tillförlitlighet, varför dessa inte kan ses som fakta utan endast 
värderingar. Detta på grund av att respondenter kan ha dolda agendan som forskaren 
inte känner till.    
 Den kvalitativa metoden möjliggör för författaren att i djupet förstå hur en 
respondent tolkar sin omvärld eftersom det omfattar få respondenter (Ibid) till 
förmån för att se det i form av siffror i en enkät från många respondenter. Kritik som 
därför framförs av kvantitativa förespråkare är att slutsatserna i denna studie därför 
inte går att generalisera till annan representativ grupp eftersom den är icke-
representativ. Kvalitativa förespråkare menar dock i det avseendet att det empiriska 
resultatet bör generaliseras till teori och inte population. Det blir även svårare att 
replikera denna studie på grund av att forskaren styr studien med frihet och flexibel 
struktur menar kvantitativa förespråkare (Ibid).   
 Vidare kan kritik framföras mot den deduktiva metoden eftersom befintlig teori 
också består av empiriska undersökningar och som Karl Popper framhåller är inga 
empiriska sanningar 100% säkra (Thurén, 2007), på grund av diverse mätfel. En 

                                                      
 
5 Jmf t.ex. med en balansrapport med resultatrapport. I BR avses en stillbild medan det i en RR 

skall gälla en tidsperiod.  

6 Uttryck för det oföränderliga.  
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anledning till varför en induktiv ansats inte antagits är att det strikt utgår från egna 
erfarenheter, dvs. den är begränsad7. Det skulle därför inte bli möjligt att jämföra de 
kritiska framgångsfaktorerna i fysiska företag som tidigare forskare framställt med 
de som författaren avser att framhäva empiriskt vilket är syftet med studien. Däremot 
skall det även framhållas att valet av den befintliga teorin genomsyras av partiskhet 
eftersom teori väljs ut icke-slumpmässigt av författaren.  
 Slutligen skall dock betonas att klassificering av en metodisk inriktning eller 
synsätt inte innebär att forskaren inte får avvika från de tillvägagångssätt som 
normalt förknippas med den inriktningen (Bell, 1999).  

2.2 Undersökningsdesign 

2.2.1 Undersökningsansats 

Under en datainsamlingsprocess kan data insamlas antingen genom primär- eller 
sekundärdata. Primärdata är det som inte funnits tidigare men krävs och samlas för 
ett specifikt syfte genom undersökningar. Sekundärdata är redan insamlad data som 
finns i olika register eller annan offentlig information (Dahmström, 2005). I denna 
studie är både primär- respektive sekundärdata aktuellt.   
 Det finns olika insamlingsmetoder varav två, för denna studie, aktuella är: 
surveyundersökning eller fallstudie (Bryman, 2002). Vid val av datainsamlingsmetod 
skall man utgå från det problem och syfte som studien fastställt (Dahmström, 2005). 
Surveyundersökning utförs för att kartlägga en företeelse medan fallstudie utförs för 
att på djupet studera ett avgränsat ämne och utveckla teori (Bell, 2000; Bryman, 
2002; Dahmström, 2005). Därför kommer denna studie att följa riktlinjer för en 
fallstudie.       
 När en fallstudie utförs ligger tyngdpunkten vid att begränsa sig till få 
respondenter samt utföra ingående studium. Det som dock särskiljer fallstudien är att 
författaren ges möjlighet att belysa ett specifikt fall och dess unika drag. Detta kan 
uppnås i denna studie genom att koncentrera sig på implementeringsprocessen och 
föra en intensivanalys av fallet för att uppnå djup om de kritiska 
framgångsfaktorerna.     
 Brister som uppstår är att fallstudier ofta är icke-representativt varför det är svårt 
att generalisera samt att det är svårt att kontrollera information varför risk för 
snedvridna resultat finns (Bell, 2000; Bryman, 2002). Så är fallet även för denna 
studie eftersom endast en person i respektive fallföretag intervjuats. En tänkbar 
fördel om en surveyundersökning genomförts är möjligheten till att generalisera och 
bilda en mer representativ studie eftersom fler respondenter kunnat ingå i studien till 
skillnad från en fallstudie.  

                                                      
 
7 Läs vidare induktionsproblemet/”Humes problem”. 
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2.2.2 Empiriska studier 

Eftersom denna studie karakteriseras av en fallstudie kommer endast två 
respondenter att intervjuas om implementeringen av affärssystem i deras e-
handelsverksamhet. Detta möjliggör för författaren att bättre uppnå syftet och 
diskutera samt analysera de kritiska framgångsfaktorerna. För att samla empirisk data 
kommer respondenterna att intervjuas eftersom det för författaren blir möjligt att 
komma nära de samt att de kan tala fritt.   
 Intervjuer kan formuleras på olika sätt, de kan nämligen vara strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade. En strukturerad intervju innebär att författaren 
följer ett fast frågeformulär och samlar data oberoende av respondentens svar, vilket 
utesluter t.ex. följdfrågor. Nackdelen är dock att relevant kunskap kanske inte 
uppmärksammas på grund av den strikta strukturen. En ostrukturerad intervju 
innebär att författaren innehar ingen eller väldigt liten uppfattning om vad som skall 
iakttas och är beroende av respondentens svar. Risken finns då att kunskap som inte 
uppfyller syftet kan frambringas. En semistrukturerad intervju är en blandning av 
båda, detta möjliggör för författaren att följa ett frågeformulär samt förbli flexibel 
och vara öppen för nya perspektiv. Således kan ouppmärksammad och relevant 
kunskap frambringas. Den kvalitativa metoden föredrar en semi- eller ostrukturerad 
intervju och därför skall det i denna studie genomföras semistrukturerade intervjuer 
genomföras. Detta möjliggör för författaren att ställa följdfrågor under intervjun och 
dessutom få svar som uppfyller syftet utifrån den förutbestämda mallen (Bryman, 
2002).      
 Personliga intervjuer kan genomföras bland annat genom besöksintervju eller 
telefonintervju. Vid en besöksintervju träffar intervjuaren respondenten och 
genomför intervjun personligen. Fördel med att genomföra en besöksintervju är att 
oklarheter lätt kan redas ut med hjälp av visuellt medan risken för prestigebias8 och 
intervjuareeffekter9 kan uppstå. Vid en telefonintervju träffas man inte utan intervjun 
sker per telefon. Fördel är att oklarheter kan redas ut medan nackdelen är att full 
närhet till respondenten inte kan uppnås (Dahmström, 2005). Båda intervjuer 
genomfördes därför genom typen besöksintervju på respektive respondents 
arbetsplats under 35 respektive 45 minuter.  

2.2.3 Respondenter 

Fallföretagen har hittats genom portalen trygg e-handel utifrån företag belägna i 
Stockholm har en del uppgifter om företagen undersökts genom företagens hemsida 
respektive portalen Allabolag för att fastställa att de är små företag. Endast 
projektledaren kontaktades för respektive implementering eftersom författaren 
förmodat att de besitter mest kunskaper om implementeringsprojektet.  

                                                      
 
8 Respondenten kan känna att en viss status måste presenteras.  

9 Intervjuaren kan omedvetet påverka respondentens svar genom t.ex. visst tonfall eller 

betoning vid visst ord vilket kan tolkas olika.  
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 En brist i att endast kontakta en person i respektive fallföretag är att svaren är 
svåra att verifiera och kan därför ge snedvridna resultat.  

2.2.4 Litteraturstudier 

En del böcker har använts för att följa vetenskapliga riktlinjer om tillvägagångssätt 
för studien. Den information som författaren lärt sig om affärssystem, 
implementering av affärssystem samt e-handel har framförallt kommit från 
vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklarna har även framhävt problemen som 
författaren diskuterat samt legat grund för befintlig teori i ämnet om kritiska 
framgångsfaktorer. Vetenskapliga artiklarna har hittats genom online-databasen 
EBSCO – som söker igenom Academic Search Premier, Business Source Premier, 
Communication & Mass Media Complete, E-Journals och ERIC. Sökord har varit 
”ERP”, ”Enterprise resource planning system”, ”Implementing”, “e-commerce” och 
olika kombinationer av dessa. Dessutom har tidigt funna artiklar kunna hjälpa 
författaren att hitta ytterligare genom referenslistorna.  

2.3 Analys av data 

2.3.1 Modell 

Maxwell (2005) skriver att man analyserar när man lyssnar på en eventuell 
ljudinspelning av en intervju samt vid transkriberingen av den. Maxwell menar också 
att man analyserar kvalitativ data när man läser och funderar över: intervjuavskriften, 
de löpande noteringar av observationer som görs, nedskriva minnesanteckningar, 
analysen av kontexten och slutligen utvecklandet av kategorier för kategoriseringen 
samt själva kategoriseringen av data.     
 Genom att transkribera intervjun blir det möjligt att dokumentera 
ljudinspelningen och följaktligen blir det lättare att strukturera de olika svar som 
respondenterna delar med sig, dvs. det blir lättare att kategorisera. Detta gör det 
möjligt för författaren att grundligt gå igenom den informationen som finns och 
frambringa relevant information (Ibid).  

2.3.2 Tillvägagångssätt 

Författaren har spelat in intervjuerna på band, genomfört transkribering samt 
fortlöpande antecknat observationer och notiser under intervjun samt under 
transkriberingen. Detta har genomförts dels för att undvika misstolkningar av data, 
dels komplettera egna notiser med transkriberingen och dels ha möjlighet att citera 
respondenterna. Data som samlats in har därefter sammanfattats för att redovisas i 
det empiriska kapitlet, utefter den kategorisering som utvecklats fram. Det är därför 
främst vid transkriberingen och tolkandet av det resultatet (data i form av ord) som 
varit grunden för analysen av datainsamlingen.   
 Det empiriska materialet har vidare jämförts med teorin för att belysa eventuella 
likheter och skillnader mellan den teori och empiri som presenterats. Detta för att 
kunna tolka resultatet och framhäva det intressanta. Analysen har slutligen mynnat ut 
i en diskussion med slutsatser som svarar på frågeställningen. 
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2.4 Metodproblem 
En studie kan bedömas utifrån att det som observerats (mäts) faktiskt är giltigt – 
validitet, samt om olika mätningar av detta slag på samma objekt ger likadan slutsats 
– reliabilitet (Wallén, 1996; Bell, 1999). Däremot finns det de som anser att 
begreppen validitet och reliabilitet, som ursprungligen utvecklats för kvantitativa 
studier, verkligen är tillämpbara för kvalitativa studier. Dessa kritiker har därför 
utvecklat andra motsvarande begrepp för kvalitativa studier nämligen: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2002). Däremot anser 
författaren inte att de ”nya” begreppen skulle vara mer tillämpbara än reliabilitet 
respektive validitet för att bedöma studien och därför hållit sig fast vid dessa två.  

2.4.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt kan ge 
likadant resultat vid olika testtillfällen under i övrigt samma omständigheter (Wallén, 
1996; Bell, 1999). Det vill säga att en studie har hög reliabilitet ifall den vid 
upprepning, med samma tillvägagångssätt, gett samma resultat – kort sagt går att 
replikera. Därför bör tillvägagångssätt för studien noga presenteras följt av en 
beskrivning av urvalsprocessen (Bryman, 2002). I denna studie har val av metod och 
tillvägagångssätt redogjorts med intervjumall (Bilaga 1) men eftersom 
respondenterna valt att förbli anonyma har möjligheten för en annan forskare att 
upprepa studien i princip tillintetgjorts vilket bör minska reliabiliteten enligt 
författaren. Författaren anser även precis som Wallén (1996) att studier som 
involverar människor är svåra att upprepa för att få samma resultat eftersom 
personerna ifråga kan ha utsatts för påverkan eller annan inlärning som förändrar 
deras åsikter och därmed det nya resultatet. För denna studie kan det därför stämma 
att respondenterna inte uppger samma svar vid ett nytt testtillfälle (med övriga 
omständigheter lika) eftersom datainsamlingen skett med basis av besöksintervjuer.
 Ett av flera sätt att mäta reliabilitet på menar Bell (2000) är att genomföra ett s.k. 
test-retest som innebär att forskaren ställer samma frågor till respondenterna vid ett 
senare tillfälle än det första – dvs. en andra gång – för att se ifall resultatet blir den 
samma. I denna studie har det på grund av tidsbrist inte varit möjligt att genomföra 
detta eller några andra slag av reliabilitetstest som Bell (2000) och andra forskare 
anser bör genomföras för att höja reliabiliteten (Bryman, 2002).  
 Andra möjliga sätt som kan höja reliabiliteten är respondentvalidering och 
triangulering (Ibid) vilket inte heller genomförts i denna studie och ytterligare 
minskar reliabiliteten. Däremot har författaren genomfört besöksintervjuer som 
minskar missförstånd gällande frågor eftersom respondenten direkt kan fråga till 
skillnad från t.ex. en enkätundersökning. Utöver det har intervjuerna dokumenterats 
och spelats in på band för att minska misstolkningar av respondenters svar och 
minska risken att förlora information. Dessutom skickades intervjufrågorna till 
respondenterna i förväg för att de bättre skall kunna formulera svar till intervjun. 
Med detta tillvägagångssätt avsåg författaren att höja reliabiliteten. I övrigt har 
denna studie genomförts av en författare varför problem med hur man skall tolka det 
man ser och hör när man är mer än en författare inte varit aktuellt (Ibid).  
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2.4.2 Validitet 

Begreppet validitet innebär att man mäter, identifierar eller observerar det som 
studien avsett att göra och att annat irrelevant inte påverkat resultatet (Wallén, 1996; 
Bryman, 2002). Maxwell (2005) menar därför att begreppet är relativt eftersom man 
måste sätta det i relation till studiens syfte och omständigheter för att kunna bedöma 
bättre. Detta föregriper sig vara logiskt för författaren eftersom det annars skulle vara 
svårt att bedöma resultatets giltighet (då det saknas ett ”index”). Detta i och med att 
en studie som saknar reliabilitet också saknar validitet men en studie som har hög 
reliabilitet inte nödvändigtvis har hög validitet, t.ex. kan en fråga ge samma svar 
varje gång den besvaras med det innebär inte att det svaret mäter det som är 
avsett/syftet att mätas (Bell, 1999).     
 Hot mot validiteten kan enligt Miles & Hubermann (1994, citerat av Maxwell, 
2005) vara forskarens subjektivitet samt forskarens effekt på respondenten. För att 
höja validiteten bör därför subjektivitet undvikas vid analys eller val av data samt 
ledande frågor vid intervjun. Författaren medger dock att analysen och val av data 
blivit influerad av subjektivitet samt att ledande frågor kan ha ställts till 
respondenterna. Däremot menar Hammersley & Atkinson (1995, citerat av Maxwell, 
2005) att det inte nödvändigtvis är negativt att vara subjektiv (vilket är målet med en 
kvalitativ studie) om forskaren är medveten om dessa influenser och hur de har 
påverkat forskaren under studien. Därför har författaren inte försökt att minimera 
dessa influenser särskilt mycket med färre ledande frågor eller dylikt utan valt att ha 
dessa för att öka validiteten.     
 Ett av några sätt att motverka låg validitet menar Bell (2000) kan vara att berätta 
om syftet med studien för respondenterna innan intervjun påbörjas. Författaren har 
presenterat syftet med studien för respondenterna men det skall dock påpekas att 
studiens syfte samt forskningsfråga förändrats under studien – vilket är förenligt med 
den hermeneutiska metoden. Initialt var det tänkt att fastställa kritiska 
framgångsfaktorer för e-handelsföretag, sedan förändrades det till att upptäcka ifall 
samma kritiska framgångsfaktorer gällde för de olika typerna av företag och slutligen 
blev det att se ifall samma beaktas i e-handelsföretag. Syftet med studien var initialt 
även att försöka behandla risker men det ansåg författaren omfatta för mycket varför 
det inte blev möjligt.    
 Författaren har dessutom vidtagit två andra åtgärder för att höja validiteten 
nämligen att vända sig till mer än en respondent (dvs. multipla informationskällor) 
och utgått från samma vetenskapliga artiklar som teorin är grundad på för att 
framställa intervjufrågor. Däremot har, som tidigare nämnts, inte en 
respondentvalidering skett vilket motverkat höjd validitet.  
 Eftersom denna studie är förenlig med en fallstudie vill författaren påpeka att den 
inte är representativ eller i någon mån generaliserbar till andra fall. Detta eftersom en 
fallstudie inte utgör ett urval som är representativt (pga. kontextuella unikheten) och 
därmed omöjliggör generalisering av resultaten från fallföretagens sociala miljöer till 
andra företags sociala miljöer (Bryman, 2002). 
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2.4.3 Källkritik 

I denna studie har både primär- respektive sekundärdata varit aktuellt. Vid 
insamlingen av primärdata har respondenternas svar beaktats med försiktighet 
eftersom det kan ske att de antingen övervärderar sig eller missminner information. 
Däremot finns det egentligen inga uppenbara anledningar för respondenterna att hitta 
på eller ljuga eftersom de är anonyma i studien. Vid användningen av sekundärdata 
skall det beaktas att den informationen kan ha samlats till andra ändamål än denna 
studie och att det kan påverka resultatet.   
 Som det redan ett par gånger har nämnts så ställer sig alltså författaren något 
kritiskt till den befintliga teori som finns eftersom författaren anser att den är snäv. 
Den omfattar nämligen inte alla typer av företag, den fokuserar till stor del på företag 
som redan haft andra affärssystem och kan hända att de kritiska framgångsfaktorerna 
observeras i ett lite annorlunda perspektiv.  
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör för vad ett affärssystem är och vad som särskiljer dessa i e-handelsföretag. 
Därefter presenteras en möjlig modell för hur en implementeringsprocess kan utföras. 
Slutligen presenteras de kritiska framgångsfaktorer som författaren funnit i teorin gällande 
stora företag vilka också sammanställts i en sammanfattande tabell. 

3.1 Affärssystem 
Tidiga versioner av informationssystem har haft fokus på lagerstyrning för att sedan 
utvecklas och integrera materiell resursplanering (MRP) samt produktionsplanering 
(MRPII) (Al-Mashari et al, 2003). I början på 90-talet formades affärssystem och 
begreppet enterprise resource planning (ERP) myntades vilket beskrev system som 
planerade ett företags interna resurser. ERP är det senaste i utvecklingen av 
produkten som syftar till att hjälpa företag att bättre hantera material, kapacitet och 
produktion (Muscatello et al, 2003). Affärssystem är komplext och att förstå vad 
ERP är kan bli svårt när det finns flera definitioner av begreppet (Marnewick & 
Labuschagne, 2005). Nedan följer några definitioner: 

“A packaged business software system that lets an organisation automate and 
integrate the majority of its business processes, share common data and practices 
across the enterprise and produce and access information in a real-time 
environment. The ultimate goal of an ERP system is that information must only be 
entered once.” (Marnewick & Labuschagne, 2005, s. 145) 

“An ERP system is an information system that integrates all the enterprise 
functions. It provides services to all departments in an organization. It provides the 
enterprise with the capacity to plan and manage its resources based on an 
integrated approach” (Turban, McLean, & Wetherbe, 2003 citerad av García-
Sánchez & Pérez-Bernal, 2007, s. 294).  

“[…] customizable, standard application software which includes integrated 
business solutions for the core processes (e.g. production planning and control, 
warehouse management) and the main administrative functions (e.g., accounting, 
human resource management) of an enterprise.” (Rosemann, 1999 citerad av Al-
Mashari et al, 2003, s. 353). 

“[…] comprehensive package software solutions seek to integrate the complete 
range of a business processes and functions in order to present a holistic view of 
the business from a single information and IT architecture.” (Gable, 1998 citerad 
av Al-Mashari et al, 2003, s. 353). 

Av definitionerna går att utröna att affärssystem idag är mer än bara en mjukvara 
(Marnewick & Labuschagne, 2005). Syftet med affärssystem är att centralisera all 
data till ett gemensamt informationssystem och således lösa problem med 
fragmenteringen av information i ett företag (Davenport, 1998; Bingi et al, 1999). De 
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diverse enheter i ett företag som genererar mängder med information skall kunna 
dela med samt ta del utav all information i realtid (Umble et al, 2003). Information 
samlas och skickas löpande till olika enheter över hela företaget; när ny information 
genereras på en plats blir databasen automatiskt, nästan omedelbart, uppdaterad och 
finns tillgänglig för andra (Davenport, 1998). Således kan kärnprocesser som 
produktion, redovisning, human resources, finans och supply chain management 
integreras (Bingi et al, 1999; Al-Mashari et al, 2003; Muscatello et al, 2003). 
Eftersom affärssystemet integrerar inventariedata med bl.a. finansiell- och 
försäljningsdata kan företaget exempelvis rationalisera prissättningen och hantering 
av diverse tillgångar (Al-Mashari et al, 2003).   
 Affärssystemet hjälper således företaget i det tekniska, operativa och strategiska; 
bl.a. integreras olika enhetssystem till en gemensam teknisk plattform, processer 
förbättras, transparens i informationsflödet möjliggörs och mer tillförlitlig 
beslutsstöd för beslutsfattare möjliggörs (Parr & Shanks, 2000). Följaktligen leder 
det till förbättrad ledarkontroll, effektivare beslutsfattning och minskade 
operationella kostnader (Parr & Shanks, 2000; Al-Mashari et al, 2003).  
 Att införa ett affärssystem innebär dock att ett företags arbetskultur, strategi och 
natur förändras. På grund av integrationen kan det för företaget innebära att tidigare 
normer och standardiseringar inte längre går ihop även om de nya arbetssätten, med 
affärssystemet, innebär sämre konkurrensfördelar (Davenport, 1998; Umble et al, 
2003). 

3.1.1 e-handelsföretag 

Det som skiljer e-handelsföretag från fysiska företag gällande grundläggande 
organisation av verksamheten är att de istället för fysiska butiker använder 
exempelvis Internet som plattform för butiken. Företagen använder således en 
Internetbutik där kunder exempelvis kan se lagerstatus, olika produkter samt betala 
för produkten (Mitchell, 2001).    
 Ofta består en webbshop av ett eget informationssystem skild från övriga system. 
Det innebär att webbshopen integreras eller samverkar med affärssystemet, för att 
företaget skall kunna hantera och ha nytta av informationsflödet från Internetbutiken, 
men inte nödvändigtvis måste göras (Chuang & Shaw, 2005).  

3.2 Implementeringsprocess 
Att implementera ett affärssystem i ett företag innebär stora förändringar vilket gör 
processen svår, komplex och riskfylld. Implementeringen kräver mycket tid, pengar 
och sakkunskap vilket gör den riskfylld. Det finns dock ingen ”one-best-way” för hur 
man effektivt skall implementera affärssystem varför detta inte bara är en teknisk 
svårighet utan även organisatorisk (Davenport, 1998; García-Sánchez & Pérez-
Bernal, 2007). Davenport (1998) menar att de största problemen är organisatoriska 
eftersom företag har svårt att förena teknologiska tyngdpunkter i affärssystemet med 
organisatoriska behov. På grund av den utbredda komplexiteten finns därför inga 
garantier för att processen överhuvudtaget skall lyckas menar García-Sánchez & 
Pérez-Bernal (2007). Det är därför viktigt att ha god förståelse för de organisatoriska 
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förändringarna genom att kritiskt granska företagets arbetsprocesser, strategier m.m. 
för att bättre anpassa dessa till implementeringsprocessen samt affärssystemet 
(Davenport, 1998; Ehie & Madsen, 2005). Enligt Parr & Shanks (2000) menar 
forskare därför att en implementering av ett affärssystem bör snarare ses som ett 
projekt än en installation av en mjukvara. Vanligt förekommande processer under en 
implementering kan därför kännetecknas av fem faser. 

3.2.1 Fas 1 – För-implementeringsfas 

Fasen då företaget planerar och skall förbereda projektet. Det avses då att identifiera 
operationella behov, strategiska planer, ledarskapsroller, projektgrupp, budgetmål, 
faktorer som är relevanta för visionen samt upprättandet av en projektplan. Dessutom 
skall det fastställas hur pass mycket och vad som behöver förändras, vilka som 
kommer att leda dessa processer samt förväntningarna av fördelarna med 
affärssystemet.     
 Detta skall hjälpa företaget att få en bra överblick om diverse behov samt vilken 
strategi och metod som skall användas för implementeringen (Parr & Shanks, 2000; 
Ehie & Madsen, 2005; Marnewick & Labuschagne, 2005). 

3.2.2 Fas 2 – Analys 

Under denna fas skall den organisatoriska grunden för systemuppbyggnaden och 
processförändringarna analyseras och utvärderas. Gällande systemuppbyggnaden 
skall olika komponenter analyseras för att förstå behov samt funktionella, tekniska 
och konfigurationsmässiga krav. Gällande processförändringarna skall dessa 
analyseras för att förbereda samt bättre förstå kultur och kompetens. Således kan man 
utgå från nuvarande förutsättningar för att anpassa de nya krav som ställs.  
 Detta kommer att ge projektgruppen insyn i hur de skall gå tillväga för att 
genomföra förändringarna samt ge de tillfällen att träna och utbilda sig själva (Ibid).  

3.2.3 Fas 3 – Design 

Med utgångspunkt i uppsatta mål och riktlinjer ur fas 1 samt grundläggande 
information ur analysen i fas 2 samarbetas det för att skapa en ny förväntad design 
över det framtida affärssystemet, dvs. ”to be”. Genom interaktivt samarbete med 
framtida användare framställs detaljerad design som kan accepteras av användarna, 
för att senare undvika användar- och förändringsmotstånd (Parr & Shanks, 2000; 
Marnewick & Labuschagne, 2005). 

3.2.4 Fas 4 – Konstruktion och realisering 

I denna fas konstrueras, utvecklas och testas konkreta operationella processer samt 
den omfattande konfigurering av systemuppbyggnaden. Det är i denna fas som krav 
och dylikt skall realiseras för det blivande affärssystemet och de nya 
arbetsprocesserna i organisationen. Processmodellen och systemuppbyggnaden 
jämförs med varandra för att testa olika funktioner i användningen, t.ex. rapportering, 
sammanställning av data m.m. Detta utvärderas sedan för att vidareutvecklas (Parr & 
Shanks, 2000; Ehie & Madsen, 2005; Marnewick & Labuschagne, 2005). 
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3.2.5 Fas 5 – Faktisk implementering 

Inleds med slutgiltiga förändringar i det blivande affärssystemet samt förändringar i 
arbetsprocesser för att förbereda för den faktiska implementeringen. När 
implementeringen väl är genomförd sker vardagliga arbetssysslor med hjälp av det 
nya affärssystemet i takt med att de gamla systemen stängs. Viktig del i 
driftsättningen är utbildning för att optimera användningen och rationalisera 
arbetsprocesserna. Vidare bör utvärderingar och kvalitetskontroller ske för att mäta 
huruvida ursprungliga projekt- och effektmål uppnås (Ehie & Madsen, 2005; 
Marnewick & Labuschagne, 2005).  

3.3 Kritiska framgångsfaktorer 
Forskare har studerat olika fall av implementeringar av affärssystem i diverse företag 
i olika branscher och framhävt, vad de anser är, kritiska faktorer för en framgångsrik 
implementeringsprocess. Dessa utgår från organisatoriska respektive tekniska 
faktorer och en definition av vad som kännetecknar kritiska framgångsfaktorer är:  

“the few key areas of activity in which favourable results are absolutely necessary 
for a particular manager to reach his goals” och ledarna skall därför fokusera “on 
those things that make a difference between success and failure.” (Bullen and 
Rockart, 1981, s. 383 citerat av Bradley, 2008).  

3.3.1 Val av leverantör/affärssystem 

Det är viktigt att välja rätt leverantör och affärssystem eftersom affärssystemet 
förändrar företaget. Leverantörerna av affärssystem utgår nämligen från olika 
antaganden om företagsprofiler och processer vid formningen av affärssystemen 
(Umble et al, 2003). Trots att affärssystem skiljer sig i allmänhet uppger Umble et al 
(2003) att mellan 80-90% av ett specifikt affärssystem kommer att förbli det samma i 
olika företag trots skillnader i företagens behov. Företag måste därför till stor del 
acceptera de nya processer som blir och kan endast anpassa affärssystemet mellan 
10-20% efter företagets egna specifika behov. Bingi et al (1999) menar dock att den 
siffran är högre och menar 30% är möjligt för företagen att anpassa affärssystemet 
efter verksamheten medan 70% av affärssystemet förblir det samma. Författaren 
anser därför att det råder skillnader men att slutledningen blir att företagen har 
mindre möjligheter att anpassa än att inte göra det.   
 Kortfattat är det viktigt att företaget väldigt noga väljer den leverantör och det 
affärssystem som matchar företaget bäst eftersom det följaktligen kommer leda till 
företagets nya strategier samt arbetsprocesser. Några misslyckade projekt grundar sig 
nämligen just i de stora skillnaderna i företagets existerande processer och nya 
teknologiska behov (Umble et al. 2003). Företaget måste därför fastställa egna 
kritiska behov, önskade finesser och karakteristik i valet av leverantör samt 
affärssystem (Umble et al, 2003; Al-Mashari et al, 2003).   
 Däremot finns det de som kritiserar det ovannämnda och menar att andra kriterier 
är viktiga att beakta vid valet av leverantör och affärssystem. Rao (2000, citerat av 
Al-Mashari et al, 2003) menar nämligen att bland annat pris, möjlighet till lokal 
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support, uppgraderingsmöjligheter och användning av senaste teknologin är kriterier 
som företag beaktar snarare än enbart vilka processer som medförs. Slutligen finns 
det de som anser att leverantörssupport och antalet tidigare implementeringar skall 
beaktas (Nah & Lau, 2001).     
 På grund av meningsskiljaktigheterna menar Al-Mashari et al (2003) att företag 
beaktar olika faktorer utifrån varje specifik situation och kan inte enbart beakta 
processförändringen eftersom även andra viktiga faktorer är nödvändiga att ta hänsyn 
till. 

3.3.2 Tydlig strategi, vision och affärsplan 

Om ett företag inte detaljerat tydliggör visioner samt diverse mål och strategier ökar 
risken för att en implementering misslyckas (Davenport, 1998). Det är för det företag 
som skall implementera ett affärssystem därför viktigt att ha tydligt definierade 
visioner, mål och välformulerade strategier. Klart definierade visioner, mål, strategier 
och förväntningar blir nämligen vägledare åt projektgruppen under hela 
implementeringsprocessen. Genom att ha dessa identifierade utgångspunkter går det 
att utröna nyckelkrav för att uppnå rätt resultat med implementeringen och nya 
essentiella arbetsprocesser med affärssystemet. Att ha tydliggjort dessa underlättar 
även förståelsen för varför affärssystemet införs i verksamheten samt vad den 
förväntas uppnå (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003; Umble et al. 2003).  
 Vidare möjliggör tydlig strategi och visioner en väldefinierad affärsplan som 
konkret identifierar vilka resurser, kostnader, risker samt tidsbegränsningar som kan 
allokeras till projektet. Genom den kan operationella processer framställas samt 
hjälpa projektet att fokusera på effektmål (Nah & Lau, 2001). Al-Mashari et al 
(2003) skriver nämligen att framgångsrika visioner är de som kan översättas till 
effektmål.       
 Det finns dock de som menar det inte räcker med enbart tydlig vision och 
detaljerad affärsplan. Holland et al (1999, citerat av Nah & Lau, 2001) menar 
nämligen att det kan vara viktigt att istället identifiera mål och fördelar med 
affärssystemet som sedan följs upp. Falkowski et al (1998, citerat av Nah & Lau, 
2001) menar dock att implementeringen skall rättfärdigas baserat på ett problem i 
verksamheten som direkt kopplas till den förändring som sker i företaget.  

3.3.3 Ha en väl kompetent och sammansatt projektgrupp 

Att inte förstå vitaliteten med att bidra därtill tillräckligt interna resurser för en 
projektgrupps behov, ledarskap och riktlinjer för ett omfattande projekt, är en 
anledning till misslyckade implementeringar. En projektgrupp bör därför bestå av 
medarbetare med mest relevant kompetens. De skall förstå företagets teknologiska 
men även organisatoriska processer och ha kännedom om affärsbehoven för att leda 
projektet i rätt riktning (Bingi et al, 1999; Nah & Lau, 2001). Projektgruppen bör 
vidare bestå av personer med olika kompetenser så att den blir tvärfunktionell varför 
det eventuellt kan kompletteras med externa konsulter (Nah & Lau, 2001; Umble et 
al. 2003). Genom en mix av interna medarbetare och externa konsulter får de interna 
medarbetarna möjlighet att utveckla nödvändiga skickligheter för att bidra med 
kunskap för formandet av affärssystemet (Nah & Lau, 2001). Projektdeltagarna bör 
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också anförtros möjlighet att besluta om kritiska frågor för att underlätta 
beslutsfattning och uppnå olika tidsmål (Umble et al. 2003).  
 Wee (2000, citerat av Nah & Lau, 2001) menar istället att det är viktigt att 
projektdeltagarnas högsta och enda prioritet blir affärssystemet och att de bör tillägna 
full tid åt projektet och inte annat. Dessutom anser Wee att projektdeltagarna bör 
lokaliseras till samma arbetsplats och få en egen plats att arbeta tillsammans på. 
Utöver detta anser Wee även att ett bonussystem för projektdeltagarna bör införas 
som innebär att de får bonus ifall projektet implementeras inom tidsramen och 
budgeten. Bradley (2008) menar dock att bonussystem inte visat sig vara användbart 
för att motivera för projektledarna.     
 Projektdrivaren bör under hela projektet vara en i företaget högt uppsatt och 
välrespekterad person för att bland annat kunna fastställa olika mål och tillåta 
förändringar (Nah & Lau, 2001; Umble et al. 2003). Att utse en projektdrivare med 
erfarenhet av företagets verksamhet, tidigare projekt och affärssystem är essentiellt 
eftersom denne spelar en stor roll i projektets utfall (Bradley, 2008).  

3.3.4 Skapa tydligt stöd från högsta ledningen 

Studier från framgångsrika IT implementeringar har visat att det är viktigt med bra 
ledarskap men framförallt ett tydligt stöd från den högsta möjliga ledningen, vilket 
även gäller för en implementering av ett affärssystem (Bingi et al, 1999; Nah & Lau, 
2001; Umble et al. 2003). Det räcker dock inte med att stöd finns initialt utan den 
högsta ledningen bör tydligt vara involverade i projektet under hela processen (Bingi 
et al, 1999; Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003; Umble et al. 2003). Det är 
viktigt med stöd från den högsta ledningen på grund av de stora förändringarna som 
sker i verksamheten, vilka påverkar konkurrenskraftigheten och företagets strategier 
när många processer skall integreras. Således bör ledningen ta en aktiv roll med att 
leda förändringen (Bingi et al, 1999). Den kan då bland annat skapa tydliga visioner 
och riktlinjer som gemensamt i verksamheten accepteras för att kunna legitimera nya 
mål och förändringar (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003).   
 Andra anser att det även är viktigt att ledningen bidrar med synpunkter när 
analyser sker och processförändring skall bestämmas så att de överensstämmer med 
strategierna (Al-Mashari et al, 2003; Umble et al. 2003). Den bör också öppet 
acceptera projektet och visa att projektet skall ha hög prioritet. Detta kan uppnås på 
olika sätt enligt olika forskare. Bland annat anser vissa att det uppnås genom att visa 
intresse och vara villiga att allokera nödvändiga resurser samt ge tillräckligt med tid 
för projektet att genomföras (Nah & Lau, 2001). Andra menar att det är ett tecken på 
prioritet om ledningen medlar i konflikter, sammanför alla för att tänka i samma linje 
och bygger upp gemenskap mellan grupperna gällande implementeringen. Ytterligare 
ett tecken kan vara att ledningen ständigt övervakar utvecklingen av projektet och 
fortlöpande bidrar med direktiv åt projektgruppen (Bingi et al, 1999).  

3.3.5 Effektiv kommunikation 

Det är svårt men nödvändigt med effektiv kommunikation under en implementering 
av ett affärssystem. För att undvika problem bör det därför finnas en öppen 
informationspolicy med tillit som möjliggör gemensamt flöde av projektinformation 
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inom verksamheten, mellan medarbetare och ledning och med externa partners, t.ex. 
leverantören (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003).   
 Vissa anser att det är viktigt att information om förväntningar, mål, aktiviteter 
(såsom utbildning, arbetsuppgifter) och löpande uppdateringar som har med projektet 
att göra förmedlas till medarbetarna. Andra menar att det räcker med utbildning och 
förväntningar (Nah & Lau, 2001). Medan somliga menar att anledningar bakom 
implementeringen, detaljer om processförändringar, demonstrationer av det nya och 
strategier bör förmedlas (Al-Mashari et al, 2003). Däremot råder konsensus bland 
dem om att information bör nå projektdeltagare samt de övriga medarbetarna i 
verksamheten. Detta för att insamla feedback från alla slutanvändare om krav, 
kommentarer, reaktioner och acceptans (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003).  

3.3.6 Bra möjligheter till utbildning och träning 

Att ledningspersonal underskattar utbildning och träning av det nya affärssystemet 
har lett till misslyckade implementeringsprojekt (Al-Mashari et al, 2003; Umble et al. 
2003). I kontrast spenderas mer tid och resurser på utbildning samt träning i 
framgångsrika implementeringsprojekt än i misslyckade enligt Bradley (2008). 
Utbildning och träning i affärssystemet är därför en hörnsten under 
implementeringen (Nah & Lau, 2001; Umble et al. 2003). En del av det ansvar som 
ledare och chefer tidigare haft kan nuförtiden istället utföras av medarbetare, med 
lägre befattningar, med hjälp av affärssystemen. Målet med utbildning och träning 
bör därför vara att slutanvändarna förstår hur man effektivt hanterar den data som 
beslut grundar sig på och hur det påverkar den övriga verksamheten10, dvs. skapa 
förståelse för bakomliggande arbetsprocesser (Bingi et al, 1999; Nah & Lau, 2001; 
Al-Mashari et al, 2003). Andra menar dock att det är viktigt att involvera 
slutanvändarna genom utbildning och träning för att de skall kunna påverka 
användarvänligheten. Det finns dock de som tycker att målet bör vara att 
slutanvändarna skall förstå hur systemet kommer att förändra processer (Nah & Lau, 
2001). Och slutligen de som tycker att slutanvändarna ska få utbildning i att förstå 
alla aspekter av affärssystemet (Al-Mashari et al, 2003).  
 Om slutanvändarna inte riktigt vet hur affärssystemet skall användas kan det leda 
till egna processer som är mindre effektiva och kan då gå miste om potentiella 
möjligheter i affärssystemet som kan nyttjas. Därför är det viktigt att utbildningen 
och träningen börjar i en tidig fas och får tillräckligt med tid samt resurser för att 
utföras (Nah & Lau, 2001; Umble et al. 2003). Det finns de som dessutom menar att 
vidareutbildningar ständigt skall genomföras för att uppdatera medarbetarna om 
förändringar så att de kan nyttja affärssystemet till fullo (Bingi et al, 1999). 
 Utbildning bör utföras på plats med möjlighet till t.ex. en helpdesk eller manualer 
                                                      
 
10 Om en person i ”front line” hanterar affärssystemet fel och beslutar felaktigt påverkar det 

andra som arbetar med t.ex. försäljning, fakturering, bokföring, logistik etc. Att åtgärda dessa 

fel kostar sedan företaget ytterligare resurser. Det är bland annat därför de i ”front line” bör ha 

bra utbildning för att kunna hantera affärssystemet på rätt sätt. Dominoeffekten. (Bingi et al, 

1999).  
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online (Nah & Lau, 2001) eftersom den är komplex och kunskapsöverföringen från 
erfarna till oerfarna är jobbig (Bingi et al, 1999; Umble et al. 2003). 

3.3.7 Bra projekthantering 

Bra projekthantering är viktigt för att ett implementeringsprojekt skall bli 
framgångsrikt. För bra projekthantering krävs mål och milstolpar, detaljrika resurs- 
och behovsanalyser samt möjlighet till uppföljning och utvärdering av projektets 
utveckling. Utöver detta finns det de som anser att projekthantering skall ske med 
koordinerad träning samt involvering av HR-avdelningen för att bli bra. Slutligen 
finns det de som menar att det snarare är viktigt att etablera tydliga mål och dessutom 
viktigt att kontrollera att dessa (Nah & Lau, 2001; Umble et al. 2003).  
 Bra projekthanteringen medför att projektbudgeten bättre kan följas, att projektet 
bättre kan utvecklas, att det råder färre problem under implementeringsprocessen 
samt klargörelse över vilka effekter i arbetsprocesser affärssystemet får (Ibid).  
 Tydliga projektmål och en tidsram med definierad start- respektive slutpunkt bör 
finnas (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003). Milstolpar samt deadlines bör 
upprättas tydligt definierade, tuffa, tidsmässigt genomförbara och tidsbegränsade11 
(Nah & Lau, 2001; Umble et al. 2003). Dessa mål bör också följas upp och 
kontrolleras för att hålla tidsschemat samt budgeten (Nah & Lau, 2001). Slutligen 
bör möjlighet att utvärdera dessa olika mål, milstolpar och deadlines finnas för att 
feedback skall kunna delas med (Nah & Lau, 2001; Al-Mashari et al, 2003). Andra 
anser att det istället är viktigt att det finns finnas tydliga och väldefinierade 
arbetsuppgifter med noggrann uppskattning av nödvändig ansträngning (Nah & Lau, 
2001) 

3.3.8 Processförändring 

Det är viktigt att ledningen tidigt inser att målet med att implementera ett 
affärssystem inte är att förbättra mjukvaran utan att det fundamentala bör vara att 
verksamheten skall förbättras och att förändringar i arbetsprocesser skall ske (Umble 
et al. 2003). Därför anser vissa att företag inte bör nöja sig med att affärssystemet 
endast skall göra det bästa med det dåliga som finns. De anser att det snarare är 
viktigt att det genomförs analys av nuvarande arbetsprocesser för att identifiera 
potentiella förändringar. Detta möjliggör då nämligen för att fullt nyttja potentiella 
möjligheter i verksamheten och affärssystemet (Al-Mashari et al, 2003). Bingi et al 
(1999) menar därför att företaget skall sträva efter att anpassa arbetsprocesser efter 
affärssystemets modell. Andra tycker dock att det är viktigt att skräddarsy och 
konfigurera för att skapa den mest logiska strukturen för det specifika företaget (Al-
Mashari et al, 2003).    
 Förändringar i nyckelprocesser kommer att ske (Al-Mashari et al, 2003; Umble et 
al. 2003). När de skett är det viktigt att kunna återknyta dessa till den övriga 
verksamheten eftersom de nya processerna förändrar organisationsstruktur, principer, 

                                                      
 
11 Att ha ett projekt utan t.ex. tidsbegränsning gör att det inte längre blir ett projekt.  
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anställdas roller och arbetskultur (Bingi et al, 1999; Nah & Lau, 2001; Umble et al. 
2003). Företaget bör därför vara förberedd på dessa förändringar samt vara flexibla 
med att införa dessa för att undvika förändringsmotstånd vilket kan hämma 
implementeringsprojektet (Bingi et al, 1999; Umble et al. 2003). Däremot skiljer det 
sig i hur man bäst kan förbereda sig för förändringarna. Det finns de som menar att 
det är viktigt att företaget värdesätter kvalitet, goda datorkunskaper, har en stark vilja 
att acceptera det nya och en vilja att införa ny teknologi. Medan andra menar att det 
är viktigt att hantera de förändringar som kommer att ske med arbetskulturen genom 
att sträva efter att skapa gemensamma värderingar och mål. Slutligen finns det de 
som menar att ledningen skall visa stark vilja att nyttja det nya affärssystemet, träna 
och utbilda slutanvändarna och öka kommunikationen för att på det sättet övertyga 
övriga medarbetare (Nah & Lau, 2001).   

3.3.9 Integrering av olika system & minimal anpassning 

Företag vill uppnå en ”gemensam syn” med ett affärssystem genom att ha endast en 
leverantör, men vissa anser att det finns någon leverantör som kan fylla alla behov. 
En lösning kan då bli att integrera olika mjukvaror till affärssystemet för att täcka 
alla företagets behov (Bingi et al, 1999). Ett komplext problem är därför att integrera 
olika tvärfunktionella mjukvaror till det nya affärssystemet (Al-Mashari et al, 2003). 
När ett affärssystem skall implementeras bör företaget därför vara öppen för att 
anpassa de nuvarande processerna och alla mjukvaror till affärssystemet. Företaget 
bör således i minsta möjligaste mån förändra och anpassa affärssystemet efter 
verksamheten (Nah & Lau, 2001).    
 Möjligheten att integrera övriga mjukvaror till det grundläggande i affärssystemet 
med hjälp av tredjeparts leverantörer finns. Däremot anser vissa att de leverantörerna 
har en tendens att koppla samman de teknologiska aspekterna snarare än de 
organisatoriska. Men möjligheten till denna integrering ökar 
verksamhetsintegreringen och informationsflödet ytterligare. Dock framhävs det att 
integrering av olika system till affärssystemet också innebär en risk eftersom det 
ständigt måste uppdateras och för varje gång uppdateringar sker kan något nytt gå 
snett och medför kostnader (Bingi et al, 1999).  

3.3.10 Sammanfattning 

Som tidigare nämnt har de kritiska framgångsfaktorerna inte presenterats i någon 
särskild ordning men denna tabell ger en indikation för vilka framgångsfaktorer som 
skulle kunna anses vara mer kritiskt än andra utifrån antalet vetenskapliga artiklar 
som uppmärksammat kritiska framgångsfaktorn. 
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Kritisk framgångsfaktor  1 2 3 4 5 

Skapa tydlig strategi och vision X X X X X 

Bra möjligheter till utbildning och träning X X X X X 

Ha en väl kompetent och sammansatt projektgrupp  X X X X 

Skapa tydligt stöd från högsta ledningen X X X  X 

Processförändring X X X  X 

Valet av leverantör/affärssystem X X X   

Bra projekthantering X X   X 

Minimal anpassning och integrering av olika system X  X  X 

Effektiv kommunikation X    X 

Källor: [1] Al-Mashari et al (2003) [2] Umble et al (2003) [3] Bingi et al (1999) [4] Bradley 

(2008) [5] Nah & Lau (2001)  
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4. Empiri 

I detta kapitel har de uppgifter som respondenterna lämnat för respektive framgångsfaktor 
sammanfattats. Inleds med en kort beskrivning av respondenterna och eftersom 
respondenterna begärt anonymitet är författaren restriktiv om uppgifter som direkt kan 
kopplas till fallföretagen. 

4.1 Respondenter 

4.1.1 Respondent A 

Är IT-chef på företaget som idag har drygt 30 anställda. Var nyanställd IT-chef vid 
implementeringen och tog över ansvaret för projektet vid startfasen och anser att 
implementeringen blev lyckad men hade för lite tid. Har en akademisk bakgrund 
inom ekonomi samt IT.  

4.1.2 Respondent B 

Är idag VD på företaget som har drygt 15 anställda. Hade en bestämmande roll 
under implementeringen pga. sin position i företaget och anser att projektet blev 
framgångsrikt. Har en akademisk bakgrund i ekonomi samt sociologi och har varit 
aktiv inom privat näringsliv i flera år och har tidigare jobbat som konsult vid 
implementeringar av affärssystem.  

4.2 Leverantör och affärssystem 
Den första faktorn båda respondenterna nämnde var att priset påverkade valet av 
leverantör för affärssystemet. A sa kort ”pris var absolut viktigt” och B menade att 
priset var den största faktorn och då tog man hänsyn till licenskostnaden, de 
långsiktiga månadskostnader som uppstår med ett affärssystem vilket jämfördes med 
att anställa ytterligare en person för att jobba vidare med de manuella processerna 
man redan hade.      
 En annan faktor som nämndes av respondenterna var tid. Detta motiverade B 
med att småföretag egentligen inte har tid att lägga på dylika projekt och framförallt 
inte backoffice funktioner eftersom ”man vill göra allt lätt för att kunna fokusera på 
att driva verksamheten och sälja”.     
 Ytterligare en faktor som togs upp av respondenterna var personliga 
rekommendationer. Enligt B var det ett bra sätt att få förståelse för hur tidskrävande 
och hur jobbig en implementering kan bli.    
 I fallföretag B söktes ett affärssystem som skulle innebära få anpassningar så att 
man kunde rätta sig efter affärssystemet och inte tvärtom enligt B. I fallföretag A 
sökte de däremot efter ett affärssystem som var utbyggbart eftersom man ville kunna 
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”tweaka”12, som respondenten uttryckte det, affärssystemet lite efter den egna 
organisationen också enligt A.   
 Vidare uppgav A att de sökte efter ett affärssystem som var lämpad för just den 
bransch företaget verkade i och A tyckte inte att det var särskilt stor skillnad mellan 
e-handelsföretag och vanliga butiker eftersom de i grunden går ut på samma sak: 
varor ska in och ut. Däremot ville fallföretag A ha ett affärssystem som de skulle 
kunna växa i ganska långt. Slutligen ansåg A att det även var viktigt att 
affärssystemet var skalbart, dvs. att den skulle klara tillräckligt många transaktioner. 

Nyckelord 

A: Pris, tid, rekommendationer, skalbarhet och utbyggbarhet 

B: Pris, tid och rekommendationer 

4.3 Vision, strategi och affärsplan 
I inget av fallföretagen fanns tydligt definierad vision för implementeringen. B 
förklarade det med att man i ett litet företag helt enkelt inte har tid att spendera på 
fina PowerPoint presentationer för cheferna, teambuildningaktiviteter och ett kickoff-
möte. Däremot fanns det mål för projektet i fallföretagen, man visste varför det 
implementerades och att det var under tidspress.    
 I fallföretag B fanns dock en mindre tydligt definierad vision och ett tydligt mål 
för implementeringen, de hade nämligen ett ”ett brinnande behov” sa B. I fallföretag 
A var målet att få ordning och reda samt koll på processerna i verksamheten eftersom 
man hade växt väldigt väldigt fort under ett år och det var enligt A ”A och O” med 
implementeringen.      
 I fallföretag A hade styrelsen beslutat att affärssystemet skulle ha implementerats 
innan nästa räkenskapsår vilket innebar ett tufft tidsmål enligt A. Det var därför 
heller inte möjligt att skjuta upp projektet eftersom det initialt bestämts att det skulle 
vara klart till julen och tillägger ”Man kan ju hålla på hur länge som hels men 
någonstans måste man sätta ner foten och tvinga in systemet. Det kommer att bli 
smärtsamt men det bara gilla läget. Hade vi inte haft det kravet för att ha det hela 
året hade vi kanske väntat en månad till”.    
 Enligt A fanns dock ingen affärsplan utan man hade bråttom och därför blev 
huvudsyftet kort sagt att få ordning och reda på processerna. Enligt B hade de inte 
heller en affärsplan utan hade snarare en handlingsplan för deras implementeringen. 

Sammanfattning 

A: Ingen vision, ingen affärsplan men ett tydligt mål. 

B: Mindre tydlig vision, en handlingsplan och ett tydligt mål. 

                                                      
 
12 Engelsk ord för anpassa, justera.  
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4.4 Projektgrupp 
I fallföretagen rådde det skillnader vid sammansättningen av projektgruppen. I 
fallföretag A var det IT-chefen som var den högsta ledande medan det i fallföretag B 
var VD:n. Initialt hade de i fallföretag A haft ekonomichefen men eftersom 
vederbörande var mindre kompetent och inte presterat väl under förstudien lämnade 
ekonomichefen företaget och IT-chefen tog över vid projektstart. Enligt B 
motiverades valet av VD:n med att det var extremt viktigt för deras företag att ha 
VD:n eftersom de anade att det skulle bli en förändringsprocess och med tanke på att 
VD:n i mindre företag har en mer aktiv roll än i stora företag var det bra med en högt 
uppsatt person som även kunde styra och ställa.    
 I fallföretagen anser respondenterna att det var de mest kompetenta personerna 
som var med i projektgruppen, personerna hade dessutom bra koll på den ordinära 
verksamheten och hade befogenheter att fatta beslut. Däremot var A själv ganska ny i 
företaget och fick förstå verksamheten ganska fort. I fallföretag A fanns dock inga 
formaliserade befogenheter utan de hade befogenheter att styra projektet dit de ville 
varför beslut togs fortlöpande. Enligt A kollade de med VD:n om det gällde några 
större frågor eftersom vederbörande var behjälplig och utöver det var villig att dela 
med resurser till projektet. I fallföretagen var det dessutom diverse avdelningschefer 
som var involverade i projekten. B framhäver dock att om detta gällt ett bredare 
affärssystem skulle B helst vilja se hela ledningsgruppen med i projektgruppen 
eftersom de bör ha bra koll och ges möjlighet att bestämma för sina respektive 
avdelningar/områden.     
 Gällande konsulter behövdes inte särskilt många i fallföretag B eftersom de 
försökte hålla det så nära den köpta lösningen som möjligt för att få support och 
dylikt av leverantören. I fallföretag A kompletterades projektgruppen däremot med 
4-5 konsulter. Dessa konsulter arbetade med att konfigurera affärssystemet och 
genomförde de anpassningar som behövdes för verksamheten. Med facit i hand sa 
dock A att de hade lite för mycket förtroende för konsulterna eftersom man hoppades 
på att de skulle förstå verksamheten och sätta processerna lite efter det. Vidare menar 
A att det är enkelt att lämna över arbetet till konsulter och tro att det kommer att bli 
bra och anser därför att beställaren bör vara väldigt noga med specifikationer och 
krav på vad som måste fungera och hur man vill ha det.  

Sammanfattning 

A: Högst ledande var IT-chef, övriga i projektgruppen var avdelningschefer med 
befogenheter som var mest kompetenta och insatta i den ordinära verksamheten samt 
konsulter.  

B: Högst ledande var VD:n, övriga i projektgruppen var avdelningschefer som var de mest 
komptenta och insatta i den ordinära verksamheten men få konsulter. 

4.5 Ledningen 
I fallföretag A var projektgruppen också med i ledningsgruppen varför det var hyfsat 
hög ledning ansåg A och de var involverade i projektet sedan början medan det i 
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fallföretag B var den högsta rimliga ledningen som var delaktiga på ett eller annat 
sätt under i stort sett alla faser enligt B. Det var en självklarhet enligt respondenterna 
att ledningen skulle vara involverade på ett eller annat sätt eftersom det gällde 
småföretag varför det högt var prioriterat i fallföretagen.  
 I fallföretag B var ledningen med och implementerade eftersom arbetssättet 
enligt B inte är att chefer säger åt andra att göra saker utan alla jobbade med detta till 
skillnad från i fallföretag A där VD:n delegerade detaljerna till projektgruppen. I 
fallföretag A valde VD:n att istället vara med i bakgrunden för att säkerställa att 
resultatet blev bra dels för att denne ansvarade gentemot styrelsen. I fallföretag A var 
VD:n därför inte så delaktig i implementeringen utan enligt A vände de sig till VD:n 
om de var osäkra över något eller behövde utbyta idéer.   
 Eftersom projekten i fallföretagen var högt prioriterade var styrelsen villig att 
fördela resurser. Däremot var styrelsen inte involverade i själva utförandet i något 
fallföretagen men det var de som initierade beslut om implementeringen av 
affärssystem enligt respondenterna. I fallföretag A bestämde dessutom styrelsen även 
lite om ramarna för vad affärssystemet behövde klara och A tror att de var villiga att 
fördela resurser dels för att det var en jätteprioritet och dels för att man hade kort 
tidsram för projektet. Även B framhävde tonvikten av att styrelsen var behjälpliga 
och engagerade för att visa att projektet var högt prioriterat och säger ”Får man inte 
med sig ledningen för att allokera resurser vill avdelningschefer kanske inte dela 
med. Det är viktigt att styrelsen/ledningen tvingar fram detta. Det blir bedrövligt om 
man gör projektet för projektets skull och inte verksamheten”. B tyckte nämligen att 
det i småföretag kan bli svårt att hålla prioriteringen uppe för ett sådant här projekt 
eftersom det t.ex. plötsligt kan komma en storkund och då är det lätt att 
implementeringsprojektet tappar prioritet.  

Sammanfattning 

A: Hyfsat hög ledning dock inte VD:n och styrelsen initierade och bestämde lite ramar. 

B: Högsta rimliga ledning ink. VD:n och styrelsen visade engagemang 

4.6 Kommunikation 
I fallföretag A anses kommunikationen ha varit bra inom projektgruppen (inkl. 
konsulter) men man hade dock ingen kontakt med leverantören eftersom de inte var 
involverade under processen. I fallföretag B ansågs inte kommunikationen tillräcklig, 
”Det är aldrig tillräckligt med kommunikation i de här typerna av projekt” sa B och 
nämner som exempel att de haft svårt att få kontakt med leverantören för support vid 
t.ex. småbuggar. B visste dock att de kunde ha hyrt in konsulter för att få hjälp men 
valde att inte göra det och säger att de helt enkelt valde att snåla.   
 I inget av fallföretagen beaktades feedback fortlöpande från slutanvändarna 
eftersom implementeringen skedde under tidspress och enligt respondenterna hann 
man helt enkelt inte. Däremot menar B att de vid stora problem tog hänsyn till 
feedback och att man var ”re-active” istället för ”pro-active”.   
 Slutanvändarna var inte involverade i att bilda mål, visioner och dylikt i något av 
fallföretagen och fick i fallföretag B ingen formell uppdatering av projektets 
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fortlöpande medan det i fallföretag A höll en nivå där de fick veta lite under 
fikaraster, ”De visste att implementeringen skedde men de hade väldigt dålig koll på 
vad som skedde” sa A.      
 A framhöll att de insåg att det var ett stort misstag eftersom slutanvändarna inte 
ens hann se affärssystemet innan det infördes men att de inte hade möjlighet att 
påverka det. Vidare sa A att det förmodligen hade blivit mycket lättare att 
implementera affärssystemet om slutanvändarna hade varit involverade, fått tycka till 
och därmed accepterat det nya. B framhöll att projektet kanske gick lite för fort och 
att övriga medarbetare inte riktigt insåg fördelarna med affärssystemet vilket gjorde 
att det blev rörigt samt dubbelt arbete under en period. 

Sammanfattning 

A: Bra kommunikation inom projektgrupp, dålig kommunikation med slutanvändare 

B: Otillräcklig kommunikation med leverantör, dålig kommunikation med slutanvändare 

4.7 Utbildning och träning 
I fallföretagen hölls utbildningar i slutskedet av implementeringen med förklaring att 
man inte haft tid att utföra den tidigare. Målet med utbildningarna var att ge 
slutanvändarna en grundläggande förståelse för hur man skall kunna utföra de 
dagliga arbetsuppgifterna. Utbildningarna var generella och pågick under ca. en halv 
arbetsdag där man exempelvis fick lära sig sätta filter och genomföra sökningar. I 
fallföretag A fick dessutom slutanvändarna insyn i hur funktioner som anpassats till 
företagets egen verksamhet och en lathund till förfogande.   
 I fallföretag A var det konsulterna (från projektgruppen) som höll i utbildningen 
medan det i fallföretag B inte togs in någon konsult eftersom det hade blivit för dyrt.
 Respondenterna har i efterhand insett att mer genomgående utbildningar behövts. 
I fallföretag A genomfördes interna vidareutbildningar efter implementeringen som 
syftade till att skapa kännedom om bakomliggande processer samt konsekvenser av 
olika handlingar så att slutanvändarna förstod vart i helheten deras arbete låg. I 
fallföretag B har man inte haft några vidareutbildningar men bestämt att nyanställda 
skall få en ordentlig utbildning.  

Sammanfattning 

A: Kort grundläggande utbildning framåt slutet av konsulter som kompletterats med lathund 
samt intern vidareutbildning vid ett senare skede. 

B: Kort grundläggande intern utbildning som kompletterats med manualer. 

4.8 Projekthantering 
A ansåg att deras tidsplan var högst orimlig eftersom de hade väldigt knappt med tid. 
Initialt var det tänkt att implementeringen skulle ske under ca. två månader 
(exklusive förstudien) men man hann inte och var tvungen att skjuta upp det drygt en 
månad. Anledningen till att det sköts upp var för att den projektplan som hade 
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definierats allt eftersom korrigerades och sprack mer och mer varför tidsplanen inte 
längre gick att hålla enligt A. Därför menar A att om den initiala specifikationen gått 
att följa till punkt och pricka skulle man förmodligen inte behöva skjuta upp det 
särskilt mycket men eftersom de var tvungna att korrigera en massa tog det längre 
tid. A är slutligen även besviken på att konsultbolaget sålde in något som de faktiskt 
inte kunde leverera. I fallföretag B tyckte man dock att målen var rimliga eftersom de 
involverade var medvetna om vad som skulle presteras och tas hänsyn till. Däremot 
medger B att projektet kunde ha fått lite mer tid så att det inte blivit lika stökigt som 
det blev.       
 I fallföretag A hade man uppföljningar som stämdes av mot projektplanen (”är vi 
där”, ”där vi borde va”, ”har de levererat det de skulle” var typen var uppföljningar 
som gjordes enligt A) men framåt slutskedet slutade man med detta på grund av 
tidsbrist. I fallföretag B genomfördes varken regelbundna uppföljningar eller 
utvärderingar eftersom det skulle kräva tid man inte hade, ”Vi hade kniven mot 
strupen” förklarade B.  

Sammanfattning 

A: Orimlig tidsplan, bristfällig projektplan, opålitliga konsulter och endast uppföljningar 
initialt 

B: Rimlig dock stressig tidsplan och inga uppföljningar eller utvärderingar. 

4.9 Processförändring 
I fallföretagen uppmärksammades förändringar i arbetssätt och processer men inga 
förändringar i organisationsstruktur. Respondenterna menar att man från att tidigare 
ha utfört en del manuellt gick över till att automatisera processer. I fallföretag A 
behandlade man tidigare varje order för sig och kunde t.ex. skriva textkommentarer. I 
och med affärssystemet togs detta bort för att allt skulle ”flyta igenom” istället som A 
uttryckte det. Enligt respondenterna var man förberedda på förändringar men det var 
inte möjligt att förutse allt, ”De flesta förändringar var vi förberedda på men det är 
svårt att tänka på allt i förväg och visst var det lite överraskningar” sa A och 
nämnde som exempel att man inte hade tagit hänsyn till att en order kunde förändras. 
I fallföretag B var man förberedd på förändringar men trodde inte att förändringarna 
skulle bli så omfattande som de faktiskt blev, vilket kunde bero på att förarbetet inte 
var tillräckligt bra tror B.      
 I fallföretagen uppmärksammades även förändringar i arbetskulturen. B tror att 
det negativt påverkade moral och dylikt under en period men att det successivt blivit 
accepterat. A uppger att företaget gått från ha hållit koll på order för order till att nu 
automatiskt låta inköpsprocessen justeras efter behov, dvs. att det efter 
affärssystemet blivit aggregerat istället. A ansåg att företaget tidigare var 
kundorienterade men att det nu blivit automatiserat vilket medarbetarna inte förde 
motstånd mot.  
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Sammanfattning 

A: Förändringar, som man delvis var förberedda på, uppmärksammades i arbetssätt, 
processer och arbetskultur. 

B: Förändringar, som man delvis var förberedda på, uppmärksammades i arbetssätt, 
processer och arbetskultur. 

4.10 Integrering och anpassning 
I fallföretag B förekom knappt några anpassningar och inga integreringar efter den 
egna verksamheten utan man valde att anpassas mycket efter affärssystemet eftersom 
man helt enkelt valde att lämna det manuella bakom sig för att ta in det nya. I 
fallföretag A förekom dels anpassning i affärssystemet och dels anpassning i 
verksamheten samt en några integreringar. På processnivå uppgav A att det 
anpassades rätt mycket efter affärssystemet eftersom det inte fanns strukturer för de 
befintliga processerna. Dock anpassades affärssystemet också lite efter den egna 
verksamheten eftersom man hade en del specialprodukter och tjänste som krävde det, 
”lite hur vi vill arbeta för att optimera vissa processer” sa A.  

Sammanfattning 

A: Verksamheten anpassades efter affärssystemet och vice versa. 

B: Verksamheten anpassades efter affärssystemet. 

4.11 Övrigt 
A anser att följande faktorer i övrigt bör beaktas för att en implementeringsprocess 
skall bli framgångsrik: 

1. Involvera alla avdelningar. A menar att det är viktigt att berörda avdelningar 
är involverade eftersom de vet bäst hur deras delar fungerar. A tyckte därför 
att de bör tvingas till att verkligen tänka till om hur de faktiskt vill ha det 
snarare än att bara titta på ett förslag och godkänna det; ”Verkligen att de som 
har bäst koll på respektive områden skall få bestämma hur processerna i de 
områdena ska se ut, och således inte lägga för mycket förtroende till de 
konsulter som sen skall implementera det” sa A.  

2. Användarna. Det är viktigt att användarna får möjlighet att se samt tycka till 
om affärssystemet anser A eftersom det är viktigt att beakta 
användarvänligheten. 

3. Behörighet- och säkerhetstänkandet. A tycker att man bör ha möjlighet att 
införa restriktioner för att förhindra fusk. Det A menar är att det skall behövas 
minst två personer för att utföra en viss process i affärssystemet, t.ex. om 
något skall gå från inköp till försäljning skall det inte kunna ske utan att ha 
godkänts från två personer.  
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B anser att följande faktorer i övrigt bör beaktas för att en implementeringsprocess 
skall bli framgångsrik: 

1. Anställda. Tänk på de och försök involvera de i projektet. 

2. Förbereda bättre.  

2. Medvetenhet om förändringar i kedjan. B menar att det är viktigt att vara 
medveten om vilka förändringar som sker och hur dessa påverkas inne i 
kedjan. Det är mer kritiskt för e-handelsföretag eftersom front-end systemet 
är den enda säljkanal man har tycker B. Att undvika problem vid integrering 
mellan front-end och backoffice systemet är väldigt kritiskt eftersom 
verksamheten faller vid problem vilket skiljer från vanliga företag som t.ex. 
ett målarföretag som fortfarande kan skicka ut sina målare. I e-handelsföretag 
anser B att front-end systemet är hjärtat av alltihopa eftersom det inte går att 
sköta sånt manuellt.  

Slutligen ansåg respondenterna att man bör undvika ”quick-and-dirty”-lösningar13 
eftersom det i längden blir dyrare, eftersom förändringar när affärssystemet väl är i 
produktion innebär risker man helst vill undvika enligt A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
13 Dvs. lösningar som genomfört på ett mindre kvalitativt sätt för att tjäna tid.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras en granskning av den teoretiska referensramen som jämförts med 
det data som samlats in från respondenterna. I varje framgångsfaktor framgår därför 
likheterna och skillnaderna mellan teorin och empirin. Detta följs sedan upp med diskussion 
och tolkning av författaren. 

5.1 Leverantör och affärssystem 
Teorin menar att det är viktigt att välja rätt leverantör och affärssystem eftersom det 
sätter spår i processer och dylikt i en verksamhet och endast en del av affärssystemet 
går att anpassa efter verksamhetens specifika behov. Detta verkar båda respondenter 
ha varit medvetna om. Fallföretag A sökte ett affärssystem som dels formade struktur 
på processnivå, dels matchade den typ av verksamhet man drev och dels gick att 
anpassa efter verksamhetens önskade finesser i viss omfattning. Fallföretag B sökte 
ett affärssystem som skulle sätta spår i verksamheten.    
 Däremot ansåg respondenterna att faktorer som främst påverkade valet av 
leverantör var pris, tid och rekommendationer och utöver det var det enligt 
respondent A även viktigt att affärssystemet var utbyggbart samt skalbart. Utav dessa 
faktorer var det endast pris som uppmärksammats som ett kriterium vid valet enligt 
teorin. 

 
Teorin skiljer sig från empirin till viss del eftersom valet av rätt leverantör och 
affärssystem är viktigt enligt både teori och empiri men de faktorer som teorin främst 
menar skall beaktas var inte de faktorer som fallföretagen utgick ifrån vid sina val. 
Författaren tror att det skiljer sig på grund av att småföretag inte har samma 
möjligheter som stora företag med investeringar och därför måste värdera priset 
högre än verksamhetsförändringar som valet av affärssystem/leverantör innebär. Med 
det sagt innebär det inte att priset alltid kommer värderas högst i småföretag, för som 
ena respondenten menade söktes ett affärssystem som var nischat mot den bransch 
man jobbade inom vilket författaren tolkar som att fallföretaget (medvetet eller 
omedvetet) sökte en leverantör som utgått från snarliknande företagsprofiler när man 
skapat affärssystemet och ser som uttryck för att dessa typer av faktorer är högt 
värderade även om pris nämndes först. Att respondenterna anser att pris är viktigast 
kan t.ex. bero på att deras resultat/arbete mäts i sådana mått som är hänförliga till pris 
varför andra organisatoriska faktorer inte blir lika viktigt. Om respondenternas 
företag haft mer pengar skulle kanske denna faktor ha värderats annorlunda.  

5.2 Vision, strategi och affärsplan 
Teorin menar att visioner och mål bör vara tydliga och detaljerade för att det 
underlättar arbetet under implementeringen för projektgruppen samt underlättar 
förståelsen för införandet och vad som förväntas av den. Detta ställer krav på när 
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projektet skall bli klart och vilka delmål man har. I inget av fallföretagen fanns 
tydliga visioner eftersom man enligt respondent B inte har tid att upprätta sånt när 
det råder tidsbrist. I båda fallföretagen fanns dock tydliga mål för projektet vilket 
enligt respondent A var ”A och O”.    
 Teorin påpekar även att det är viktigt med en väldefinierad affärsplan eftersom 
det identifierar exempelvis tidsbegränsningen och därför kan uppskjutningar av 
projektet undvikas. Respondenterna uppgav dock att affärsplaner inte fanns. I 
fallföretag B ersattes det med en handlingsplan och i fallföretag A hade man redan 
fått tydliga krav för de tidsbegränsningar som rådde.  

 
Författaren anser att teorin till stor del skiljer sig från empirin eftersom inget av 
fallföretagen hade upprättat vare sig en tydlig vision eller affärsplan. Om än målet 
var tydligt i fallföretagen saknades vägledarna för projektet: visionen och 
affärsplanen. Teorin menar nämligen att just det kan hjälpa att undvika fördröjningar 
med implementeringen. I ena fallföretaget förekom fördröjning och författaren tror 
därför att det på grund av att visioner och affärsplanen inte tydligt upprättades blev 
en fördröjning. Respondenten trodde dock att fördröjningen kunde bero dels på att 
konsulterna sålde in en tjänst de uppenbarligen inte klarade av att genomföra och 
dels för att projektplanen inte var tillräckligt bra.  

5.3 Projektgrupp 
Teorin framhäver att en projektgrupp skall bestå av medarbetare med olika 
kompetenser och att den skall ledas av en högt uppsatt person i företaget. Genom att 
projektgruppen blir tvärfunktionell kan olika affärsbehov bättre förstås och med en 
högt uppsatt person symboliseras det att projektet har hög prioritet. I fallföretag A 
var projektledaren IT-chefen och bestod i övrigt av de mest kompetenta personerna 
för respektive involverad avdelning samt kompletterande konsulter. I fallföretag B 
utsågs VD:n som projektledare och de mest kompetenta internt men hade få 
konsulter under projektets gång. I båda fallföretagen hade projektdeltagarna också 
befogenheter att fatta beslut vilket teorin menar är bra eftersom det underlättar 
beslutsfattningen samt att projektet går framåt fortare.  

 
Författaren tror att det fallföretag som lämnade VD:n i bakgrunden kan ha beslutat så 
för att den VD:n möjligen inte hade rätt kompetens för projektet men att 
respondenten kanske inte vågar säga som det är och att det fallföretag som inte 
kompletterade med konsulter kan ha gjort det på grund av priset men av diverse skäl 
inte vill nämna det. Utifrån respondenterna uppfattar nämligen författaren det så att 
fallföretagen var medvetna om det teorin hävdar om en projektgrupp men att de av 
olika skäl valt att göra avsteg, skäl som författaren inte lyckats identifiera.  
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5.4 Ledningen 
Teorin säger att det skall finnas ett tydligt stöd från den högsta ledningen och att den 
skall vara involverad under hela processen. Detta för att förändringsprocessen som 
affärssystemet innebär påverkar strategier och visioner. I fallföretagen var det 
styrelsen som initierade projekten och i fallföretag A formade de även lite krav för 
vad affärssystemet skulle klara av men mer än så deltog de inte. I övrigt var styrelsen 
inte med i själva utförandet i något av fallföretagen. Däremot var det delar av 
ledningsgruppen som var involverad under implementeringsprocessen i fallföretagen 
förutom att VD:n i fallföretag A inte var särskilt involverad.  
 Teorin menar även att det är viktigt att högsta möjliga ledningen visar intresse för 
att övriga skall förstå att detta är ett prioriterat projekt vilket kan uppnås genom att 
fördela tillräckligt med tid och resurser till projektet. I fallföretagen var ledningen 
villiga att fördela resurser eftersom det var prioriterat men båda respondenterna 
menar att man hade behövt mer tid än vad som allokerades. 

 
Författaren anser inte att styrelsen gjort tillräckligt i den mån teorin menar skall 
utföras. Högsta ledningen var inte i något av fallen med under hela processen utan 
påträffades till och från vad författaren tolkat, vilket inte stämmer överens med 
teorin. Författaren tror dock att ena fallföretaget var mer medveten om att ett tydligt 
stöd från ledningen var viktigt eftersom de tillsatte VD:n som projektledare. 
Dessutom fördelades resurser och projekten var prioriterade varför det enligt 
författaren antyder på att empirin ändå delvis överensstämmer med teorin. 

5.5 Kommunikation 
Teorin framhäver att det är viktigt med effektiv informationspolicy mellan alla 
involverade för att undvika problem. Därför bör det råda effektiv kommunikation 
mellan medarbetare, ledning, leverantör och konsulter. I fallföretag A anser 
respondenten att det förekom bra kommunikation internt och med konsulter men 
konstaterade att man inte var i behov av särskild kontakt med leverantören. I 
fallföretag B hade man inte fasta konsulter och anser inte att det var tillräcklig 
kommunikation med t.ex. leverantören.   
 Vidare menar teorin att det är viktigt att slutanvändare beaktas genom att 
förmedla diverse information, löpande genomföra uppdateringar samt uppmuntra 
feedback för att uppmuntra acceptans och användarvänlighet. I fallföretagen hade 
man låg kontakt med slutanvändarna eftersom de varken uppdateras om projektet 
eller löpande fick information. Slutanvändarna fick heller inte se affärssystemet 
förrän i slutskedet vilket respondenterna i efterhand insåg att man borde ha gjort men 
inte hann på grund av tidsbrist.  

 
I fallföretagen beaktades i princip ingenting från slutanvändarna, vad författaren 
förstått. Detta tolkar författaren därför som dålig förståelse för hur viktigt det är att 
involvera alla berörda i ett så omfattande projekt. Respondenterna uppgav också att 
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turbulens uppstod vid respektive införande vilket författaren tolkar som 
förändringsmotstånd just på grund av den bristande uppdatering och kommunikation 
som rådde under implementeringsprocessen. Initialt har båda respondenter varit 
omedvetna om hur viktigt det är att involvera alla berörda parter men i efterhand har 
man insett misstaget som teorin varnar om och kunnat undvikas om slutanvändare 
involverats.  

5.6 Utbildning och träning 
Teorin framhäver att det bör spenderas tid och pengar på utbildning och träning 
eftersom det inte är effektivt att medarbetarna inte kan nyttja affärssystemets 
potential fullt ut. För att slutanvändarna dessutom skall få en bra utbildning menar 
teorin att den skall börja i en tidig fas så att tillräckligt med tid fördelas. I 
fallföretagen hade man inte särskilt mycket tid för utbildning utan spenderade en 
halv arbetsdag på utbildningen vid slutskedet av projekten.   
 Målet med utbildningen skall enligt teorin vara att slutanvändarna förstår 
bakomliggande processer i affärssystemet samt konsekvenser av det de gör för att de 
effektivt skall hantera essentiell data. I fallföretagen var dock målen att 
slutanvändarna skulle få en grundläggande förståelse för affärssystemet och hur de 
skall kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter i verksamheten.   
 Teorin framhäver även att utbildningen skall ske på plats vilket skett i båda 
fallföretagen men de olika möjligheter av utbildningsalternativ som framhävs fanns 
inte i fallföretagen utan endast en lathund gavs i fallföretag A och manual i 
fallföretag B.  

 
Utifrån intervjuerna anser författaren att fallföretagen inte beaktat denna 
framgångsfaktor i enlighet med teorin. Eftersom respektive fallföretag initialt haft 
korta utbildningar med mål som innebar att slutanvändarna endast skulle lära sig 
grundläggande arbetsuppgifter vilket inte stämmer överens med teorin. Författaren 
ställer sig dock kritiskt till om det faktiskt är nödvändigt att alla i verksamheten 
verkligen behöver förstå bakomliggande processer, t.ex. finns det de som utför 
simpla arbetsuppgifter. Kan det inte räcka med att de med ekonomiskt ansvar förstår 
mer djupgående än de som utför enkla arbetsuppgifter för att effektivt ta tillvara på 
data? Det är ju ändå de med beslutsmakt som utför analyser och dylikt. Däremot 
anser författaren att det är intressant att respondenterna uppgett att de i efterhand 
insett att utbildningarna som initialt gavs varit för dåliga och därför haft 
vidareutbildningar. Detta kan i så fall vara ett uttryck för att genomgående utbildning 
är viktigt.  

5.7 Projekthantering 
Teorin menar att det bör finnas tydliga och genomförbara mål och milstolpar för ett 
projekt samt möjlighet till fortlöpande uppföljning samt utvärdering av dessa. Detta 
för att bättre hantera projektet, kunna uppnå olika deadlines samt stöta på färre 
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problem under implementeringen. I fallföretagen hade man tydliga mål och 
milstolpar men dessa ansågs vara rimlig enligt respondent B och orimliga enligt 
respondent A. Däremot menar respondent A att man förmodligen inte hade behövt 
skjuta upp implementeringen om en bättre förstudie hade genomförts. I fallföretagen 
hade man inga utvärderingar av dessa framställda mål och milstolpar vilket 
förklarades med tidsbrist. Och i endast fallföretag A genomfördes uppföljningar men 
detta upphörde i slutskedet av projektet på grund av tidsbrist. 

 
Författaren har tolkat det som att fallföretagens projekthanteringen inte riktigt 
överensstämmer med hur teorin förespråkar. Författaren tolkar även respondenternas 
missnöje med tidsbegränsningen som att mindre bra projekthanteringen förekommit 
eftersom deras åsikter uppenbarligen inte togs till hänsyn när tidsbegränsningar och 
dylikt bestämdes. Utvärderingarna, som egentligen knappt utfördes, fyllde heller inte 
sitt syfte anser författaren eftersom svårigheterna med tidsbegränsningen lämpligen 
bör ha framkommit under utvärderingarna. Författaren tror därför inte att denna 
framgångsfaktor beaktats av fallföretagen så som teorin förespråkar. Detta kan dock 
bero på att man dels inte hade några möjligheter att förändra tidsbegränsningen men i 
så fall anser författaren att det lämpligen borde ha kompletterades med bättre resurser 
för att genomföra projektet i tid14.  

5.8 Processförändring 
Teorin framhäver att ett affärssystem innebär förändringar i arbetsprocesser och 
menar därför att företag tidigt skall inse det och sträva efter att anpassa 
arbetsprocesserna efter affärssystemet. Dessutom påpekas det hur viktigt det är att 
sedan återknyta dessa till den övriga verksamheten. Genom att vara förberedd på 
förändringar menar teorin att man bättre kan undvika motstånd och problem inom 
företaget. I fallföretagen hade man sökt sig till affärssystemen just för att få ordning 
samt förändring på processnivå och har därför tidigt varit förberedd på förändringar 
som kunde ske, däremot inte på alla förändringar som faktiskt skett. Respondenterna 
menar dessutom att förändringar skett i verksamhetens arbetssätt och arbetskultur 
eftersom man gått från manuellt arbete till automatiserat. Enligt respondent B 
förekom förändringsmotstånd initialt men försvann successivt och det nya blev 
accepterat medan det i fallföretag A inte förekom särskilt mycket 
förändringsmotstånd.  

 
Författaren anser att teorin beaktas i fallföretagen eftersom de varit förberedda på 
förändringar samt tidigt förstått att de faktiskt kommer att påverka verksamheten. Att 
det inte förekom allt för mycket motstånd är intressant, särskilt i kombination med 
bristande kommunikationen som förekom eftersom det i så fall ändå kanske 

                                                      
 
14 Läs vidare Projekttriangel.  
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förekommit någon form av förväntan/förståelse bland de anställda att något skall ske 
och att det lika bra att inse det tidigt trots att man inte riktigt vetat om det.  

5.9 Integrering och anpassning 
Teorin menar att det är bättre ju mindre affärssystemet anpassas efter verksamheten 
och bättre ju mer som integreras med det nya affärssystemet. I fallföretagen förekom 
få eller inga integreringar av gamla system vilket respondent B motiverade med att 
man ville ha mycket av det nya. På processnivå anpassades verksamheten efter 
affärssystemet till stor del i fallföretagen men i ett av de förekom även några 
förändringar i affärssystemet efter verksamheten på grund av specialtjänster och 
produkter.   

 
Författaren anser att händelserna förekommit i fallföretagen men att dem däremot 
kan ha beaktats omedvetet eftersom ingen av respondenterna uttryckligen påpekade 
att det skett av en särskild anledning hänförlig till något som nämns teorin, t.ex. 
strävan för en gemensam leverantör. Ena respondenten menade att man ville ha 
mycket av det nya, vilket är det teorin menar är bra, men det skulle likväl kunna ha 
varit så för att tidigare system varit odugliga.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel framställs slutsatsen utifrån tidigare kapitel och skall besvara 
forskningsfrågan. Vidare framställs en del kritik mot metoden som författaren valt 
tillsammans med en diskussion om studien uppfyllt syftet.  

6.1 Slutsatser 
I överlag är slutsatsen den att författaren inte anser att dessa två e-handelsföretag 
med majoritet beaktat de utvalda kritiska framgångsfaktorerna som gäller för stora 
företag enligt teorin. Detta eftersom författaren tolkar det som så att endast två 
kritiska framgångsfaktorer definitivt beaktats, tre delvis beaktats medan fyra inte alls 
beaktats. Alltså avviker vissa faktorer mellan teori och empiri gällande dessa kritiska 
framgångsfaktorer i förhållandet stora företag och små e-handelsföretag i denna 
fallstudie.  

Kritisk framgångsfaktor 
enligt teorin 

Beaktas de kritiska framgångsfaktorer vid 
implementering av ett affärssystem som gäller för 
stora fysiska företag i små e-handelsföretag? 

Valet av 
leverantör/affärssystem 

Delvis 

Skapa tydlig strategi och vision Nej 
Ha en väl kompetent och 
sammansatt projektgrupp 

Delvis 

Skapa tydligt stöd från högsta 
ledningen 

Delvis 

Effektiv kommunikation Nej 
Bra möjligheter till utbildning 
och träning 

Nej 

Bra projekthantering Nej 
Processförändring Ja 
Minimal anpassning och 
integrering av olika system 

Ja 

 

Trots att hälften av de utvalda kritiska framgångsfaktorerna inte har beaktats i 
fallföretagen ansåg respondenterna att de implementeringsprojekt som genomförts 
varit framgångsrika. Detta ställer sig författaren kritisk till eftersom ordet 
framgångsrik är subjektiv. Begreppet framgångsrik anser författaren dock vara 
subjektivt och kan därför inneha olika definitioner. Den uppfattning författaren har 
av vetenskapliga artiklarna som studien omfattar är att en implementering är 
framgångsrik om den utförts inom den bestämda tidsramen och budgeten. Men 
eftersom inga frågor i intervjuerna ställdes om budgeten hållits har det i efterhand 
varit svårt att bedöma hur framgångsrika implementeringsprojekten egentligen varit.  
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Om författaren istället antar respondenternas uppfattning skulle det innebära att flera 
av dessa framgångsfaktorer inte är kritiska för ett framgångsrikt 
implementeringsprojekt eftersom de resultaten visar att några beaktats och ändå 
lyckats implementera projektet utan större problem (som togs upp i introduktionen).  

Kan det i så fall innebära att vissa av de kritiska framgångsfaktorer som gällt för 
stora företag inte nödvändigtvis gäller för små e-handelsföretag? Det skulle det 
kunna vara eftersom den teoretiska referensram som ligger till grund för studien, dels 
”föråldrats” – flertalet av studierna är genomförda i början på 2000-talet och sedan 
dess har IT förändrats mycket, och dels på grund av att det till stor del är baserats på 
för snävt urval av företag och nu kanske måste omfatta andra typ av företag. 
Dessutom anser författaren att delar av befintlig forskning behandlats på företag som 
redan haft andra affärssystem vilket förmodligen påverkat slutsatserna i de studierna.   

Resultaten i denna studien behöver dock heller inte nödvändigtvis betyda att de 
faktorer som det inte råder relation mellan teori och empiri är okritiska för att ett 
implementeringsprojekt skall bli framgångsrikt. Exempelvis insåg respondenterna att 
utbildning var viktigt i efterhand och att slutanvändarna borde ha tagits till hänsyn 
mycket mer. Författaren ser detta därför som ett uttryck för att några av de kritiska 
framgångsfaktorer som under dessa två implementeringsprojekt inte beaktats denna 
gång ändå kan vara viktiga trots allt.  

Författaren anser därför att det med grund av två respondenter är svårt att utröna ifall 
slutsatserna är rimliga men att det går att fastställa att viss korrelation förekommer 
mellan teori och empiri och att vissa kritiska framgångsfaktorer beaktas. 

6.2 Metodkritik 
Författaren anser att studiens syfte till viss grad uppnåtts, nämligen att bidra om 
förståelse om kritiska framgångsfaktorer samt likheter och skillnader gällande de 
kritiska framgångsfaktorerna i de olika typerna av företag. Däremot har det inte gått 
att identifiera kritiska framgångsfaktorer specifikt för e-handelsföretag. Detta tror 
författaren beror på metodvalet – en kvalitativ studie av deduktiv karaktär med 
riktlinjer för en fallstudie. Om en enkätstudie med flertalet respondenter eller en 
kvalitativ studie med induktiv karaktär och fler respondenter skulle ha genomförts 
hade det möjligen gått att identifiera kritiska framgångsfaktorer specifikt för e-
handelsföretag. Utöver metodvalet anser författaren nu i efterhand att intervjumallen 
varit bristfällig och kan kritiseras eftersom den inte var tillräckligt bra formad för att 
respondenterna skulle kunna prata så pass fritt att det skulle leda till information om 
ytterligare kritiska framgångsfaktorer.  

6.3 Förslag till vidare studier 
Författaren anser att ämnet bör forskas kring djupare men också bredare för att kunna 
konstatera om det faktiskt kan vara så att de kritiska framgångsfaktorer som gällt för stora 
företag kan gälla för mellan eller små företag, särskilt som efterfrågan på affärssystem 
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fortfarande är hög och mer data produceras. Man bör därför fokusera på att jämföra med 
andra typer av företag än det som redan har forskats kring.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 
Allmänna frågor (koncist svar anmodas) 

1. Vad är dina arbetsuppgifter och vilken befattning har du i företaget? 

2. Vilken roll hade du vid implementeringen?  

3. Vilka moduler används i ert affärssystem? 

4. Vad anser du om implementeringen som helhet (framgångsrik eller misslyckad)? 
(koncist svar anmodas) 

 
Valet av leverantör/affärssystem 

Hur gick ni tillväga för att besluta om leverantör av affärssystemet? 

– Ansågs några faktorer viktiga vid valet av leverantör? 

Jämförde ni olika affärssystem innan ni bestämde er? 

– Ansågs några faktorer viktiga vid valet av affärssystem? 

 
Vision och affärsplan 

Fanns det tydligt definierade mål och en vision för implementeringen? 

– Vad omfattade dessa i korta drag? 

Fanns det en tydlig affärsplan för implementeringen? 

– Vad omfattade den i korta drag? 

 
Projektgruppen 

Vem var den högsta ledande personen (befattning) vid implementeringen? 

– Vilka befogenheter hade vederbörande? 

Vilka bestod projektgruppen av? 

– Bestod det av personer från olika avdelningar i företaget? 

– Var dessa de mest kompetenta för projektet? 

– Hur väl kände de till företagets ordinära verksamhet? 

– Vad hade dessa projektdeltagare för befogenheter? 

Var avdelningschefer/ledningen villig att släppa essentiella personer för att låta de bli en 
del av projektgruppen? 

Behövdes extern hjälp (t.ex. affärssystemskonsulter) vid implementeringen? 
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– Om ja, i vilken utsträckning behövdes dessa och hur hjälpte de?  

– Om nej, hur kom det sig? 

 
Ledningen 

Vilken nivå av högsta ledning (styrgrupp) var involverad i implementeringen? 

Under vilka faser av implementeringen var ledningen involverad? 

I vilken utsträckning var den ledningen delaktig i implementeringen?  

– Vad för typ av uppgifter/problem hjälpte de till med? 

– Var de i övrigt t.ex. behjälpliga, hängivna, involverade eller oengagerade, ointresserade m.m.? 

Var ledningen bemötande vid allokeringen av resurser till implementeringen? 

 
Kommunikation 

Anser du att kommunikationen mellan leverantören, projektgruppen samt övriga i 
företag var tillräcklig? 

– Om ja, motivera. 

– Om nej, hur kunde det ha förbättrats? 

Hur var kommunikationen internt i företaget? 

– Förmedlades anledningar till varför affärssystem infördes? 

– Förmedlades information om mål, visioner etc. till medarbetare? 

– Förmedlades uppdateringar av hur projektet fortlöpte? 

Beaktades feedback från slutanvändarna?  

 
Utbildning – (Förekom det utbildning av affärssystemet? Om ja,) 

Vad var målet med utbildningen? 

Vilken typ av utbildning har ni haft i samband med implementeringen av affärssystemet? 
(Träning av cases, helpdesk, interaktiva elektroniska manualer, på-plats support etc.)?  

– Vem/Vilka har varit ansvarig för utbildningen? 

– Fick alla samma utbildning? 

Under vilken fas startade utbildningen (före, under eller efter implementeringen)? 

– Hur kommer det sig att den startade under denna fas? 

 
Projekthantering 

Vad anser du om målet och tidsbegränsningen projektet hade? 

– Var de rimliga eller orimliga, genomförbara, svåra, m.m.? 
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Hur kontrollerades implementeringen med hänsyn till mål, visioner, budget, tid m.m.? 

– Genomfördes uppföljningar? 

Hur utvärderades implementeringen under genomförandet? 

 
Processförändring 

Förändrades existerande arbetsprocesser, policies, organisationsstruktur?  

– Om ja, hur förändrades dessa i korta drag? 

Hade ni förberett er inför dessa förändringar i verksamheten och organisationen? 

– Om ja, på vilket/vilka sätt? 

Påverkades/förändrades företagets arbetskultur? 

– Om ja, hur? 

 
Integrering och anpassning 

Anpassades affärssystemet efter verksamheten, vice versa eller anpassades båda efter 
varandra? 

Behövde andra existerande mjukvaror integreras till affärssystemet eller fick nya 
utvecklas och integreras? 

 
Övrigt 

Vilka övriga kritiska framgångsfaktorer anser du bör beaktas vid implementering av 
affärssystem i e-handelsföretag? Motivera.  

Något du i övrigt vill tillägga? 

 

Endast om vi får tid över: 

Problem (koncist svar anmodas) 

Vilket eller vilka var de mest komplicerade problem/hinder som upplevdes under 
implementeringen? 

– Hur löste ni dessa? 

Var det någon nackdel/några nackdelar som gjorde att ni tvekade över att implementera 
ett affärssystem? 

– Vilka risker tog ni hänsyn till? 

– Hur hanterades dessa nackdelar/risker? 


