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Till mina barn, Amanda, Emmeli & Viktor. 

 

“Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a 

very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and 

keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it 

ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward; how 

much you can take and keep moving forward. That's how winning is done! Now, if you know what 

you're worth, then go out and get what you're worth. ….I'm always gonna love you, no matter what. 

No matter what happens. You're my blood. You're the best things in my life…” 

― Rocky Balboa (Stallone, 2016) 

 
  

https://www.goodreads.com/author/show/67470.Sylvester_Stallone
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Sammanfattning 

Affärssystemsprojekt är en väsentlig företeelse i organisationer. Allt ifrån små till större 

nationella och internationella företag har ett affärssystem som stöd för sina affärsprocesser. 

Införande och byte av affärssystem betraktas inom affärsvärlden som en av de mest 

krävande och riskfyllda förändringarna ett företag kan genomföra. Att studera 

affärssystemsprojekt är av intresse ur ett organisationsperspektiv eftersom resultatet får 

långvariga konsekvenser för organisationen. Interorganisatoriska affärssystemsprojekt 

består dessutom av parter från två organisationer, vilka har skilda typer av kompetenser 

och roller. I ett affärssystemsprojekt är begrepp som projektmål, tidsdimension, och 

interorganisatoriska team av vikt att diskutera. Kommunikation, funktionen som 

översättare mellan parterna och ledarnas delaktighet för att integrera informationsstrategier 

och affärsstrategier är, enligt tidigare forskning inom både informationssystems och 

projektforskning, av vikt att diskutera. 

Det finns olika synsätt på förändring och sambanden som råder vid genomförandet av 

affärssystemprojekt. Det ena är att projektdeltagarna bör vara slutna för förändring och det 

andra är att de bör vara öppna för förändring av projektmål, tid och team beroende på den 

kunskap som utvecklas. Studier som fokuserar på konsekvenser för organisationer av det 

ena eller andra synsättet är däremot begränsade. Studiens övergripande problem är att 

studera vilka konsekvenser det kan få för leverantörs respektive beställarorganisationerna 

om parterna är slutna respektive öppna för förändring.  

Avhandlingen avser att bidra till både näringsliv och affärssystemsforskningen genom att 

beskriva konsekvenser för leverantörs och beställarorganisationer av om parterna är slutna 

eller öppna för förändringar inom affärssystemsprojekt. 

Multipla och longitudinella fallstudier har genomförts för att uppmärksamma 

organisatoriska konsekvenser över tid. Studien har genomförts indelad i tre faser (1) en 

retrospektiv fas, (2) en observationsfas och (3) en longitudinell fas. Datainsamlingsmetoder 

som använts är intervjuer, observationer och dokumentgranskning för att beskriva 

konsekvenser för både leverantörs och beställarorganisationer som genomför 

affärssystemsprojekt.  

Resultaten visar att en öppenhet och en slutenhet för förändringar av projektmål, tid och 

team fick konsekvenser för de båda organisationerna. När båda parter var slutna för 

förändring blev det svårt att använda kunskap inom projekten. Leverantören identifierade 

strategiska lärandeprojekt innan de beslutade sig för att vara öppna för förändring. När 

beställarna var öppna för förändring och leverantören sluten för förändring genomförde 

beställarna lärande och förändringsprojekt utanför projekten och de gemensamma 

projekten sekventiellt. När båda parter var öppna för förändringar blev konsekvenserna 
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varken system eller organisationsutveckling, vilket hade kunnat förväntas. Istället ledde det 

till kommunikationsbarriärer.  

I denna sammanläggningsavhandling sammanställs och beskrivs resultaten från studien av 

affärsystemsprojekt via fyra publicerade artiklar.  

Nyckelord: Affärssystemsprojekt, öppen, sluten, förändring. 
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1. Affärssystemsprojekt 

1.1 Ett organisationsperspektiv  

Affärssystemsprojekt är en väsentlig företeelse i organisationer. Allt ifrån små till större 

nationella och internationella företag har ett affärssystem som stöd för sina affärsprocesser. 

Införande och byte av affärssystem betraktas inom affärsvärlden som en av de mest 

krävande och riskfyllda förändringarna ett företag kan genomföra (ComputerSweden, 

2015). Kostnaden för att genomföra ett affärssystemsprojekt varierar från en miljon och 

uppåt, beroende på organisationens storlek och vilket systemstöd som eftersträvas, men det 

handlar inte bara om kostnader för att upphandla och genomföra affärssystemsprojektet. 

Införandet av affärssystemen kan nämligen få långvariga konsekvenser för 

beställarföretagen.  

Studier av affärssystemsprojekt har sedan tidigare fokuserat på systemet; dess nytta, roll, 

förändring och spridning (Lindvall och Nilsson, 2009). Ett av argumenten för att tillsätta 

ett affärssystemsprojekt är att organisationen vill åstadkomma konkurrensfördelar genom 

effektivisering och kontroll. Det är effektivisering av affärsprocesser och kontroll av 

verksamheten som eftersträvas och som är orsaken till att styrelse och ledning beslutar sig 

för att tillsätta ett affärssystemsprojekt. Styrelse, ledning och revisorer eftersträvar 

information och kontroll på verksamheten genom analyser av affärssystemets rapporter 

(Grabski, m.fl., 2011). Årsredovisningslagen ÅRL ställer också krav på att det ska finnas 

system för kontroll och riskhantering. Rapporter från affärssystemet eller kopplade 

stödsystem, som BIS - Business information systems eller MIS- Management information 

systems, används därför ofta för kontroll, att uppmärksamma risker, underlätta 

beslutsfattande och stödja strategisk inriktning (Robey m.fl., 2002). Ett vanligt krav från 

beställarorganisationen är, för att erhålla konkurrensfördelar, effektivitet och kontroll på 

verksamheten, efter att ha infört ett affärssystem, enligt Johansson och Lahtinen (2013), att 

det ska användas av alla och vara användbart för alla i organisationen. Ett annat krav är att 

affärssystemet ska kunna stödja affärsprocesserna och det under flera år. Det är däremot 

inte säkert att affärssystemet införs eller att organisationen får den tänkta effektiviseringen. 

Beställaren har nämligen, enligt Johansson och Lahtinen (2013), svårt att fastställa 

kravspecifikationen i detalj. En kartläggning som genomförs av Panorama Consulting varje 

år visar att endast 50 % av affärssystemsprojekten åstadkommer den tänkta 

effektiviseringen.  

Även om tidigare studier av affärssystemsprojekt har fokuserat på teknik finns det även 

studier som kommit fram till att projektet bör ses som ett förändringsprojekt (Magnusson, 

2010). I praktiken och i media beskrivs däremot effektiviteten av affärssystemsprojekt 

optimistiskt och det kan uppfattas som att systemen i sig, efter att de är införda, ska kunna 

åstadkomma en förändring (Westelius, 1996). I realiteten behöver systemen utvecklas för 

att anpassas till organisationens unika affärsprocesser men det finns även behov av 
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organisationsförändringar (Dierkes m.fl., 2001). Vilka organisationsförändringar och vilken 

systemutveckling som ska genomföras beror både på önskad effektivisering och hur 

affärssystemet kan stödja affärsprocesserna (Davenport, 1998). Det organisationen vill 

åstadkomma genom att tillsätta ett affärssystemsprojekt är nämligen effektivisering och 

kontroll, vilket kräver förändring och integration av alla affärsprocesser. Klart är att de 

flesta affärsprocesser och användare i organisationen kommer att beröras och påverkas av 

de beslut som fattas inför och i affärssystemsprojektet. Det är både beslut angående 

systemstödsval, strategier för införande av systemet och olika synsätt på förändringar inom 

projektet som kan komma att leda till konsekvenser för organisationen.  

Det finns i huvudsak två övergripande strategier som används i samband med 

affärssystemsprojekten. Ibland införs systemen genom en "Big Bang". Det innebär att alla 

processer ska stödjas av det nya systemet. Ibland sker denna "Big Bang" över en natt. 

Sådana omstörtande förändringar i stöd för affärsprocesserna kan givetvis ställa till 

problem både med tekniken och för den dagliga verksamheten i organisationen. Ett annat 

sätt är att införa stöd för någon eller några processer i taget. Det finns givetvis fördelar och 

nackdelar med både metoderna. Att införa stöd för några processer i taget kräver både 

planering och budgetering för flera projekt och det blir då svårt att ha kontroll på 

totalkostnaden. Det är inte heller säkert att det valda systemet går att anpassa till framtida 

krav och behov. Oavsett vilket sätt organisationen väljer för att införa affärssystemet 

kommer affärssystemsprojektet och dess resultat att leda till konsekvenser. Konsekvenser 

som organisationen får leva med under ett antal år (Holland och Light, 1999). Det har 

dessutom skett en kontinuerlig utveckling av affärssystemen under det senaste decenniet, 

vilket påverkar både genomförande och målsättning inom projekten. 

1.1.1  Affärssystemsutvecklingen har förändrat projektens karaktär och mål  

Affärssystem är informationssystem som oftast implementeras tillsammans med en 

leverantör i ett gemensamt affärssystemsprojekt. Dagens affärssystem kan stödja alla 

affärsprocesser i en organisation. Alla affärsprocesser kan integreras i ett enda affärssystem 

istället för användning av diverse småsystem för respektive affärsprocess. Det finns i 

affärssystemen även tillgång hundratals av rapporter att analysera som stöd för 

beslutsfattande. Kvaliteten på rapporterna beror på hur väl genomtänkt integrationen är 

och hur väl informationsstrategierna är integrerade med affärsstrategierna. Kostnaderna för 

att använda ett affärssystem i en organisation motsvarar cirka 80 % av total budget för 

informationssystem i organisationer (Magnusson och Nilsson, 2014). Därför blir valet av 

affärssystem och leverantör förmodligen ett styrelsebeslut. Ledningens delaktighet i 

affärssystemsprojekten är, enligt Pearlson (2001), av vikt eftersom flera affärsprocesser ska 

integreras. Det ger också en förståelse för kravet på systemstöd emellan avdelningar och 

inom avdelningar. Medarbetarna inom alla avdelningar i organisationen behöver arbeta i 

affärssystemet och inte i separata system för att rapporterna ska kunna ge en övergripande 

bild av nuläget i organisationen.  
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Utvecklingen av själva systemen har lett till att fler medarbetare påverkas av resultatet av 

projektet. Före 2000-talet var det vanligt att systemen byggdes upp från grunden för att 

stödja en organisations affärsprocesser. IT-chefer eller inhyrda konsulter hade mängder 

med pärmar på rummen som beskrev uppsättningen av organisationens affärssystem. 

Affärssystemet var före 2000-talet enbart ett stöd för framförallt ekonomifunktionen. Det 

föll sig då naturligt att IT-chefen och controllern var delaktiga och till och med ansvariga i 

projekten. Olve (2009) har studerat controllerns roll och Magnusson (2010) har studerat 

IT-chefens möjligheter till påverkan på affärssystemsprojekten. Magnusson (2010) har 

kommit fram till att IT-chefernas möjligheter att påverka projekten begränsas på grund av 

att tidigare investeringar lett till en inlåsning i system.  

I dagsläget integreras och stöds de flesta av organisationens affärsprocesser av affärssystem 

och i princip alla medarbetare i en organisation kommer att använda sig av affärssystemet 

eller därtill kopplade stödsystem. Exempel på kopplade stödsystem är kassasystem och 

XRM-system (information och dokumentation om olika relationer). XRM-system är en 

vidareutveckling av CRM (Customer Relationship Management, kundinformationssystem). 

Där information om till exempel kunder och leverantörer samlas. Hur information 

integreras påverkar vilka rapporter som kan hämtas från systemet eller tillhörande 

beslutssystem. Rapporterna bör nämligen efter projektet kunna ge tillräcklig information 

för att cheferna ska kunna begränsa risker och få stöd för beslutsfattande. Rapporterna kan 

ge information i realtid om till exempel försäljning. En förutsättning är att data har 

integrerats på ett sätt som gör att försäljningschefen kan få svar på frågor som; När säljer 

vi? Vad säljer vi? Vem säljer? Till vem säljer vi? Lager- och logistikchefer kan, till exempel, 

räkna ut optimalt lager, lageromsättningshastighet och införa automatiska 

beställningspunkter. Lageranställda i sin tur använder ofta handdatorer för att scanna ut 

och in varor i lagret för att försäljarna ska kunna kontrollera lagersaldo i affärssystemet.  

.."införandet och det nya systemet påverkar samtliga anställda i en organisation – vilket kan jämföras med historiska 
installationer då endast några få anställda berördes "(CFO World, 2010). 

Affärssystemen har också blivit mer branschanpassade och riktar sig till flera kunder 

(Melin, 2009). Det innebär att affärssystemen numera är anpassade till olika branscher som 

exempelvis detaljhandels-, tjänste- och kunskapsföretag. Det krävs även en kontinuerlig 

utveckling för att systemen ska passa olika typer av verksamheter. Även om affärssystemen 

har blivit mer branschanpassade anpassas de även till den beställande organisationen.  

1.1.2 Interorganisatoriskt, tidsaspekten och teamet 

För att införa ett branschanpassat affärssystem och dessutom anpassa det till 

organisationen krävs att extern kompetens knyts till affärssystemsprojektet (Grabski m.fl., 

2001). Affärssystemsprojekt genomförs därför ofta i form av interorganisatoriska projekt, 

vilket innebär att projekten genomförs i samarbete med en extern organisation och med en 

kontrakterad (Lindkvist, 2005) tidsram. I praktiken har det skett en ökning av 
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interorganisatoriska projekt, enligt Bakker, m.fl., (2011). Det finns trots detta fortfarande 

begränsat med studier av projekt som genomförs med deltagare som kommer från skilda 

expertisområden (Bakker, m.fl., 2013). 

Över tid har det konstaterats att det är svårt att kommunicera och utveckla kunskap i 

projekt där deltagare från olika expertisområden ingår (Lindkvist, 2005). De fackuttryck 

som används inom olika expertisområden kan nämligen vara svåra att förstå för respektive 

parter som deltar i projektet. I en del affärssystemsprojekt kan det därför finnas behov av 

översättare (Stewart och Hyysalo (2008). Deras roll är att tolka och översätta mellan parter 

från olika expertisområden (Desouza och Awazu, 2006). Det krävs däremot, enligt Stewart 

och Hyysalo (2008), ytterligare studier för att förstå mer av översättares roll och funktion 

inom affärssystemsprojekt. Översättare är individer som antingen finns inom 

projektgruppen eller som anlitas för att underlätta kommunikation och överbrygga hinder 

för kommunikation och ömsesidig kunskapsutveckling. Det som ska kommuniceras är hur 

affärsstrategier och informationsstrategier ska integreras med affärssystemets stöd 

(Lengnick-Hall, m.fl., 2004).  

Affärssystemen ger inte den effektivisering och de konkurrensfördelar som eftersträvas om 

de endast är branschanpassade (Light och Wagner, 2006). Alla organisationer har dessutom 

unika krav och behov. Det kan till exempel vara; vilken information som ska integreras, hur 

varor och varugrupper kodas, om leverantörer ska integreras och vilka betalningsmedel 

som behöver användas. Chefernas delaktighet krävs, till exempel, för att beskriva kund och 

leverantörsinteraktioner som behöver stödjas. Cheferna kan genom att vara delaktiga 

påverka hur informationen ska integreras. (Pearlson, 2001). Dessutom behöver, enligt Light 

och Wagner (2006), systemet anpassas för beställarens affärsprocesser som är 

värdeskapande men inte stöds av systemet. Förutom information om leverantörs och 

kundinteraktioner samt värdeskapande processer behöver projektteamet tillföras kunskap 

om beställarorganisationens affärsstrategier och informationsstrategier, (Grabski, m.fl., 

2011). Affärsprocesserna, som ska stödjas, berör dessutom flera delar av en organisation 

(Porter, 1985). Ett sätt att öka beställarkompetensen inom projekten är, enligt Pearlson 

(2001) att cheferna från olika avdelningar ingår i projektteamet och därigenom bidrar till 

ömsesidig kunskapsutveckling. 

1.1.3 Integration mellan affärs och informationsstrategi  

Det finns inom affärssystemsprojekt behov av ömsesidig kunskapsutveckling både om 

organisationens affärsstrategier och om system så att affärsstrategierna och 

affärsprocesserna stöds när projektet är slutfört (Adam och O’Doherty, 2000). 

Projektuppgiften, att implementera ett affärssystem, kräver nämligen ömsesidig 

kunskapsutveckling mellan projektdeltagarna (Siurdyban m.fl. 2012) för att beslut ska 

kunna fattas om förändring av organisation och utveckling av systemstöd (Hodgson, 2002; 

Pearlson, 2001). Leverantören förväntas dela med sig av sin kunskap om affärssystemet 

och beställaren förväntas dela med sig av sin kunskap om organisationens affärsstrategier 
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och affärsprocesser. En viktig kompetens inför affärssystemsprojekt är, enligt Antonucci 

och Goeke (2011), förståelse för organisationens affärsstrategier, affärsprocesser och 

önskvärt systemstöd.  

Förståelse för organisationens affärsstrategier, affärsprocesser och affärssystemets stöd 

framställs inom både forskning och affärspress som en bristvara. Det har inom forskningen 

sedan tidigare poängterats att beställaren behöver förstå att införandet kräver både resurser 

och förändringar för att integrera organisation och teknik (Holland och Light, 1999). 

Orsaker till att det brister i den ömsesidiga kunskapsutvecklingen mellan leverantörer och 

beställare är ofta bristande kompetens hos beställare om affärssystem (Antonucci och 

Goeke, 2011) kombinerat med rationell styrning. Det är, enligt Antonucci och Goeke 

(2011), få universitet som utbildar, eller bedriver akademisk forskning, när det gäller 

integration av affärsstrategier, informationsstrategier samt affärssystemskompetens. 

Frånvaron av integrerad undervisning gör det svårt för näringslivet att rekrytera 

medarbetare med både organisatorisk strategiförståelse och systemkompetens. Att inte 

organisatorisk strategiförståelse och systemkompetens finns hos beställare av 

affärssystemsprojekt skapar problem eftersom leverantören behöver få kunskap om 

affärsstrategier redan inledningsvis i projektet (Antonucci och Goeke, 2011). I 

inledningsfasen av ett projekt är det däremot, enligt Christensen och Kreiner (1997), svårt 

att veta vad som kan åstadkommas eftersom kunskapsutveckling sker under projekttiden. 

Kunskapen är nämligen lägst i början av projekten men ökar i omfattning under 

projekttiden (Mikkelsen och Riis, 2011). Om beställarna inte har förståelse för 

organisationens affärsstrategier och affärsprocesser och inte specificerar framtida behov av 

affärsstöd i målsättningsfasen finns det risk för brister i resultatet. Hooshang, (2006)  

förordar flexibilitet i informationsstrukturen för att möta omvärldsförändringar och 

förändrade affärsstrategier. Affärssystemen uppfyller heller inte alltid förväntningarna och 

beställarna anser sig då missnöjda med införandet (Robey m.fl., 2002) vilket kan leda till att 

systemet inte används.  

”Beställarkompetensen i affärssystemsprojekt brister”. Detta trots att det handlar om miljoninvesteringar i 
organisationer" (Dudas m.fl., 2005). 

De projektmodeller som presenteras innan ett affärssystemsprojekt, vilket kontrakteras 

mellan en leverantör och en beställare, signalerar däremot enkelhet. Projektmodellerna är 

ofta linjära och beskrivs i faser som följer på varandra. Beställarna kan därför få 

uppfattningen att affärssystemprojekt är enkla att genomföra och att de kan bedrivas enligt 

plan och genomföras rationellt. I planeringsfasen anges projektmål, tid och resursramar. 

Projektmålet är det syfte projektet har i en viss situation (Christensen och Kreiner, 2007). 

Den uppgift eller funktion som är projektets mål specificeras men även tid och resurser 

som projektet har att förhålla sig till. I affärssystemsprojekt kan projektmålet vara att införa 

en specifik funktionalitet i affärssystemet eller att stödja alla affärsprocesser. Tid visar att 

projekten är temporära och inte pågår för evigt (Lundin och Söderholm, 1995). Resurser i 

affärssystemsprojekten kan vara dels kostnader för projektet men även planerade 
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personella resurser i teamet. Att förhålla sig till planerade projektmål, tid och resurser som 

beslutats i inledningsfasen är i ett projektledningsperspektiv viktigt för att projektet ska 

definieras som lyckat (Kerzner, 2010). Detta förhållningssätt har också kritiserats av 

forskare (se t.ex. Atkinson, 1999, Kapsali, 2013) eftersom de fasta ramarna som 

kontrakteras inte ger utrymme för förändringar av projektmål, tid och resurser inom 

projektteamet. Beslut angående målformulering och resursramar utformas oftast i början av 

projektet innan kunskap utvecklats inom projektet, vilket enligt Söderlund (2005) gör att 

det är en inledande komplex process. Ett genomförande av ett affärssystemprojekt kräver 

nämligen ömsesidig kunskapsutveckling om; till exempel organisationens kontext (Engwall, 

2003), affärsstrategier (Olsson, 2006) och organisationens affärsprocesser (Davenport, 

1998). Kunskapsutveckling inom projektet kan leda till att beställaren kräver förändringar 

av projektmål eller funktionalitet, men (PMI -Project Management Institute, 2006) varnar 

för förändringar i kravspecifikationen efter inledningsfasen av projektet eftersom det 

påverkar tid och resursramar. 

1.1.4  Sluten eller öppen för förändring av projektmål, tid och team  

Det finns olika synsätt på förändring som kan överväga i samband med genomförandet av 

affärssystemprojekt. Det ena är att projektdeltagarna är slutna för förändring och det andra 

är att de är öppna för förändring av projektmål, funktionalitet, tid och resursramar 

beroende på den kunskap som utvecklas. Om parterna är slutna för förändring är det fokus 

på kontrakt, projektmål, funktionalitet, tids- och resursramar, som budget och personella 

resurser. Det kan bero på att projekten ses som ett slutet system (Kapsali, 2011) där ingen 

hänsyn tas till omvärlden. Om parterna är öppna för förändring kan en eller alla av dessa 

variabler förändras. Projektmål, tid och team från inledningen är då inte i fokus, utan 

tvärtemot är det den kunskapsutveckling som skett och de konsekvenser projektet får för 

organisationen som är i fokus (Christensen och Kreiner, 1997). Om affärssystemsprojektet 

är slutet för förändringar sker utvärderingen efter projektet, i ett kortsiktigt tidsperspektiv, 

utan att beakta konsekvenser för organisationen. Inom affärssystemsforskningen (Velcu, 

2010) och i praktiken definieras projekten ofta som lyckade om de hållit sig till projektmål 

tid och resursramar från inledningen, utan hänsyn till konsekvenser för organisationen.  

”59 % av affärssystemsprojekten överskrider tids- och budgetramar och anses därför misslyckade, enligt Panorama 
Consulting Solutions, (2013)” 

I praktiken behöver varje projekt hantera behovet av att hålla sig inom resursramar samt att 

vara öppen för förändringar (Christensen och Kreiner, 1997).  Värdet av att vara sluten för 

förändring. som ett sätt att kvalitetssäkra affärssystemsprojekt, diskuteras inom både 

litteratur (Kerzner, 2010) och av affärssystemskonsulter. Projekten behöver nämligen, 

enligt traditionell projektlitteratur, planeras och kontrolleras i förhållande till målsättning, 

kravspecifikationer och resursramar i form av tid och teamsammansättning som 

kontrakterats och tilldelats. Det finns även ett värde i att vara öppen för förändringar. Om 

organisationen har fokus på teknik och utesluter andra dimensioner som förändringsbehov 
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kan det, enligt Dierkes m.fl., (2001) få fatala organisatoriska konsekvenser. I en föränderlig 

omvärld (Engwall, 2003) kan det behövas utrymme att justera projektet när kunskap om 

behov utvecklas för att skapa ett värde för organisationen (Lundin och Söderholm, 2013).  

Inom affärssystemsforskningen har som tidigare redovisats fokus varit på systemet; dess 

roll, nytta, förändring och spridning (Nilsson och Lindvall, 2009). Det har tidigare 

konstaterats att affärssystemsprojekt bör betraktas inte bara som ett tekniskt, utan även 

som ett organisatoriskt projekt (Magnusson, 2010). Siurdyban m.fl. (2012) har kommit fram 

till att det krävs mer praktisk forskning om hur synsätt på projekten påverkar 

systemstrukturer och organisationsförändringar. Att vara sluten för förändring är enligt, 

Judgev (2004) ett sätt att skapa effektivitet inom projekten. I mindre projekt som betraktas 

som osäkra, strukturellt komplexa och med strikta tidsramar anses flexibilitet och en 

öppenhet för förändring vara användbart (Williams, 2005). Flexibilitet är, enligt Karlström 

och Runeson (2005), användbart i mindre projekt där nära samarbete, kontinuerlig intensiv 

kommunikation och uppföljning med beställare är möjlig. Det råder delade meningar om 

hur projekten bör förhålla sig till förändringar och genom att se på konsekvenser av om 

parterna är öppna eller slutna för förändringar kan ett bidrag till projektområdet ges. I 

järntriangeln, som används frekvent av forskare för att definiera ett projekt, används 

begreppen tid, kostnader och kvalitet (Atkinson, 1999). Kvalitet kan anses härröra till 

slutmålet med projektet. Järntriangeln har kritiserats av flera forskare eftersom den inte 

beaktar hållbarhet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Toor och Ogunlana, 

2010). Atkinson (1999) har kommit fram till att järntriangeln behöver kompletteras och att 

informationssystemet, fördelar för organisationen och dess kontext behöver beaktas. Det 

är däremot inte säkert att införandet leder till organisationsförändringar eller enbart får 

positiva konsekvenser för organisationen. 

Affärssystemsforskningen har inte tidigare undersökt organisatoriska konsekvenser av om 

parterna är övervägande slutna eller öppna för förändring av projektmål, tid och team. Det 

återstår även att studera konsekvenser av affärssystemsprojekt longitudinellt, enligt 

Grabski, m.fl., (2011), som funnit att en majoritet av studierna fokuserat på enskilda 

projekt och inte konsekvenser för organisationer. Författarna har sammanställt den 

affärssystemsforskning som genomförts internationellt. Ett sätt att bidra till 

affärssystemsforskningen är därför att studera organisatoriska konsekvenser när parterna är 

slutna respektive öppna för förändringar av projektmål, tid och team inom projekten. 

Studierna är av intresse ur ett organisationsperspektiv eftersom affärssystemsprojektens 

resultat får långvariga konsekvenser för en organisation. Interorganisatoriska 

affärssystemsprojekt består dessutom av parter från två organisationer som har skilda typer 

av kompetenser och roller. Konsekvenser för organisationerna av att vara sluten eller 

öppen för förändring i projekten kan därför skilja sig åt mellan parterna. 

Studiens övergripande problem är att studera vilka konsekvenser det kan få för leverantörs 

respektive beställarorganisationer om parterna är slutna respektive öppna för förändring.  
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För att närma sig problemet har följande övergripande syften formulerats. Syftet är att 

beskriva och förklara konsekvenser för organisationerna av att vara sluten eller öppen för 

förändring inom affärssystemsprojekten genom att studera beställare och leverantör. 

Delsyften specificeras nedan med koppling till de fyra artiklarna. 

Ett första delsyfte är att beskriva och förklara konsekvenser för beställarorganisationer av 

att vara sluten för förändring inom projekten. Artikel I, III 

Ett andra delsyfte är att beskriva och förklara konsekvenser för beställarorganisationer av 

att vara öppna för förändring inom projekten. Artikel I, II 

Ett tredje delsyfte är att beskriva och förklara konsekvenser för leverantörsorganisationen 

av att vara slutna för förändring inom projekten. Artikel III, IV 

Ett fjärde delsyfte är att beskriva och förklara konsekvenser för leverantörsorganisationen 

av att vara öppen för förändring inom projekten. Artikel II, IV 

Avhandlingen avser att bidra till affärssystemsforskningen genom att studera konsekvenser 

för leverantörs och beställarorganisationer av att vara sluten eller öppen för förändringar 

inom affärssystemsprojekt. Avsikten är att bidra till den forskning som tidigare genomförts 

inom affärssystemsprojekt (Nilsson och Lindvall, 2009; Magnusson, 2010; Grabski, m.fl., 

2011). När det gäller näringslivet ska resultaten kunna användas av chefer i både 

leverantörs- och beställarföretag involverade i affärssystemsprojekt för att förstå 

organisatoriska konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar av projektmål, 

tid och team inom projekten. 
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2.  Affärssystemsprojekt 

2.1 Projektmål, tidsdimension och interorganisatoriska team  

I affärssystemsprojekt är begrepp som projektmål, tidsdimension, och interorganisatoriska 

team av vikt att diskutera. Projektmål, det vill säga projektets syfte (Christensen och 

Kreiner, 1997), tid och resursramar är alla användbara för att definiera ett projekt. Andra 

forskare som till exempel (Goodman och Goodman, 1976; Bakker, 2010) har kommit fram 

till att projektuppgift, tid och team är användbara begrepp inom temporära projekt.  

Lundin och Söderholm, (1995) har använt sig av begreppen uppgift, tid, team samt 

överföring till huvudorganisationen för att definiera ett temporärt projekt. I järntriangeln 

som används frekvent av forskare för att definiera ett projekt, används begreppen tid, 

kostnader och kvalitet (Atkinson, 1999). Kvalitet kan anses härröra till slutmålet med 

projektet. Kostnader kan vara i form av kapital men även personella resurser i teamet. 

Järntriangeln har kritiserats av flera forskare eftersom den inte beaktar hållbarhet i ett 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Toor och Ogunlana, 2010). Atkinson (1999) 

har kommit fram till att järntriangeln behöver kompletteras och att informationssystemet, 

fördelar för organisationen och dess kontext behöver beaktas. Det är däremot inte säkert 

att införandet leder till organisationsförändringar eller enbart får positiva ekonomiska 

konsekvenser för organisationen. Lundin och Söderholm (2013) har även infört begreppet 

sluttillstånd för att visa på att konsekvenser för organisationen behöver beaktas. Det vill 

säga projektet har inte bara en uppgift utan konsekvenser av målen med projektet behöver 

betraktas även i ett organisatoriskt perspektiv. De tre begreppen (1) mål (Christensen och 

Kreiner, 1997), (2) tid (Atkinson, 1999; Bakker, 2010) och (3) team (Goodman och 

Goodman, 1976) kan därför användas för att tolka skeenden och förstå konsekvenser för 

organisationer av att vara sluten eller öppen för förändring inom affärssystemsprojekt. 

Inom affärssystemsprojekt som forskningsområde diskuteras även integration av affärs, 

organisations och informationsstrategier (Light och Wagner, 2006). För att åstadkomma 

integration i affärssystemsprojekt krävs också frekvent kommunikation (Müller, 2003) 

mellan parter från olika expertisområden, vilket kan vara svårt när olika fackuttryck 

används (Fong, 2005). För att överbrygga hinder för kommunikation och stödja behovet av 

ömsesidig förståelse fungerar oftast en individ inom projekten som översättare (Stewart 

och Hyysalo, 2008). Dessa översättare kan, enligt författarna, antingen bidra till ökad 

förståelse eller fungera som bromsklossar för utveckling och förändringar.  

Parterna i projekten kan antingen vara slutna eller öppna för förändringar. När de är slutna 

för förändringar anser parterna att projektet bör bedrivas utan förändringar av mål, tid och 

team och när de är öppna för förändring kan någon av dessa eller alla förändras inom 

projektet. När de är slutna för förändringar är parternas inställning att projektet kan 

bedrivas på rutin och att de är möjliga att genomföra repetitivt. Rutinprojekt har diskuterats 

av Lenfle och Loch (2010) och repetitiva projekt av Lundin och Söderholm (1995). Inom 
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informationssystemsområdet kritiseras den slutna synen på förändring av tid och resurser i 

järntriangeln eftersom de anser att kvaliteten kan begränsas (Ambler, 2006). Istället föreslås 

en öppenhet för förändringar.  En öppenhet för förändringar av mål, tid och team kan vara 

ett sätt att stödja flexibilitet. Flexibilitet i projekten kan, enligt Lenfle och Loch (2010), 

underlätta innovationer. I projekt som är öppna för förändring är det enklare att uppnå 

unika mål och fokusera på konsekvenser, och ett sluttillstånd, för organisationen (Lundin 

och Söderholm, 2013).  

Den litteratur som är användbar för att förstå affärssystemsprojekt som organisationsform 

och projekttyp berör tre delar av projektforskningen. De tre delarna är (1) projekt och mål, 

(2) projekt som temporär aktivitet - tidsdimensionen samt (3) interorganisatoriska team, 

vilka alla är användbara för att kunna beskriva affärssystemsprojekt och olika synsätt på 

förändringar inom projekten.  

För att förstå mer av utmaningarna för organisationer som genomför affärssystemsprojekt 

kommer litteratur från affärsystemsområdet och affärssystemsprojekt att diskuteras. 

Litteratur från affärssystemsområdet diskuterar forskning och praktik inom den kontext 

som studeras. De tre begreppen mål, tid och team ger tillsammans en möjlighet att 

definiera och beskriva projekttypen, affärssystemsprojekt.   

I praktiken och inom forskningen om affärssystemsprojekt diskuteras begrepp och 

företeelser som; organisationsstrategier (Antonucci och Goeke, 2011) kommunikation och 

interaktion (Müller, 2003) kunskapsöverföring av värdeskapande affärsprocesser (Light och 

Wagner, 2006) och översättare (Stewart och Hyysalo, 2008). Därför kommer dessa begrepp 

och deras relation till affärssystemsprojekt att diskuteras. Avslutningsvis diskuteras projekt 

där parterna är slutna respektive öppna för förändringar för att förstå olika synsätt inom 

affärssystemsprojekten. Olika synsätt behöver förstås för att studera konsekvenser i 

organisationerna av om parterna är slutna respektive öppna för förändringar av mål, tid och 

team i affärssystemsprojekten.  

2.1.1 Projekt och mål 

Historiskt sett användes inte begreppet projekt utan vi har i efterhand definierat olika 

företeelser som projekt och kunnat analysera skilda typer av projekt. Vikingatågen har till 

exempel definierats som projekt (Morten, 1988). Projekt kan vara mer eller mindre 

omfattande och pågå under en kortare eller längre tid. Att kratta gården kan ses som ett 

kortvarigt projekt. Mayaindianernas byggnationer av Chichén itza och en Mayastad, med 

tempel, pyramider och en astronomisk utsiktsplats kan i efterhand ses som ett omfattande 

och långvarigt projekt. Projektet pågick i cirka 300 år, mellan år 600-900 e kr. Det vill säga i 

många generationer. 

I organisationer tillsätts ofta ett projekt för att utföra uppgifter som inte tillhör de vanliga 

rutinerna (Söderlund, 2005). Planerade förändringar genomförs ofta i projekt som ett sätt 
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att få ”saker att hända” i organisationer (Lundin och Söderholm, 1995). Projektets uppgift 

och målet med projektet är unikt (Packendorff, 1993). Att uppgiften är unik innebär att det 

inte är rutinuppgifter som utförs inom denna organisationsform utan dessa uppgifter passar 

bättre i den formella organisationen (Hobday, 2000).  

Projekt används för att integrera diverse funktioner och för att utföra osäkra och komplexa 

mål (Packendorff, 1995). Projekten kan ha mer eller mindre komplexa eller väldefinierade 

mål att styra mot. Projekt som utformar målen i början av projektet och styr 

genomförandet strikt mot målet brukar ha mer väldefinierade mål, dokumentation och 

kontinuerlig uppföljning (Packendorff, 1993; Lundin och Söderholm, 2013). Projekt som 

inte har väldefinierade mål utan styrs av visioner kan behöva en mer öppen process 

(Lundin och Söderholm, 2013). Projekt specificerar mål och syfte i början och under 

projekttiden sker, enligt traditionell projektledningslitteratur, all aktivitet med fokus på det 

inledande syftet med projektet (se t.ex. Butler och Richardson, 2004). De huvudbegrepp 

som används, inom den traditionella projektledningslitteraturen, för att definiera ett 

projekts utrymme; är mål, funktion, tid och resurser. Funktion är det som ska skapas, vilket 

är uppgiften i projektet.  Tid är de tidsramar som beslutats för projektet och budget är de 

resurser i form av, till exempel, pengar och personer som projektet har tilldelats 

(Packendorff, 1993). Järntriangeln där begreppen kvalitet, tid och resurser ingår (Atkinson, 

1999) brukar användas för att definiera var fokus för projektet bör vara men har också 

kritiserats för att se projektet som ett slutet system (Kapsali, 2013). Projektledarens uppgift 

blir, enligt traditionell projektledningslitteratur, att identifiera om det är tids-, budgetramar 

eller funktionen och målet i projektet, som ska prioriteras. Är det tid och budget som är det 

viktigaste behöver den tid och de resurser som förbrukats följas upp. Är det istället 

funktionen och målet som är viktigast kommer förmodligen kvaliteten följas upp 

kontinuerligt och förändringar att genomföras.  

Att målet är unikt leder också till osäkerhet och avvikelser (Hällgren, 2009) som är svåra att 

förutse. Det kan vara förändringar i omvärlden (Engwall, 2003) likväl som ledningens 

ändrade behov, på grund av den kunskap som utvecklas (Olsson, 2006). Inom den 

traditionella projektlitteraturen rekommenderas styrande projektmodeller som användbara 

när målet är väldefinierat och flexibla modeller när målet inte är så väldefinierat (Atkinson, 

1999). I en föränderlig omvärld kan det däremot vara av värde att kunna förändra projekt 

och projektmål allt eftersom kunskap utvecklas om behov (Midler, 1995), vilket enligt 

Lundin och Söderholm (2013) kan ge projektteamet en möjlighet att skapa värde till 

organisationen. Projekt uppfattades tidigare, enligt Engwall (2003), som ett slutet system 

utan influenser från omvärlden. Det har tidigare konstaterats att det gäller att anpassa 

projektledningsverktyg till projektets kontext och uppgift och att det därför inte finns något 

bästa sätt att genomföra uppgiften och nå målet (Besner och Hobbs, 2013). Ett problem är, 

enligt Kapsali (2013), traditionell projektlitteratur som presenterar styrande modeller och 

kontrollverktyg som bygger på en sluten syn på projekt. Användning av traditionell 

projektledningslitteratur skulle kunna leda till att projektledare uppfattar styrande modeller 

och en sluten syn som användbara i alla projekt oavsett projektuppgift och projektkontext. 
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Orlikowski och Barley (2001), som studerat IT-införande i organisationer, har kommit fram 

till att kontroll skapar begränsningar om det inte går att återgå till tidigare faser när behov 

av innovation och förändring finns.  

2.1.2 Temporära projekt - tidsdimensionen  

I praktiken och inom forskningen används begreppet temporär organisation för diverse 

projekttyper. Det kan vara allt ifrån film- (DeFillippi och Arthur, 1998) till 

konstruktionsprojekt (Scarborough m.fl., 2004). Temporära projekt som begrepp signalerar 

att projekt har en tidsram att förhålla sig till. Tid är det som tydligast karaktäriserar ett 

temporärt projekt (Jones och Lichtenstein, 2008). Begreppet temporära organisationer 

applicerades på teater av, Goodman och Goodman (1976), som en organisation med 

begränsad tid för utförandet. Författarna definierar ett projekt som: 

”a set of diversely skilled people working together on a complex task over a limited period of time” 

Under åren har definitionen av ett projekt utvecklats men begränsningen i tid är 

fortfarande det som definierar ett temporärt projekt. Att projekt även är en organisation 

med kopplingar till omvärlden (Engwall, 2003) och den permanenta organisationen har 

diskuterats av bland annat Grabher (2004). Författaren anger vidare att temporära 

organisationer ska ses som nära anknutna till sin organisation och den sociala kontexten, 

vilka ger resurser i form av expertis men även legitimitet till projektet. Därför behöver den 

organisation som genomför projektet och de personer som samverkar inom projektet 

också beaktas i projektstudier (Engwall, 2003). 

I praktiken används standarder för projektledning och det refereras till PMI (Project 

Management Institute) i samband med studier av projekt inom olika branscher. PMI är ett 

dominerande nätverk för projektledning som startade i USA 1969 med syftet att 

medlemmar inom denna organisation skulle kunna dela sina erfarenheter (Garel, 2013). 

PMI är en organisation som utvecklar och etablerar standarder inom projektledning. Dessa 

standarder finns samlade i boken Project Management Body of Knowledge - 

PMBOK®Guide. Den här boken används som guide och referens för projektledning runt 

om i världen inom diverse branscher, enligt Engwall och Westling (2004). De modeller som 

beskrivs av PMI (Project Management Institute) kommer från ”Best Practice”, det är 

modeller och metoder som använts i praktiken för projektledning (Garel, 2013). Om PMI:s 

syn på projektledning är allmänt accepterat av projektledare världen över kan det vara 

viktigt att anknyta till deras bok för att förstå projektledning i praktiken. PMI definierar 

projekt som en temporär organisation, som ska skapa en unik produkt eller service och att 

det finns en definitiv början och ett definitivt slut för varje projekt. PMI (2004) definierar 

ett projekt enligt följande: 

”A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product or service. Temporary means that every 
project has a definite beginning and a definite end. Unique means that the product or service is different in some 

distinguishing way from all similar products and services” 
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Från den traditionella projektledningslitteraturen kan förståelse fås för varför projekt har 

fokus på genomförande, planering och kontroll. Planering av projekt genomförs, enligt 

PMI (2004), i syfte att kontrollera projektet och för att hantera säkerhet men även 

osäkerhet i projektet. PMI (2004) anger vidare att osäkerheten är som störst i början av 

projektet men att sannolikheten för att uppnå målen ökar med tiden. Trots att osäkerheten 

är som störst i början av projektet är det då kontrakt och kravspecifikationer framställs 

(Lindkvist m.fl. 1998). Det är däremot inte säkert att projekten alltid uppnår den i förväg 

definierade lösningen eller åstadkommer en förändring, (jmf. Robey m.fl. 2002), som funnit 

att organisationer som genomfört affärssystemsprojekt inte alltid infört dem i 

organisationen. Turner och Müller (2003) definierar projekt som en temporär organisation 

och tillägger att förändring är ett av målen med projektet. Ett projekt definieras, enligt 

författarna, som: 

“…a temporary organization to which resources are assigned to undertake a unique, novel and transient endeavour 
managing the inherent uncertainty and need for integration in order to deliver beneficial objectives of change”. 

För att förstå vad en temporär organisation är behöver, enligt Lundin och Söderholm 

(1995), de fyra begreppen är tid, uppgift, team och övergång definieras. Författarna 

definierar de fyra begreppen på följande sätt: För det första ska det finnas en definierad 

uppgift, vilken är orsaken till att skapa en temporär organisation. Uppgiften som den 

temporära organisationen ska utföra är unik, vilket innebär att den utförs inte av någon 

annan på samma sätt och vid samma tidpunkt. För det andra använder författarna 

begreppet tid. Begreppet tid tydliggör att uppgiften har en begränsad tidsperiod och 

förväntas inte pågå för evigt. För det tredje har en temporär organisation ett team som ska 

utföra uppgiften. Det fjärde begreppet som Lundin och Söderholm (1995) använder för att 

definiera en temporär organisation är övergång. Övergång som begrepp visar på att det 

finns förväntningar om ett visst agerande eller en förändring efter projektarbetet avslutats. 

Begreppet övergång innebär att det som skapats i projektet är tänkt att överföras till den 

formella organisationen, andra projekt eller något annat (Lundin och Söderholm, 1995). 

När uppgiften är slutförd har orsaken till att verka i en temporär organisation upphört 

vilket innebär att teamet upplöses och återgår till andra arbetsuppgifter (Butler och 

Richardsson 2004). 

En fastställd sluttidpunkt innebär att det finns förväntningar om att organisationen ska 

upphöra, vilket, enligt Packendorff (1993), kan påverka medlemmarnas agerande i projekt. 

Vetskapen om en sluttidpunkt kan påverka deltagarnas beteende i affärssystemsprojektet så 

att de agerar för att denna tidpunkt inte överskrids, vilket, enligt Atkinson (1999), gör att 

fokus blir på inledande resursramar. Beroende på hur tidsavgränsningen tolkas av 

projektdeltagarna anser Packendorff (1993) att handlandet kan se olika ut. 

I tidigare delkapitel har begreppen mål och tidsdimension diskuterats i förhållande till 

projekt. Temporära projekt kan genomföras både internt i en organisation och benämns då 

som intraorganisatoriska. Projekten kan också bedrivas tillsammans med en extern 
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organisation och benämns då som interorganisatoriska. I nästa delkapitel diskuteras teamets 

sammansättning, kontrakt och relationer i tidsbegränsade interorganisatoriska projekt. 

2.1.3 Interorganisatoriska team  

Interorganisatoriska projekt är ett tidsbegränsat projekt som bedrivs tillsammans med en 

extern organisation för att skapa en unik produkt eller service (Jones och Lichtenstein, 

(2008). I studier av interorganisatoriska relationer är tidsdimensionen, kontrakt och 

relationer med parter från skilda expertisområden, en del av de begrepp som diskuteras 

(Cropper, m.fl., 2008).  

Interorganisatoriska projektets team består av deltagare eller parter från olika 

organisationer. I affärsprojekt är parterna minst två, en beställare och en part som 

kontrakteras (Söderlund, 2005) för en bestämd tid. Kontrakt kan också ses som en form av 

formell kontroll (Woolthuis m.fl., 2005). Risken är att kontrakterade mål och ramar kan bli 

styrande om det krävs omförhandlingar och förändringar i kravspecifikationer. Om 

kontraktet har ett fastprisavtal innebär det, enligt Müller och Turner (2005), att en högre 

grad av kontroll bör tillämpas av leverantören för att inte de ska riskera ett överskridande 

av tids- och budgetramar.  Omförhandlingar av kontrakten kan nämligen förbruka tid som 

kontrakterats för projektet (Söderlund, 2005) och äventyra kunskapsöverföring om 

affärsprocesser och därmed kvalitén i resultatet (Hui, m.fl., 2008). Kontraktets funktion 

och beställares aktiva roll i interorganisatoriska IT-projekt kan ha undervärderats (Hui, 

m.fl., 2008). Det behövs, enligt författarna, fler studier inom kontexten intraorganisatoriska 

IT-projekt som undersöker beställarens påverkan på kontrakten, men även kontraktens 

funktion som kontrolldokument vid genomförandet av projekten.  

Fokus i interorganisatoriska projekt anses vara mer på uppgiften än på relationen om 

samarbetet är tidsbegränsat (Saunders och Ahuja, 2006). I interorganisatoriska projekt kan 

det vara så att inte bara projektet utan även relationen mellan parterna är tidsbegränsad. 

Om projekten ses som en enstaka händelse kommer samarbetet och gemensam 

kunskapsutveckling inte att kunna utvecklas i framtiden (Coyle-Shapiro, 2002). Det 

behöver däremot inte vara så. Om organisationerna genomför ytterligare projekt 

tillsammans eller fortsätter att interagera blir relationen inte tidsbegränsad till ett enskilt 

interorganisatoriskt projekt. 

Interorganisatoriska projekt kan bestå av parter från olika expertisområden vilka har 

olikartad kompetens. I samarbete mellan parter med olika expertiskunskap är det viktigt att 

det finns kompetens hos-, och förtroende för att, den andra parten ska göra sin del av 

arbetet (Szulanski, m.fl. 2004). I affärssystemsprojekt som genomförs tillsammans med en 

beställare och en leverantör är tillit mellan parterna av betydelse både för att sälja in 

projektet och för att nå kundvärde, enligt (King och Burgess, 2008), som studerat sociala 

relationer och interaktioner i affärssystemsprojekt.  
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Projektforskningen har på senare tid ökat sitt fokus på projekt som genomförs gemensamt 

med andra organisationer (Bakker, m.fl., 2011). Författarna konstaterar att även i praktiken 

har interorganisatoriska projekt som företeelse ökat. Det finns däremot begränsat med 

kunskap om hur kunskapsöverföring sker inom projekten (Bakker, m.fl., 2011). Lindkvist 

(2005) har kommit fram till att det är svårt att skapa ömsesidig förståelse för 

kunskapsöverföring inom interorganisatoriska projekt eftersom dessa projekt ofta består av 

individer från olika expertisområden. I en sammanställning av tidigare forskning inom 

interorganisatoriska projekt (Janowicz-Panjaitan m.fl., 2009), har det uppmärksammats att 

projektdeltagarnas påverkan på projektet bör studeras i förhållande till tid. Författarna 

rekommenderar med andra ord forskning i interorganisatoriska projekt för att ta reda på 

mer om teamets interaktioner i förhållande till tid. Ett sätt att hålla tidsramar är enligt, 

Enberg m.fl., (2010), att exkludera de med mindre kompetens från diskussionen. I 

affärssystemsprojekt kan det vara svårt att exkludera en part. Detta eftersom 

affärssystemsprojekt är ett interorganisatoriskt projekt (Söderlund, 2005) där en leverantör 

och en beställare förväntas överföra kunskap för att utveckla ett system som stödjer 

beställarorganisationens unika affärsprocesser. Att ha stödjande och avancerade 

affärssystem är numera, enligt Hedman m.fl., (2009) en förutsättning och nödvändighet för 

att bedriva en affärsverksamhet.  

2.2 Affärssystemsprojekt och informationsstrategi 

Informationssystem används i de flesta organisationer idag för att hantera, data 

informationsflöden, kommunikation, interaktion och affärsprocesser (Berghel, 2005). 

Informationssystem som begrepp är i denna text en kombination av alla teknologier, 

medarbetare och affärsprocesser. Informationsstrategier är hur allt ifrån enkel data införs i 

tekniken till beslut om hur information och kunskapsöverföring behöver integreras genom 

hela värdekedjan i en organisation och mellan organisationer. Affärssystem är en väsentlig 

del av informationsteknologin i ett företag och affärssystemsprojekt kommer därför att 

påverka organisationen i högre grad än traditionella informationssystem (Hooshang, 2006).   

Informationssystemsinförande behöver ses i ett strategiskt perspektiv och anpassas till 

företagets affärs- och organisationsstrategier (Davenport, 1998; Pearlson, 2001). 

Affärsstrategier kan vara styrelsens eller ledningens beslut om, till exempel unikitet och 

vilket värde som ska tillföras till beställare eller kunder (Porter, 1985). Andra 

affärsstrategier kan vara beslut om vilka interaktioner med företagets ”value net” som 

kunder, leverantörer och konkurrenter (Nalebuff och Brandenburger, 1997) som krävs. 

Inom vissa branscher behöver kanske organisationens affärsstrategier förändras 

kontinuerligt beroende på temporära innovationsfördelar. Flexibilitet i infrastrukturen, hur 

arbetet och rutinerna stöds och genomförs, kan även krävas för hållbara 

informationssystem (Hooshang, 2006). Organisationsstrategier berör till exempel 

strukturell design av organisationer, affärsprocessernas utformning, kontrollfunktioner av 

verksamheten och de uppgifter som företaget utför (Lucas och Baroudi, 1994). 
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Om beställarföretaget till exempel ska samarbeta med konkurrenter eller underleverantörer 

får det betydelse för informationsstrategin. Ett företag som ska etablera sig på nya 

marknader kan, till exempel, behöva stöd för olika former av valuta. Beroende på 

företagets behov av interaktioner kan det behövas möjlighet för kunder att införa 

automatiska beställningar för optimalt lagersaldo. Det kan också finnas behov av att kunder 

ska kunna beställa produkter på en hemsida på webben. Visst går det att i efterhand 

förändra informationsstrukturen och skapa en annan typ av hemsida men det blir 

förmodligen inte kostnadseffektivt. Det är inte heller säkert att det system som valts att 

hantera informationen på webben är möjlig att integrera.  

Organisationernas styrelse eller ledning är de som har beslutar om företagets affärs- och 

organisationsstrategier samt vilken information de behöver för att underlätta styrning av 

företaget (Lindvall och Nilsson, 2009). Styrelse eller ledning behöver därför kommunicera 

sina affärsstrategier, affärsprocesser och organisationsstrategier för att utforma en 

stödjande informationsstrategi (Lengnick-Hall, m.fl., 2004). Det finns ett samband mellan 

affärsstrategi, organisationsstrategi och informationsstrategi i en organisation (se figur 1). 

Strategitriangeln visar på hur dessa tre strategier behöver anpassas till varandra, där 

affärsstrategin är den överordnade (Pearlson, 2001). Informationsstrategi som begrepp i 

denna avhandling är den övergripande strategin för informationssystem som beslutats för 

organisationen. 

 

Figur 1: Strategitriangel för Informationssystem (Pearlson, 2001) 

Affärssystem är en del av organisationens infrastruktur som hanterar och stödjer insamling 

av data, information, interaktion och relationer mellan avdelningar och andra 

organisationer (Hooshang, 2006). En fokusering på teknik och en uteslutning av andra 

dimensioner kan begränsa kunskaps och organisationsutveckling (Dierkes m.fl.,2001). 

Förhållandet mellan affärssystem och organisation är komplext och unikt och en 

överdriven fokusering på antingen teknik eller organisation påverkar införandet (Kallinikos, 

2004). Systemen behöver vara anpassade till den beställande organisationens 

organisationsdesign, organisatoriska processer och affärsstrategin, vilket förmodligen 

inbegriper framtida strategiska planer. Chefer med strategiskt ansvar behöver därför vara 

aktiva i beslut som rör affärssystemsprojekt (Lengnick-Hall, 2004).  

Vilka eller vem som i praktiken bör ha rollen som ansvarig för informationsstrukturen har 

varierat och forskningen inom affärssystemsprojekt har kommit fram till olika förslag. Det 

är vanligtvis IT-chefen som haft rollen att förändra och samordna företagets 
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informationsstruktur och affärsprocesserna (Magnusson, 2010). Författaren har funnit att 

det ofta förekom ”inlåsningar” i gamla affärssystem, vilket gav IT-chefen begränsade 

handlingsramar. IT-chefen betraktades både som ett hinder för och som en möjliggörare 

för att informationssystemen skulle passa ihop med ledningens organisationsstrategier 

(Magnusson, 2010). Andra forskare inom affärssystemsprojekt som, Olve, (2009) föreslår 

att IT-chefen och controller tillsammans kontrollerar och ser till att IT-strukturen stödjer 

”informationstrafiken” och att affärsstödet stämmer med de strategier som ledningen 

beslutat. Elbanna (2007) har däremot kommit fram till att ledning och kontroll i 

affärssystemsprojekt inte enbart bör vara, till exempel, controllerns roll utan istället bör 

projektet vara hela organisationens ansvar. Andra forskare menar att chefer i en 

organisation bör ha det övergripande ansvaret (Hooshang, 2006). Svejvig (2011) har 

däremot kommit fram till att chefernas delaktighet inte var en framgångsfaktor för att 

lyckas med affärsystemsprojekt i organisationen. Det var, enligt författaren, istället 

”heroes” inom organisationen som bidrog till att projektet lyckades. Dessa individer blev 

en sammanhållande länk och drivkraft i projektet som Svejvig (2011) studerade. 

Affärssystemet har även konstaterats ha en roll i affärssystemsprojekt (Westelius, 1996). I 

studier som undersökt organisationspåverkan, vid införande av informationssystem, har det 

konstaterats att teknikens roll behöver uppmärksammas (Dechow och Mouritsen (2005). 

Affärssystemen har visat sig vara en maktfaktor i affärssystemsprojekt (Westelius, 1996). 

Affärssystemen kan efter införandet gripa in i de flesta av företagets processer och därmed 

påverka medarbetare inom olika delar av organisationen under lång tid. Det handlar med 

andra ord om ett flertal strategiska beslut som behöver tas i samband med 

affärssystemsprojekt, vilka kommer att påverka medarbetarna i organisationen i ett längre 

tidsperspektiv (Light och Wagner, 2006). Det finns även en osäkerhet inbyggd i projekten 

avseende ekonomiska konsekvenser eftersom det, till exempel, är svårt att mäta dels 

effekterna av införandet och dels den utveckling som krävs på grund av behovet av 

konstant förändring i affärsstödet (Hooshang, 2006). 

I studier inom affärssystemsprojekt har ett antal grundläggande kritiska faktorer 

identifierats, som till exempel; behovet av stöd från ledningen, kompetens hos teamet som 

inför affärssystemet, att alla känner tillhörighet och har tillgång till systemet, och att 

systemet och organisationen passar ihop efter införandet (Davenport, 1998; Scott och 

Vessey, 2000; Somers och Nelson, 2003). Användarutbildning och användarnas acceptans 

hör också till kritiska faktorer i projekten (Somers och Nelson, 2003). 

Affärssystemsprojekt är i praktiken ingen ny företeelse. Den här typen av projekt har 

bedrivits sedan de första affärssystemen utvecklades (Melin, 2009). 

Affärssystemsforskningen har tidigare fokuserat på systemet, dess nytta, roll, förändring 

och spridning (Lindvall och Nilsson, 2009). Inom forskningen poängteras också att 

affärssystemens införande påverkar organisationen i flera olika dimensioner (Kallinikos, 

2004). På grund av detta och att affärssystemen numera kan integrera hela organisationens 

affärsprocesser (Melin, 2009) kan chefer och ledare behöva vara mer aktiva som 
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beslutsfattare och informatörer i projekten än tidigare, vid införande av affärssystem i en 

organisation (Lengnick-Hall, m.fl., 2004).  

2.2.1 Vad är ett affärssystem? 

Affärssystemen är en mjukvara, vilken har utvecklats för att kunna stödja affärsprocesser i 

företaget (Laughlin, 1999). En organisation kan byta ut de flesta av sina IT-system till ett 

enda affärssystem som stöd för sina affärsprocesser och strategier (Laughlin, 1999). 

Affärssystem är ett enda integrerat system där händelser uppdateras i realtid och får 

återverkan på data i flera affärsprocesser. Syftet var att underlätta kontrollen av företaget 

genom att möjliggöra analys av rapporter från alla processer i företaget. 

Affärssystem är också ett beslutsverktyg. Cheferna i företaget har på grund av den 

integrerade informationen möjlighet att fatta beslut utifrån information i realtid (Laughlin, 

1999). En förutsättning är givetvis att systemet används av alla och att data uppdateras och 

integreras på ett sätt som underlättar chefers och ansvarigas beslutsfattande. Rapporterna 

från affärssystemet kan användas av ledningen för analys av hela verksamheten. Efter 

analys av respektive affärsprocess kan strategiska beslut fattas på grundval av de data som 

lagras i systemet. I rapporterna går det, till exempel, att utläsa vinstmarginaler och vilka 

produkter som är lönsamma. Det lagras även information om kunder, leverantörer 

produkter och personal. De processer som hanteras är till exempel ekonomi, produktion, 

försäljning, marknadsföring, fakturering, personal, inköp och lager.  

Ett exempel på stöd i affärssystemet är för inköpsprocessen. Alla har vi handlat i en 

matbutik. Om du till exempel köper ett paket fullkornsflingor av märket Green på 

matbutiken registreras detta i kassan och samtidigt förändras lagersaldot för 

fullkornsflingan Green i affärssystemet. Det går också en signal till leverantören av 

flingorna Green när en förprogrammerad beställningspunkt uppnås. Denna 

beställningspunkt behöver beräknas utifrån lageromsättningshastighet för flingan Green för 

att organisationen ska kunna möjliggöra ett för dem optimalt reservlager. Integrationen i 

systemet möjliggör, om detta fungerar, en effektivare inköpsprocess för flingorna Green. 

När flingpaketen kommer in scannas de och inköpspriset in i affärssystemet. På 

inköpspriset går det att ange en önskad vinstmarginal, vilket styr försäljningspris till kund. 

Det går att i systemet ange rabatter vid kampanjer eller rabatter för en viss inköpskvantitet.  

Tanken med att införa ett affärssystem är att rationalisera och effektivisera alla 

affärsprocesser och undvika resursslöseri. Det bör vara viktigt att affärssystemet är anpassat 

och att det kan förändras beroende på förändringar i omvärlden för att åstadkomma ett 

hållbart system. Det är enligt Magnusson och Nilsson (2014) nämligen cirka 80 % av den 

totala budgeten för IT som används för att införa affärssystem. Löften från leverantörer 

om effektivisering av organisationen och stöd för IT-enheten är, enligt författarna, några av 

skälen till att affärssystem implementeras i organisationer. Affärssystem som ska hantera 

hela organisationens affärsprocesser implementeras nämligen i affärssystemsprojekt och 
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oftast i samarbete med en extern leverantör som har expertiskunskap. Det är däremot inte 

säkert att den önskade effektiviseringen uppnås och att alla medarbetare noterar händelser i 

systemet. Om inte systemet kan stödja affärsprocesserna efter affärssystemsprojektet 

genomförts och systemet implementerats uppnås inte den tänkta effektiviseringen (Robey 

m.fl., 2002).   

Affärssystemens komplexitet har ökat och det framförallt under slutet av 1990-talet (Melin, 

2009). Affärssystemen var initialt utformade för beräkningar och inledningsvis utvecklades 

de för att stödja ekonomifunktionen och tillverkande företags processer. Affärssystemen är 

numera anpassade till olika branscher, som exempelvis detaljhandeln, tjänste- och 

kunskapsföretag men med ökade krav på att de ska anpassas och modifieras till olika typer 

av verksamheter. Utvecklingen av branschanpassade system som efter införandet ska stödja 

unika organisationer gör att både uppgift och mål i affärssystemsprojekt blir mer komplext 

än tidigare när affärssystemsprojekten i huvudsak genomfördes för att stödja en separat 

funktion som, till exempel, ekonomifunktionen (Hedman, m.fl., 2009). När uppgiften 

kräver en resursmässig insats och väsentliga organisatoriska åtgärder anses uppgiften vara 

komplex (Christensen och Kreiner, 1997). Författarna beskriver en komplex uppgift på 

följande sätt:  

”…Det är när den angår medarbetare från olika delar av organisationen, som det är meningsfullt att ta tag i den på ett 
medvetet och planmässigt sätt.” 

I dagsläget har ofta organisationerna dessutom en koppling mot leverantörer och kunder 

där affärsprocesserna behöver stödjas oavsett vilket land kunder eller leverantörer verkar i. 

Det krävs till exempel kontroll på valutor, omräkning till nationell valuta och anpassning till 

lagar för respektive inköpsland. Affärssystemet bör efter införandet också stödja 

organisationens strategier och design (Light och Wagner, 2006). Framtida strategier kan till 

exempel vara att etablera sig på nya marknader eller att förändra lager, tillverknings och 

inköpsprocesser. Det här kräver i sin tur att ledningen är aktiv i inköpsprocessen av ett 

affärssystemsprojekt. 

2.2.2 Integration av organisationsstrategier i affärssystemsprojekt  

Som tidigare diskuterades har organisationsstrategierna sin grund i beslut som fattats av 

styrelse eller ledning om, till exempel, affärsprocessernas utformning, kontrollfunktioner av 

verksamheten och de uppgifter som företaget ska utföra (Lucas och Baroudi, 1994). De 

affärsprocesser som behöver beskrivas i detalj är de som ska stödjas inom hela 

försörjnings- och värdekedjan, både inom och utom den egna organisationen (Pearlson, 

2001). Affärsprocesser definieras, i denna avhandling, som organisationens affärsprocesser 

och rutiner, inom alla funktioner som, till exempel, marknadsföring, försäljning, logistik, 

ekonomi. Det finns också ett samband mellan affärsprocesserna (Davenport, 1998), vilka 

skulle kunna integreras i affärssystemet. Integration av affärsprocesser och beslut om hur 

de ska integreras görs för att styrelse, ledning och medarbetare ska kunna hämta 
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information från affärssystemet som stöd för dagliga rutiner och beslutsfattande. 

Organisationens strategier och arbetssätt behöver enligt tidigare affärsystemsforskning 

samordnas med affärssystemet (Siurdyban m.fl. 2012),  

Det har konstaterats inom affärssystemsforskningen att ett affärssystemsprojekt både 

handlar om förändring av affärssystemets funktioner och organisationsförändring (Markus, 

2004). Affärssystemet betraktas ofta som ett verktyg för förändring av organisationens 

affärsprocesser och design, men det är inte affärssystemet i sig som åstadkommer eller ska 

åstadkomma organisationsförändringen (Westelius, 1996; Light och Wagner, 2006). Det är 

istället en iterativ process som pågår vid införandet, där affärssystemet modifieras efter 

organisationens design och omvänt (Light och Wagner, 2006). Författarna varnar för 

förändring av existerande och värdeskapande affärsprocesser för att passa affärssystemets 

stöd. Light och Wagner (2006) rekommenderar ett varsamt införande i organisationen och 

en modifiering av affärssystemet istället.  

Förståelse för organisationens strategier som helhet är viktigt för att kunna ställa upp en 

kravspecifikation vid upphandling av affärsstöd som passar organisationens strategier och 

organisationsdesign (Pearlson, 2001). I affärssystemsprojekt är beställarens kunskap och 

förståelse för egna organisationsstrategier viktigt för att kunna beskriva 

organisationsdesignen och detaljerade rutiner och affärsprocesser. Dessutom krävs 

beslutsförmåga för hur affärsprocesserna i systemet bör integreras för att stödja både 

organisationsdesign och informationsstrategier inom organisationen. Trots att förmåga till 

att anpassa informationsstrategier och organisationsstrategier är en viktig kompetens för 

chefer i företag har näringslivet svårt att rekrytera denna kompetens (Antonucci och 

Goeke, 2011).  

I forskning som syftat till att ta reda på vilken kunskap, kompetens och förmåga som krävs 

för affärssystemsprojekt har Schwering (2002) uppmärksammat att det finns få universitet 

som utbildar studenter om sambandet mellan organisationsstrategier och 

informationsstrategier. Antonucci och Goeke (2011) och AACSB (Taylor, 2000), 

rekommenderar akademisk forskning som leder till att sambandet mellan IT-strategier och 

organisationsdesign integreras inom den akademiska utbildningen. Det krävs däremot inte 

bara förståelse för affärsprocesserna, enligt, Grabski m.fl., (2011), utan även en förståelse 

för affärskontexten, beroende och oberoende affärsprocesser och en korsfunktionell 

problemlösningsförmåga. Det kan även krävas en översyn och förändring av existerande 

organisationsdesign och rutiner i samband med ett affärssystemsprojekt. Det handlar 

därför också om hur organisationen kan eller behöver förändra existerande 

organisationsdesign (Hedman och Lind, 2009). Det finns mer att läsa om detta i litteratur 

som beskriver BPR - Business process reengineering (Ozcelik, 2010). Kunskap om 

organisationsstrategin är en grundläggande men kritisk punkt för att kunna förändra 

affärsprocesser innan affärssystemet införs. Organisationens rutiner kan även behöva 

förändras i efterhand beroende på hur och om affärssystemet bör stödja befintliga rutiner. 
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Affärssystemet behöver dessutom anpassa till affärsstrategier, organisationsstrategier och 

informationsstrategier i den organisation som ska införa affärssystemet. 

Om organisationen har ett processperspektiv ser de organisationens rutiner som 

korsfunktionella (Pearlson, 2001). Det vill säga att varje del av en affärsprocess berör flera 

avdelningar eller funktioner i en organisation. I en organisation är affärsprocesserna 

naturligt integrerade mellan olika avdelningar och affärssystemet bör därför kunna stödja 

arbetssättet och ge önskad information till respektive avdelning eller funktion. 

Avdelningscheferna behöver därför samarbeta för att optimera affärsprocesserna (Yeh och 

Xu, 2013). Samarbete mellan funktioner för optimering av processer kan underlättas om 

organisationens struktur är i form av en matrisorganisation. I en matrisorganisation finns 

ett processperspektiv och affärsprocesserna är i fokus, vilket kan stödja samarbete mellan 

olika funktioner (Pearlson, 2001). Ett sätt att öka beställarkompetensen är därför att 

använda sig av ett processperspektiv och uppmuntra till samarbete funktioner och 

avdelningar emellan (Pearlson, 2001). 

Forskare som använt sig av affärssystemsprojekt som studieobjekt har kommit fram till att 

bristande kompetens om affärssystem och förståelse för den egna organisationens 

affärsprocesser är ett problem (Robey m.fl., 2002). Antonucci och Goeke (2011) anger att 

bristande kompetens om affärssystem och förståelse för sambandet mellan 

organisationsdesign och affärsstöd leder till rekryteringsproblem för näringslivet. 

Författarna anger vidare att rekryterare kan få problem med att utforma kriterier och 

kravspecifikationer för tjänster som har att hantera affärssystemsprojekt i sin befattning. 

Även om det finns deltagare som har förståelse för sambandet mellan 

organisationsstrategier och informationsstrategier samt affärssystemkompetens kan 

bristande kommunikation mellan parter i projektet skapa hinder för kunskapsöverföring 

(Stewart och Hyysalo, 2008). För att kunna dela den kompetens och expertiskunskap som 

finns hos respektive part som deltar i affärssystemsprojektet krävs nämligen att de kan 

kommunicera (Müller, 2003).  

2.2.3 Kommunikation och översättare i affärssystemsprojekt 

Det är vedertaget sedan länge tillbaka att kommunikation och tolkning av det som 

kommuniceras inte är helt lätt och oproblematiskt i affärssystemsprojekt (Müller, 2003). Att 

information inte uppfattas på samma sätt av beställaren som leverantören har avsett kan ha 

många olika orsaker, till exempel, innehåll, otydlighet, ointresse, ouppmärksamhet, 

störningar på grund av konkurrerande information, bristande fackspråkskunskap och 

kompetens.  

Kommunikationsproblem och brister i fackspråkskunskap är speciellt frekvent i projekt där 

medarbetare från två olika expertisområden förväntas kommunicera och överföra kunskap 

mellan varandra (Lindkvist, 2005; Fong, 2005). För att kunna åstadkomma organisatoriska 

förändringar eller besluta hur affärsprocesserna i organisationen ska stödjas är 
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kommunikation mellan deltagarna i projektteamet av vikt. Det framhålls av Müller (2003) 

att frekvent kommunikation mellan beställare och leverantör av affärsstödssystem är viktig 

under hela projektet för ömsesidig förståelse.  

Ett hinder för kommunikation och kunskapsöverföring i affärssystemsprojekt kan vara 

projektdeltagarnas inställning. Park-Dahlgaard (2001), har i sin studie funnit att det behöver 

finnas motivation hos individen, t.ex. en inre önskan att tillfredsställa mentala behov, för 

att kunna överföra kunskap. Om konkurrensen är hård inom organisationen är det inte 

säkert att motivation finns för kunskapsöverföring. Individens syfte med att delta i 

projektet behöver inte vara att uppnå organisationens mål. Det kan istället vara individuella 

behov av; socialt umgänge, högre lön eller karriärmöjligheter som motiverar deltagande 

(DeFillippi och Arthur, 1998). Andra hinder för kunskapsöverföring kan vara 

kontrakterade och begränsade tidsramar i projekten. I en del projektifierade organisationer, 

organisationer som bedriver projekt i huvudsak, har det konstaterats att det inte fanns 

utrymme för kunskapsöverföring mellan projekten på grund av tidsbrist (Eskerod och 

Blichfeldt, 2004). Leverantörerna i affärssystemsprojekt kontrakteras för en begränsad tid 

av beställaren och utrymme för kunskapsöverföring mellan kundprojekt kan därför 

begränsas på grund av tid.  

Det finns ett flertal strategier som kan används för att överbrygga hinder för 

kunskapsöverföring inom projekt där deltagare från olika expertisområden samarbetar. De 

strategier som, enligt Pemsel och Widén (2011), är användbara är; översättning, utbildning 

av slutanvändare, utvärderingar, stödjande av förändring, och begränsning av information 

till beställarorganisationens projektdeltagare. Enberg m.fl. (2010) anser dessutom att de 

med lägre kompetens bör exkluderas från projektet för att förkorta projekttiden.  

Ett sätt att överbrygga hinder för kommunikation och lärande inom affärssystemsprojekt är 

att tillsätta en översättare eller att en deltagare får eller tar rollen som översättare (Stewart 

och Hyysalo, 2008). Översättare kan dels vara inhyrda, till exempel organisationskonsulter, 

och dels kan det vara befintliga deltagare som tar rollen som översättare i 

affärssystemsprojektet (Stewart och Hyysalo, 2008). Översättare är en individ som får eller 

tar på sig rollen att kommunicera med parter från olika expertisområden.  Desouza, och 

Awazu (2006), har poängterat vikten av att i projekt med parter från olika expertisområden 

ha översättare med kunskap att översätta termer för att parterna ska kunna utveckla och 

använda sig av kunskap som utvecklats.  

En av översättarens funktion är att överbrygga ”gap”, mellan parterna i projektet, för 

ömsesidig förståelse och kunskapsöverföring. Översättarens övriga uppgifter är, enligt 

Bessant och Rush (1995), att identifiera och artikulera beställarens behov till leverantören 

genom att fokusera på utveckling av affärsstöd som passar organisationens behov. Inhyrda 

översättare, till exempel organisationskonsulter, förväntas även bidra till utveckling av 

beställarorganisationen. En översättare kan, enligt Westelius (1996), bidra med information 

vad gäller andra individers perspektiv på projektet. Det är även av vikt att översättarna 
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kommunicerar systemets möjligheter till utveckling för anpassning till organisationens 

processer och tvärtom. Organisation och system behöver nämligen vara anpassade till 

varandra (Somers och Nelson, 2003). Översättaren i affärssystemsprojekt behöver därför 

både systemkompetens och kompetens att beskriva beställarorganisationens affärsprocesser 

och strategier för att skapa förståelse mellan parterna. Översättaren kan då underlätta 

förståelsen hos båda parter för nödvändig systemutveckling och organisationsförändring.  

Även om en översättare tillsätts eller tar rollen för kommunikation och kunskapsöverföring 

finns det förmodligen ingen garanti för att kunskap utvecklas och projektmålen uppfylls. 

Stewart och Hyysalo (2008)  har kommit fram till att översättare kan bidra till, och vara 

själva orsaken till, att innovation och utveckling begränsas inom affärssystemsprojekten.  

“…established intermediaries can also be roadblocks, and expensive and intransigent gatekeepers, with services, 
repertoires of knowledge and activities, that can fail the innovation process in a range of ways” (Stewart and Hyysalo, 

2008). 

För att förstå mer av översättares funktion inom affärssystemsprojekt krävs det mer 

forskning, enligt Stewart och Hyysalo (2008). Ett sätt kan vara att fokusera på översättares 

funktion, när det gäller kommunikation, för att förstå kommunikationsmönster och om 

översättarna i sin roll kan påverka parterna till att vara öppna eller slutna för förändring.  

2.3 Sluten eller öppen för förändring i affärssystemsprojekt 

Om projektets parter är slutna eller öppna för förändring leder det till användning av skilda 

former av strategier vid genomförandet av projekten (Lévárdy och Browning, 2009). Om 

parterna är slutna för förändring blir fokus på mål, tid och resursramar från inledningen av 

projektet. Om parterna är öppna för förändring är dessa ramar inte i fokus och kan 

förändras (Karlström och Runeson, 2005). Istället är målet, funktionaliteten som leder till 

konsekvenser för organisationen (Lundin och Söderholm, 2013) i fokus.  

2.3.1 Sluten för förändring 

I projekt där parterna är slutna för förändring blir fokus på mål, funktionalitet, tids och 

resursramar från inledningen av projektet (Atkinson, 1999). Det bör, enligt författaren, inte 

heller finnas någon kontextuell osäkerhet eller tvekan om målet när parterna väljer att vara 

slutna för förändring. När parterna i ett projekt är slutna för förändring medges ingen 

förändring av mål, tid och resurser som teammedlemmar. Att vara sluten för förändring är 

ett sätt att hålla projektet inom de ramar som beslutats av ledningen. Nackdelar med att 

vara sluten för förändring är att det kan bidra till bortseende från omvärldsförändringar, 

(Engwall, 2003) och möjligheter till utveckling och värdeskapande för organisationen 

(Lundin och Söderholm, 2013). 
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Hodgson (2002) som studerat IT-projekt har funnit att IT-cheferna upplevde 

projektmodeller och planering som ett byråkratiskt kontrollsystem. De 

projektplaneringsmodeller som används inom IT-projekt och för att införa 

informationssystem, är påfallande lika de som utvecklades för användning inom det 

amerikanska försvaret under 1950-talet (Tjäder, 1999). Det vill säga i grunden är 

projektmodellerna utvecklade för helt andra projektuppgifter än de som modellerna 

används till idag. Hodgson (2002) kritiserar ett slutet synsätt på projekt och användningen 

av styrande modeller som används oavsett projekt och uppgift. Gemensamt för styrande 

modeller är att de styr projektarbetet framåt och att det i modellerna inte finns utrymme för 

förändring (Kerzner, 2010).  

Projektmodeller används som stöd för genomförandet både när parterna är slutna och när 

de är öppna för förändring. Vattenfallsmodellen används i olika varianter och efter viss 

modifiering ofta inom interorganisatoriska affärssystemsprojekt (ComputerSweden, 2015; 

Grabski, m.fl., 2001). Användningen av ”vattenfallsmodellen” kommunicerar enkelhet till 

kund men kräver en kontinuerlig och intensiv kommunikation med kund om framtida 

behov (Wilson, 2008). Modellen har i branschtidningar som till exempel ComputerSweden 

(2015) kritiserats för att inte vara öppen för förändring. De olika faserna i modellen kan 

däremot, enligt Söderlund (2005), användas som milstolpar eller avstämningspunkter för att 

se till att upprätthålla en öppenhet, flexibilitet och handlingsförmåga inom projekten.   

För varje fas i vattenfallsmodellen finns det en noggrann beskrivning av vad som ska 

genomföras. Beställaren ska, enligt Christensen och Kreiner (1997) för det första (1) i 

målsättningsfasen definiera vad som ska uppnås med projektet och för det andra (2) i 

planeringsfasen hur det ska uppnås. Projektets genomförandefas (3) tar, enligt författarna, 

sin utgångspunkt i dokumentation och underlag från tidigare faser av projektet. 

Avslutningsvis implementeras lösningen, till exempel att affärssystemet går i drift. (4) Den 

sista fasen är utvärderingen av projektet som helhet (Butler och Richardson, 2004). Den 

här typen av projektmodell används troligtvis för att signalera enkelhet och kontroll, vilket 

kan göra det lättare att ”sälja in” projektet till den som beställt projektet.  

Ett problem kan vara att utvärderingen efter projektet ska relateras till hur väl projektet har 

hållit mål, tids- och resursramar utifrån de beslut som fattats i målsättningsfasen 

(Christensen och Kreiner, 1997; Berggren och Lindkvist, 2001). Att utvärdering och 

feedback på genomförandet relateras till målsättningsfasen och planer som fastställts i 

inledningen av projektet innebär att en slutenhet och inte en öppenhet för förändringar 

värderas. Om projektet dessutom har överskridit de tids och resursramar som tilldelades i 

målsättningsfasen anses projektet vara misslyckat (Gowan och Mathieu, 2005) oavsett 

organisatoriska konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. Det kan, enligt Tjäder (1999) som 

studerat fyra affärssystemsprojekt, orsaka problem att projektets parter inte är öppna för 

förändring i slutet av projekten.  
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2.3.2  Öppen för förändring 

När parterna är öppna för förändring är det fokus på det som kan åstadkommas i projektet. 

I projekt där målet inte är formulerat i början av projektet utan formuleras eller förändras 

under projektet är en öppenhet för förändring användbart (Lévárdy och Browning, 2009). I 

ett projekt där parterna är öppna för förändringar är syftet att nå ett mål men 

genomförandet ”vägen dit” karaktäriseras av öppenhet för förändringar av mål, 

funktionalitet, tids och resursramar som till exempel teamets sammansättning. Det har 

tidigare inom projektforskningen konstaterats att det är viktigt att se till projektets omvärld 

(Engwall, 2003) och uppgift (Lundin och Söderholm, 2013). Trots detta är en slutenhet för 

förändringar i fokus i praktiken (IVM, 2014) och förändringar eller återgång till tidigare fas 

bör, enligt traditionell projektlitteratur, inte genomföras när den första fasen av projektet är 

över (Judgev, 2004).  

Om parterna i projekten är öppna för förändring kan justeringar av mål, tid och 

resursramar genomföras. Inom projektteamet ökar kunskapen om hur målet kan nås och 

vad som kan uppnås (Christensen och Kreiner, 1997). I projekt där parterna vill uppnå 

något av värde bör utvärderingen relateras till organisationens affärsnytta i ett längre 

tidsperspektiv (Lundin och Söderholm, 2013). I projekt som är öppna för förändringar kan 

målet ses som latent (Christensen och Kreiner, 1997). Författarna beskriver en 

vattenfallsmodell där de olika faserna betraktas som latenta mål, vilka kan förändras under 

projektets gång. I mindre projekt som betraktas som osäkra, strukturellt komplexa och har 

strikta tidsramar anses flexibilitet och en öppenhet för förändring vara användbart 

(Williams, 2005). Flexibilitet är enligt, Karlström och Runeson (2005), användbart i mindre 

projekt där nära samarbete, kontinuerlig intensiv kommunikation och uppföljning med 

beställare är möjlig.  

Diskussionen om att vara sluten eller öppen för förändring pågår både inom 

projektforskning och inom forskning om IT-projekt (Špundak, 2014), samt inom media. 

Att vara sluten för förändring rekommenderas som ett sätt att undvika överskridande av 

resursramar. Affärssystemsprojekt överskrider nämligen, som tidigare konstaterats, ofta 

resursramarna och 50 % av projekten anses som misslyckade. enligt studier som 

genomförts av Panorama Consulting group (2015). Denna studie genomförs varje år och 

med liknande resultat. Att affärssystemsprojekten ofta överskrider resursramarna och anses 

som misslyckade har skapat en diskussion inom både forskning och datakonsultbranschen. 

De guider som utformats av CEN - Europeiska standardiseringsorganet har väckt intresse 

inom affärssystemsbranschen och ses som ett sätt att skapa kundvärde. Det som diskuteras 

i praktiken är ett ökat användande av standardiseringsmallar och guider för kvalitet och 

kundvärde. Inom forskning som studerat kundprojekt inom IT ses flexibilitet och en 

öppenhet för förändringar som ett sätt att skapa kundvärde (Ihme, 2013) och lyckade 

projekt (Sheiffeld och Lemétayer, 2013). En öppenhet för förändring kan vara ett sätt att 

åstadkomma den flexibilitet som, enligt Olsson (2006), behövs för att ta tillvara den 

kunskap som utvecklats inom projektet. En öppenhet för förändring rekommenderas för 
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den första fasen av projektet men senare kan det leda till överskridande av resursramar 

(PMI, 1995). Flexibilitet och en öppenhet för förändringar i projekten kan, enligt, Ciu och 

Olsson (2009), även användas för att reducera funktioner och därmed hålla sig inom 

resursramar. Inom projektforskningen ses en öppenhet för förändringar av mål även som 

en möjlighet till att skapa värde för organisationen (Lundin och Söderholm, 2013).  

2.3.3 Konsekvenser för organisationer  

I detta delkapitel beskrivs konsekvenser för organisationer av att vara sluten eller öppen för 

förändring i affärssystemsprojekt. För det första redovisas en sammanställning av 

konsekvenser för de båda organisationerna, (se tabell 1) där respektive organisations synsätt 

på projekten jämkas samman med den andre partens synsätt.  

(1). När både leverantör och beställare är slutna för förändring är mål, tid och resurser som 

teamets sammansättning, vilka beslutats inledningsvis styrande. Beställarens organisation 

blir i dessa projekt inlåst i ett standardsystem som leverantören levererar. När båda parterna 

är slutna för förändring bidrar det nämligen till bortseende från strategiska planer och 

omvärldsförändringar (Engwall, 2003), vilket även kunde uppmärksammas i denna studie. 

Däremot kan en slutenhet till förändring inom projektet enligt, Judgev (2004), bidra till 

effektivisering av projektet. Det kan diskuteras vilka konsekvenser en slutenhet får för 

organisationen i ett längre tidsperspektiv.  

Tabell 1: Konsekvenser för organisationer av att vara sluten eller öppen för 
förändring.    

Konsekvenser för 
de olika 
organisationerna. 

 
Leverantörens synsätt på projekten 

Beställares synsätt 
på projekten 

 
Sluten för förändring 

 
Öppen för förändring 

Sluten för 
förändring 

1 
Beställaren blir inlåst i ett 
system 
 
Leverantören levererar standard 
system 
 

2.  
Beställaren blir inlåst i ett system 
 
Leverantören utvecklar sitt system 

Öppen för 
förändring 

3.  
Beställaren 
organisationsförändrar  
 
Leverantören levererar standard 
system 

4.  
Beställaren organisationsförändrar  
 
Leverantören utvecklar sitt system 
 

(2) När leverantören är öppen för förändring och beställaren sluten för förändring leder det 

till att leverantören får möjlighet till att utveckla sitt system. När leverantören är öppen för 

förändring kan mål, tid och team förändras. En öppenhet för förändring rekommenderas 
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vid systemutveckling (Sheiffeld och Lemétayer, 2013). Leverantörsorganisationen kan vid 

en öppenhet för förändringar fokusera på att åstadkomma ett slutmål av värde för den egna 

organisationen (Ihme, 2013).  Beställaren blir däremot inlåst i ett system.  

 (3) När beställaren är öppna för förändring och leverantören är sluten för förändringar 

levererar leverantören ett standardsystem och utvecklar inte sitt system. Att 

beställarföretagen är öppna för förändringar i parallella projekt visar på att de har förståelse 

för att existerande organisationsdesign behöver förändras, vilket Siurdyban m.fl. (2012) och 

även Hedman och Lind (2009) funnit är av vikt i affärssystemsprojekt. Beställarföretagen 

kan därmed tillskjuta mer resurser i projekten för att åstadkomma 

organisationsförändringar.  

(4) I det fall både beställaren och leverantören är öppna för förändringar skapas utrymme 

för både system och organisationsförändringar (Williams, 2005). En flexibilitet, öppenhet 

för förändringar, bör enligt, Kreiner (2012) och Kapsali (2013), eftersträvas eftersom det 

kan leda till värdeskapande för organisationen och innovativa lösningar. Ledningen bör 

också vara både öppna för förändringar och delaktiga i affärssystemsprojekt (Pearlson, 

2001) för att underlätta integrationen av informations och organisationsstrategier 

(Hooshang, 2006). Ett sätt är att ledningen förändrar resursramar och tillskjuter medel 

(Lundin och Söderholm, 2013) och fokuserar på vad projektet kan åstadkomma 

(Christensen och Kreiner, 1997). Ett annat sätt att lyckas med både 

organisationsförändringar och systemutveckling är enligt, Siurdyban m.fl. (2012) och 

Lengnick-Hall, m.fl., (2004), att cheferna engagerar sig mer och tillskjuter mer av sin egen 

tid i projekten. I den fortsatta studien kommer tabell 1 att fungera som ett ramverk och en 

utgångspunkt för analys av konsekvenser av ett öppet eller slutet synsätt på förändringar av 

mål, tid och team. 

Det finns olika sätt att se på affärssystemsprojekten. Inom forskning och praktik 

rekommenderas och används både ett öppet, flexibelt (Williams, 2005; Karlström och 

Runeson; Sheffield och Lemétayer, 2012; Lévárdy och Browning, 2009) och ett slutet 

(Judgev, 2004) synsätt på förändringar av mål, tid och team. Däremot återstår det att ta 

reda på konsekvenserna för organisationer av att vara sluten eller öppen för förändringar 

inom interorganisatoriska affärssystemsprojekt.  
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3. Metod och forskningsprocess 

3.1 Metoddiskussion 

Den teoretiska delen av avhandlingen visar på olika synsätt och strategier för 

genomförandet av affärssystemsprojekt. Det finns även olika sätt att se på världen och 

uppfattningar om hur olika synsätt och strategier inom affärssystemsprojekt kan studeras 

och förstås. Diskussioner med medförfattare och andra forskare har gett fler perspektiv på 

de data som insamlats. Fler perspektiv på resultaten har fåtts från vetenskapliga journalers 

granskare, handledare, litteratur, konferenser samt seminarier. Studien har, till exempel, 

berikats när artiklar skrivits tillsammans med individer som haft andra erfarenheter och 

perspektiv. Kunskap från ett forskningsområde kan även överföras till ett annat område. I 

denna forskningsprocess har det funnits möjligheter att få diskutera forskningsresultat med 

forskare inom både informationssystemsforskning och organisationsforskning, vilka haft 

olika värderingar och synsätt.  

3.1.1 Informationssystems och organisationsforskning    

Studier av informationssystemsinförande i organisationer, tangerar både 

informationssystemsforskning och organisationsforskning (Howcroft, 2009). Som 

redovisades i litteraturkapitlet är eller bör affärssystem vara en del av informationsstrategin 

och att ledningens beslut om affärsstrategier och organisationsstrategier behövde beaktas 

vid affärssystemsprojekt. Införande av affärssystem leder till långsiktiga konsekvenser för 

organisationen, vilket studerats inom både informationssystemsforskning och 

organisationsforskning. Ökad användning av informationsteknologi i organisationer har lett 

till att informationssystemsforskningen flyttat in på handelshögskolor. På 

företagsekonomiska institutioner i England som; Bath, Manchester, Salford och Warwick 

bedrivs både företagsekonomisk och informationssystemsforskning (Howcroft, 2009). Att 

IT flyttar in på handelshögskolor får, enligt författaren, effekter på den utbildning som ges 

och stärker IT som företeelse i affärsvärlden. Det bör också skapa möjligheter att bedriva 

forskning utifrån olika synsätt med både teknik och organisation i fokus. 

Om forskningen inom IT bedrivs utifrån olika synsätt och även ser till konsekvenser för 

organisationen kan risken för att fokus blir på teknik och vilka sätt IT kan användas för 

konkurrensfördelar minskas (Howcroft, 2009). Inom informationssystemsforskning har det 

rådande synsättet varit positivistiskt under 1990-talet speciellt i tidskrifter från USA 

(Orlikowski och Baroudi, 1991; Richardson och Robertson, 2007). Det har gjort att 

informationssysteminförande har setts ur ett tekniskt och rationellt perspektiv.  

Orlikowski och Baroudi (1991) har sammanställt 155 artiklar från 

informationssystemsforskning, producerade mellan 1983-1988, och funnit att dessa haft ett 

övervägande positivistiskt synsätt. Författarna har funnit att 96,8 procent hade en 
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positivistisk filosofi och 72,9 procent av dessa var teoretiskt grundade 23,9 var av 

beskrivande karaktär. Orlikowski och Baroudi (1991) rekommenderar studier av 

informationssystem, organisation och användare med fler perspektiv än det positivistiska.  

Richardson och Robertson (2007) har sammanställt forskning inom informationssystem 

från 1991-2001 och har sett att studier med andra perspektiv än det positivistiska har ökat 

men fortfarande överväger studier som har tekniken i fokus inom 

informationssystemsforskning (Grabski, m.fl., 2011). Orlikowski (1993a) har däremot 

studerat informationssystemsinförande, ur ett kritiskt perspektiv, med fokus på de anställda 

i organisationen.  

För att ta reda på IT-systemens konsekvenser i organisationen har forskare antagit 

tvärvetenskapliga synsätt (Lindgren, m.fl., 2008). Den teknologiska utvecklingen och ökad 

användning av IT i affärsvärlden gör att det behövs ett organisatoriskt perspektiv på 

informationssystem. Walsham (2005) har studerat affärssystem och dess ökade användning. 

I praktiken uppmärksammas brister i effektivisering och påverkan på användarna, vilket, 

enligt Walsham (2005), har lett till legitimitet för fler perspektiv på 

informationssystemsinförande inom forskningen. Det är också olika aspekter av 

misslyckade projekt som har studerats i syfte att bidra till praktiken (Richardson och 

Robinson, 2007). Det är därför viktigt att följa både misslyckade och lyckade projekt. 

Forskare med olika värderingar eller från andra discipliner kan bidra med fler synsätt på 

världen och hur kunskap skapas. 

Ett sätt att berika ett forskningsområde är att betrakta det ur flera perspektiv. Ett annat sätt 

är att använda teorier från olika forskningsområden som ett sätt att berika studien. 

Affärssystemsforskning i Skandinavien har tidigare fokuserat på systemet, dess roll och 

effekter i organisationen (Hedman, m.fl., 2009). De flesta studier som genomförts 

internationellt av affärssystemsprojekt har haft ett informatikerperspektiv med fokus på 

tekniken (Grabski, m.fl., 2011). Syftet var att bidra till affärssystemsforskningen genom att 

se på affärssystemsprojekt ur ett organisationsperspektiv.  

3.1.2 Fallstudier som verktyg 

Fallstudier kan vara användbara för att, till exempel, studera effekter i organisationen, vilket 

Carlile (2002) studerat. Fallstudier har tidigare använts inom informationssystemsforskning 

(Schultze & Orlikowski, 2004) och organisationsforskning (Bryman och Bell, 2013). 

Fallstudier kan, till exempel, fokusera på ett enskilt fall, multipla fall eller genomföras 

longitudinellt. Ett enskilt fall kan användas för att beskriva konsekvenser i ett företag av 

olika synsätt på affärssystemsprojekt. I multipla fallstudier används flera fallföretag för att, 

till exempel, hitta likheter och skillnader mellan de olika fallen. I longitudinella fallstudier 

kan konsekvenser över tid, eller vid olika tidpunkter studeras.  

Ett sätt att studera konsekvenser över tid är att genomföra observationer och intervjuer i 

samma företag med en tids mellanrum. Pettigrew (1985, refererad i Bryman och Bell 2013) 
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genomförde både observationer och intervjuer i samma företag med fem års mellanrum. 

Fallstudier används ofta när tanken är att öka förståelsen för fenomen, som till exempel 

synsätt inom projekten och dess konsekvenser för organisationerna (se, Denscombe, 2007; 

Blaikie, 2004). Studier av projekt och temporära organisationer bör, enligt Engwall och 

Westling (2009) göras över tid även om det innebär att forskningsprocessen blir längre. I 

den här studien har konsekvenser för organisationerna av att vara sluten respektive öppen 

för förändringar studerats både inom och efter projekten.  

Fallstudier är ett verktyg där flera datainsamlingsmetoder kan kombineras (Bryman och 

Bell, 2013). Fallstudier kombinerat med flera datainsamlingsmetoder för att undersöka och 

få ökad insikt av konsekvenser i organisationen har tidigare använts av, till exempel, 

Knights och McCabe (1997). Författarna undersökte TQM med en fallstudie som verktyg, 

och använde dessutom flera datainsamlingsmetoder för att få ökad insikt om dess 

konsekvenser för organisationen.  Författarna poängterar att studier i en enstaka 

organisation möjliggjorde användning av flera datainsamlingsmetoder och att studien var 

relevant på grund av misslyckade införanden i praktiken. Det kan vara viktigt att studera 

affärssystemsprojekt oavsett om de är lyckade eller misslyckade för att få ökad insikt om 

både positiva och negativa konsekvenser av olika synsätt.  

Innan en studie påbörjas krävs även val av datainsamlingsmetod för det fenomen som ska 

studeras. Ett sätt att välja metod är att ta reda på hur liknande studier har genomförts. 

Vilken information och vilken förståelse som kan fås genom användning av olika typer av 

datainsamlingsmetoder och ifrån respondenter har varit en lärprocess. Konsekvenser skulle 

även kunna studeras med en enkät. Det ansågs däremot svårt att formulera relevanta frågor 

när studier av konsekvenser för organisationer av att bedriva affärssystemsprojekt som är 

slutna eller öppna för förändring är begränsade.  

3.1.3 Tidigare använda datainsamlingsmetoder 

Det finns flera sätt att genomföra studier inom affärssystemsprojekt för att besvara den 

övergripande forskningsfrågan, men tidigare studiers användning av olika metoder kan 

tjäna som vägledning för hur forskningsområdet kan studeras eller berikas. Förutsatt att 

fallstudier valts som verktyg kan flera olika datainsamlingsmetoder kombineras. Bryman 

och Bell, (2013) beskriver hur Pettigrew genomförde en longitudinell fallstudie med 

intervjuer i realtid, vilka kombinerades med intervjuer för att ta del av retrospektiva 

berättelser efter en tid. Pettigrew (1990) anger att retrospektiv data är användbart för att 

studera förändringar över tid i organisationer. Orlikowski (1993b) som studerat 

organisationsförändring i två fallföretag har också använt sig av intervjuer, observationer 

och dokumentstudier. Författaren anger att denna typ av triangulering användes för att 

stärka resultaten och få fler perspektiv på problemet. Inom affärsystemsforskningen har 

diverse datainsamlingsmetoder använts; enkäter, intervjuer, observationer av 

affärssystemsinförande och dokumentgranskning. Affärssystemsforskningen har för att 

finna kritiska faktorer för lyckade projekt ofta använt sig av enkäter (Grabski, m.fl., 2011).  
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Forskare som studerat affärssystemets påverkan på organisationen har använt sig av 

fallstudier för att beskriva ekonomiska konsekvenser i organisationen (se. Staehr, 2010). 

Forskaren har använt sig av flera datainsamlingsmetoder; intervjuer med retrospektiva 

berättelser, uppföljande intervjuer och dokumentationsstudier i fyra fallföretag. En 

utforskande fas kan inleda en studie. Light och Wagner (2006) använde sig av inledande 

intervjuer i ett fallföretag för att förstå kundanpassning i affärssystemsprojekt. Därefter 

genomfördes intervjuer i ytterligare ett fallföretag, vilka kompletterades med 

dokumentstudier och uppföljande telefonsamtal.  

Inom affärssystemsforskningen efterfrågas studier som visar på hur affärssystemsinförande 

kan få konsekvenser för både chefer och organisation (Dery, m.fl., 2006). Studier som 

fokuserat på ekonomiska konsekvenser av affärsystemsinförande har kommit fram till att 

dessa effekter inte märks förrän efter cirka 18 månader (Shang och Seddon, 2002). Det 

beslutades därför att studera affärssystemsprojekt retrospektivt, en tid efter genomförandet, 

för att få ökad insikt om hur olika synsätt i projekten kunde få konsekvenser för 

organisationen. För det första beslutades att en utforskande empirisk fas skulle 

genomföras, vilken gav en förståelse för affärssystemsprojekt som företeelse och de 

fackuttryck som används. Att förstå fackuttryck och affärssystemsprojekt som företeelse 

var viktigt för att kunna ställa relevanta frågor. Det beslutades att genomföra utforskande 

studier hos både leverantör och beställare för att förstå olika fackuttryck och synsätt på 

affärssystemsprojekt. En utforskande studie är lämplig att användas när det finns begränsat 

med studier och för att öka förståelsen för ett fenomen (Bryman och Bell, 2003). Studien 

har inte designats i förväg och val har därför gjorts i forskningsprocessen.  

3.1.4 Metodologiska överväganden och val i forskningsprocessen 

Metodologiska överväganden och kontinuerliga val som gjorts i forskningsprocessen 

kommer att beskrivas i detta kapitel. Det finns förmodligen datainsamlingsmetoder som 

kan passa bättre än andra beroende på syfte och vad som ska studeras. Därför kommer en 

diskussion om hur olika val har begränsat eller gett ökad förståelse för problemområdet 

och möjlighet att besvara den övergripande forskningsfrågan att diskuteras.  

Ett sätt att analysera projekt är att se på dem utifrån mål, funktion, tid och team. I 

järntriangeln, som används frekvent av forskare, används begreppen tid, kostnader och 

kvalitet (Atkinson, 1999). Kvalitet kan anses härröra till slutmålet med projektet och 

kostnader är beslutade resurser i form av tid och team. I interorganisatoriska projekt betalar 

beställaren för konsulttid och personella resurser i teamet som beräknats eller används. 

Projektmål, det vill säga projektets syfte (Christensen och Kreiner, 1997), tid och 

resursramar är, enligt Christensen och Kreiner (1997) alla användbara för att definiera ett 

projekt. 

I studien har en slutenhet eller en öppenhet för förändring framtolkats genom att analysera 

om mål, tid och team förändrats över tid. Om organisationen är öppen för förändring i 
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projekten innebär det att mål, tid och team kan förändras (Sheffield och Lemétayer, 2012; 

Lévárdy och Browning, 2009) och om de är slutna för förändring förhåller sig projekten till 

förhandlade mål, och resursramar.  

I denna studie har organisatoriska konsekvenser av att vara sluten eller öppen för 

förändringar av mål tid och team i affärssystemsprojekt studerats både inom och efter 

projekten. Konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar skulle kunna 

studeras inom projekten med intervjuer eller observationer som datainsamlingsmetod. Om 

intervjuerna sker över tid kan också konsekvenser för organisationerna efter projekten 

uppfattas. Efter projektens avslut användes både dokumentgranskning och intervjuer med 

retrospektiva berättelser för att förstå och beskriva konsekvenser för organisationerna. För 

att studera konsekvenser efter projekten behövde studien genomföras antingen med 

retrospektiv data eller longitudinellt, över tid. Det krävdes också en återgång till samma 

beställarorganisationer för att kunna studera konsekvenser efter projekten och över tid.  

För att studera konsekvenser i organisationerna av att vara dels sluten och dels öppen för 

förändringar behövde flera projekt studeras, men antalet var inte fastställt på förhand. 

Studien består av multipla och longitudinella fallstudier där forskaren har sökt sig fram till 

dess att de data som insamlats tenderade att likna varandra oavsett bransch och 

företagsstorlek. Data insamlades och sammanställdes kontinuerligt i artiklar till dess att 

syftet med studien skulle kunna uppfyllas. Nylén (2005) anger att även metoder för 

framställning kan ändras under ett ”forskarliv”. Metoder för hur resultaten kunde beskrivas 

men även hur de kunde studeras, ändrades i forskningsprocessen, vilken beskrivs fördelad 

på tre faser för att öka transparensen för hur studien bedrivits.  

 3.2 En studie fördelad på tre faser  

Studien som ligger till grund för avhandlingen kan indelas i tre faser vilka beskrivs 

översiktligt i denna del av kapitlet. De tre faserna har utmynnat i fyra artiklar. I detta 

delkapitel redovisas tidsperiod, fallföretag och datainsamlingsmetoder i tabellform för 

respektive fas av studien (se tabell 2-4).  

3.2.1  Access och val av fallföretag 

För att få tillgång till respondenter och empiriska data som relaterade till undersökningens 

syfte krävdes access till ett leverantörsföretag med erfarenhet av kontrakterade 

affärssystemsprojekt. De beställarföretag som skulle ingå i studien skulle ha erfarenhet av 

affärsystemsprojekt eller ha för avsikt att genomföra ett affärssystemsprojekt. Det 

beslutades att söka access i ett leverantörsföretag som kunde ge access till flera projekt och 

beställarföretag från olika branscher. Att ha tillgång till flera beställarföretag kunde ge 

förståelse för om konsekvenserna av att vara öppen eller sluten för förändringar liknade 

eller skilde sig åt beroende på beställarföretag. Det beslutades också att hitta 
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beställarorganisationer med erfarenhet av flera affärssystemsprojekt för att kunna studera 

konsekvenser för organisationen longitudinellt.   

Valet blev att söka access i en leverantörsorganisation som kunde ge tillgång till flera 

affärssystemsprojekt och beställarorganisationer för att kunna genomföra multipla 

fallstudier av beställarföretag. En fördel med att välja ett leverantörsföretag var att 

leverantören kontinuerligt skulle vara informerad om vilka beställarföretag som studerats 

och ge tips på beställare med olikartade synsätt och strategier för affärssystemsprojekten. 

Nackdelen med att fokusera på en leverantörsorganisation och dennes relationer är att 

resultaten skulle kunna skilja sig åt beroende på leverantör.  

Access söktes hos en leverantör, UDK AB, där VD tidigare gett access för studier, vilket 

innebar att det fanns personlig kännedom mellan VD och forskaren. Personlig kännedom 

kan leda till förtroende och att mer information när det gäller problemområdet kan erhållas 

(se, Denscombe, 2007; Cohen m.fl., 2007). En fördel med personlig kännedom var att det 

även ledde till öppenhet vid intervjuerna. Leverantörens medarbetare och VD förmedlade, 

till exempel, även negativa konsekvenser av att ha varit slutna eller öppna för förändring. 

En nackdel med personlig kännedom mellan forskare och leverantör är att det kan leda till 

problem vid redovisning av resultat. Leverantören försökte däremot inte förändra det som 

skrivits men vid intervjuer utvecklas även en gemensam konstruktion av verkligheten. En 

utmaning var att leverantören inte ville vara anonym i artikel IV, vilket innebar att 

avanonymisering sker i kappan, efter att en del artiklar redan publicerats.  

Forskaren kände till att leverantören hade en för datakonsultbranschen lång erfarenhet av 

affärssystem, vilket gjorde att de även kunde ge access till konsulter med erfarenhet från ett 

flertal affärssystemsprojekt. En annan fördel med den valda leverantören var att VD kunde 

ge access till ett beställarnätverk som hade regelbundna möten. Forskaren kunde i samband 

med ett nätverksmöte presentera studien och självständigt välja och söka access till ett 

beställarföretag som skulle ha erfarenhet av flera affärssystemsprojekt. Att leverantören och 

dess beställarföretag hade lång erfarenhet av affärssystemsprojekt kan ha gett information 

om fler projekt än om ett nystartat leverantörsföretag med ny kundbas valts.  

När det gäller beställarföretagen har flera fallföretag i olika branscher studerats för att ta 

reda på om det skulle finnas olikheter eller likheter oberoende av bransch när det gällde 

konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar i affärssystemsprojekt. Det var 

svårt att i förväg förutsäga hur många beställarföretag som skulle krävas access till. Det var 

istället en kontinuerlig process vad gäller urvalet (se även Denscombe, 2007). Urvalet var 

sekventiellt, och innebar även en återgång till tidigare företag. Urvalet kan definieras som 

en kombination av snöbolls- och bekvämlighetsurval, vilket är användbart för att få access 

till företag som kan bidra med mer information (Cohen, m.fl., 2007).  

Anonymisering har utlovats till beställarorganisationerna för att underlätta möjligheten att 

även få information om negativa konsekvenser för organisationerna (se, Cohen m.fl., 
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2007). Ingen av respondenterna begärde anonymitet men har ändå anonymiserats. Avsikten 

med anonymisering var att kunna beskriva projekten utan att riskera att läsarnas eventuella 

negativa tolkningar skulle påverka företagens status. Det finns etiska grundregler för 

forskare och bland annat är det av vikt att skydda källan och se till att ingen respondent 

eller inget företags rykte skadas (se social research association, 2003). I 

företagsbeskrivningarna har därför ansatser att anonymisera beställarföretagen gjorts.  

Alla intervjutillfällen har genomförts enligt en visst mått av struktur (Bryman och Bell, 

2013) vilket innebar att först kontaktades VD eller IT-chefen för access. För att få tillit 

presenterades studiens syfte för VD, konsulterna och IT-cheferna. Intervjuerna 

förbereddes med övergripande frågor om projektens mål, resursramar, 

teamsammansättning och upplevda konsekvenser av projektet.  

3.2.2 Den retrospektiva fasen 

Att genomföra intervjuer och ta del av retrospektiva berättelser är ett sätt att bedriva 

longitudinella studier och förstå konsekvenser över tid (Glick m.fl., 1995). Inledningsvis 

beslutades att genomföra fokuserade intervjuer där respondenterna retrospektivt skulle 

beskriva vad som skett i projekten. Detta tillvägagångssätt valdes därför att konsekvenser 

som beror på IT-implementeringar ofta inte visar sig förrän efter projektavslut (se 

exempelvis Shang och Seddon, 2002; Orlikowski och Hofman, 1997; Ciborra och Failla, 

2000). Fördelen med de retrospektiva berättelserna var att flera, på varandra följande, 

projekt i samma organisation kunde beskrivas av respondenterna. Ett sätt att förstå 

konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar var att genomföra intervjuer 

med leverantör och beställare om vad som skett i projekten. En fördel med denna 

datainsamlingsmetod var att konsekvenser som respondenten uppmärksammat över tid 

kunde noteras eftersom en del konsekvenser inte kunde uppfattas inom projekten. En 

nackdel med att i efterhand rekonstruera eller studera om de varit slutna eller öppna för 

förändring är att respondenterna kan glömma bort en del av de tankegångar de haft innan 

och inom projekten. En annan fördel var att det var lättare att få ta del av fler 

projektbeskrivningar och dess konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. En annan nackdel 

med retrospektiva berättelser är att respondenter kanske inte vill delge negativa 

konsekvenser eller svarar på ett sätt som de tror gör forskaren till lags. Access till, och 

respondenternas öppenhet och tillit vid, intervjuerna var därför av vikt.  

För att studera om de varit slutna eller öppna för förändring och konsekvenser för 

organisationerna krävdes även en grundläggande praktisk förståelse för 

affärssystemsprojekt som företeelse. För att få denna bakgrundskunskap och access till 

projekt och beställarföretag genomfördes inledande intervjuer i det valda 

leverantörsföretaget. Med förståelse för det fackspråk som konsulterna använde blev det 

lättare att förstå affärssystemsprojekt som företeelse och att ställa relevanta frågor. Att 

förstå de fackuttryck som respondenterna använder kan även ge tillit till forskaren (se 

exempelvis Denscombe, 2004; Johansson-Lindfors, 1993).  
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Datainsamling i både leverantörs och beställarföretag ansågs nödvändigt för att få reda på 

båda parters synsätt på projekten. Intervjuer genomfördes därför med respondenter både 

från beställare och från leverantör eftersom båda parter ansågs kunna delge förståelse för 

affärssystemsprojekt och konsekvenser för respektive organisation, utifrån deras olika 

roller. Leverantören förväntas ha teknisk kompetens, beställaren förväntas ha 

organisationskompetens och båda parter förväntas dela med sig av sin kompetens i 

projektet (Grabski, m.fl., 2001) Leverantörsorganisationen har rollen som säljare och 

beställaren rollen som köpare av affärssystemsprojektet. De konsekvenser det får för 

organisationerna bör därför skilja sig åt, men först var det viktigt att förstå respektive parts 

synsätt på affärssystemsprojekt för att kunna uppmärksamma konsekvenser för respektive 

organisation av att vara sluten eller öppen för förändring.  

3.2.2.1 Sammanfattning av den retrospektiva fasen 

Den retrospektiva fasen genomfördes från januari 2003 till mars 2004. Inledningsvis 

intervjuades leverantören UDK AB för att få en grundläggande förståelse för fackuttryck 

och affärssystemsprojekt som företeelse, (se tabell 2). Därefter observerades en 

nätverksträff, med 20 företag representerade, där studien presenterades för att väcka 

intresse hos deltagande IT-chefer och för att få access till beställarföretag.  

Tabell 2: Retrospektiv fas, jan. 2003-mars 2004 

Retrospektiv fas jan 
2003 - mars 2004; I 
fem delar: 

Företag Roll och bransch Intervjuer 

 

Kompletterande data 

1. Grundläggande 
förståelse för 
leverantörens synsätt 
och access 

UDK AB 
”CAB AB i 
artikel I” 

Leverantör av 
affärssystem 

8 Intervjuer Dokumentstudier av 
projektplaner,  
kontrakt och 
projektmodell 

2. Beskrivning av 
problemområdet och 
access 

Nätverket 
Xperience, 
20 företag 

Användarnätverk för 
beställarföretag 

  Deltagande 
Observation av 
nätverksmöte med 20 
IT-chefer 

3. Förståelse för 
beställarföretagets 
synsätt, Projekt som 
var slutet för 
förändring 

Lift AB Beställare 
Tillverkande företag 

2 Intervjuer 
retrospektiv 
beskrivning av 
2 projekt 

 

4. Projekt som var 
öppet för förändring   

Agro AB Beställare 
Detaljhandel 

1 intervju, 
beskrivning av 
2 projekt 

 

5. Projekt som var 
slutet för förändring 
& stegvist införande 
i flera projekt 

Air AB Beställare 
Konstruktionsföretag 

1 intervju, 
beskrivning av 
2 projekt 

 

Totalt 4 företag + 
1 nätverk  

1 leverantör, 3 
beställare, 1 nätverk 

12 intervjuer, 6 
projekt 

1 Nätverksmöte 

Vid nätverksträffen var det endast IT-chefer och IT-ansvariga som deltog. De diskussioner 

som fördes vid mötet synliggjorde att det i alla 20 företag var IT-chefen som ansvarade för 
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projekten. Det beslutades därför att intervjua IT-chefer i beställarorganisationerna. Vid 

nätverksmötet söktes access till det första beställarföretaget, Lift AB, som hade genomfört 

flera affärssystemprojekt. De projekt som genomförts i företaget hade varit slutna för 

förändringar. Det beslutades därefter att välja beställarföretag som hade skilda strategier för 

projektet. En återgång gjordes till leverantören som kunde ge förslag på företag med 

olikartade strategier och synsätt. Agro var öppen för förändringar i projekten, och Air var 

sluten för förändringar. Air’s strategi var att införa affärssystemet stegvis för att kunna vara 

slutna för förändringar.  

 

Med en utforskande retrospektiv fas grund var tanken att kunna utveckla riktade 

frågeställningar och välja företag och metoder i forskningsprocessen. Genom att välja 

företag och metod med de olika fasernas resultat som grund kunde resultaten utvecklas. 

Urval och val av metoder skedde sekventiellt, se detaljerad beskrivning i kommande 

delkapitel. Den retrospektiva fasens resultat är av explorativ karaktär eftersom tanken var 

att först utveckla kunskapsbasen om synsätt på att vara öppen eller sluten för förändring 

inom affärssystemsprojekt som organiseringsform. Intervjuer med retrospektiva 

beskrivningar av projekten gav förståelse för att två beställarföretag var slutna för 

förändringar och att ett beställarföretag var öppet för förändringar i projektet. Resultaten 

från den retrospektiva fasen presenteras i artikel I. Det kan däremot vara svårt för 

respondenterna att i efterhand minnas varför de valt att vara slutna eller öppna för 

förändring.  

3.2.3 Observationsfasen 

Ett sätt att uppmärksamma konsekvenser av att vara slutna eller öppna för förändring är att 

observera projektmöten och ta del av kommunikationsmönster. Observationer som 

datainsamlingsmetod var, enligt Jenkins och Johnson (1977), i deras studie av IT-projekt 

användbara eftersom projektdeltagarnas kommunikation men även minspel, metaforer, och 

tonfallet i rösten kunde signalera känslor och tyst kommunikation. Observation är, enligt 

McCall (1984), också ett sätt att uppmärksamma om ord och handlingar överensstämmer. 

Muscatello m.fl. (2003) har observerat affärssystemsprojekt men även tagit del av 

dokument för att förstå genomförandet. För att ta reda på konsekvenser av att vara öppen 

för förändringar beslutades att observera ett projekt där projektmål, tids och resursramar 

inte skulle vara styrande och där parterna skulle vara öppna för förändringar under 

projekttiden. Leverantörens VD kontaktades för att ta reda på om det fanns något projekt 

som uppfyllde dessa kriterier och som var möjligt att följa under projekttiden. 

Leverantören beskrev då projekt 007 och att projektet var speciellt eftersom de inte hade 

några tids eller resursramar för konsulttiden. Beställaren hade däremot fastställda tidsramar 

som behövde hållas i det gemensamma projektet. Därutöver hade beställaren valt att 

genomföra ett organisationsförändringsprojekt som var öppet för förändring, vid sidan om 

projekt 007. Projekt 007 var för leverantören ett lärprojekt, med behov av att lära och 

utveckla systemet inför kommande projekt (definition av leverantören). Projekt 007 hade 

redan genomfört ett möte och en del information hade missats men access för uppdatering 
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av projekt 007 gavs av både leverantör och beställare. Möjligheten att få följa ett projekt där 

leverantören var öppen för förändringar gjorde att detta projekt valdes.  

För att få en uppdatering av projektet och förståelse för respektive organisations synsätt på 

projektet beslutades att intervjua projektdeltagare från båda organisationerna. I 

leverantörsföretaget intervjuades VD och de två konsulter som skulle delta i projektet. Var 

och en av konsulterna intervjuades enskilt genom semistrukturerade intervjuer där de 

ombads att berätta om projektet och vad som hade hänt hitintills. Därefter intervjuades två 

personer ur ledningsgruppen i beställarföretaget. Den ena var IT-chef och den andre var 

inköps- och personalchef för de enheter som skulle införa och använda affärssystemet. 

Intervjuerna gav en bild av de båda organisationernas synsätt på förändringar inom 

projektet men några konsekvenser kunde inte uppmärksammas. Kontrakt, styrdokument 

och protokoll granskades för att innan första observationen vara uppdaterad på projektets 

fastställda mål, ramar, rutiner, teamsammansättning och beslut. Granskning av 

styrdokument, resultat och protokoll kunde ge förståelse för respektive parts synsätt på 

förändringar i projektet men med vissa begränsningar. Det var inte säkert att deadlines för 

olika faser som fastställts skulle vara styrande eftersom leverantören inte hade några tids 

eller resursramar för sin konsulttid.  

Det beslutades att observera projektdeltagarnas kommunikationsmönster och interaktioner, 

genom deltagande observation (Bryman, 2002) för att uppmärksamma om de var slutna 

eller öppna för förändringar. En nackdel med deltagande observation är att de som 

observeras kan agera annorlunda än om de inte vet om att de är observerade. För att 

begränsa observerarpåverkan beskrevs syftet med studien och att forskaren inte skulle delta 

i diskussionen utan endast sitta med vid alla möten och anteckna. Vid observationerna 

bandades alla diskussioner, vilka skrevs ut direkt efter varje möte. De noteringar som förts 

om minspel, röstlägen och beteenden skrevs in i dokumentet. Kroppsspråk och tonläge 

indikerade en viss uppgivenhet och cyklar användes som metafor, vilket gjorde att det 

fanns anledning att följa upp mötet med intervjuer. En del personer tittade i taket och 

svarade inte på direkta frågor utan tittade istället på IT-chefen, vilket skulle kunna tolkats 

som ointresse eller observerarpåverkan.  

Bristen på kommunikation i projektet och att en del projektdeltagare använde sig av 

metaforer och negativt tonfall skulle kunna få olika former av konsekvenser. Mehrabian 

and Wiener (1967) har funnit att ett negativt tonfall i rösten ofta uppfattas som en negativ 

inställning, men att det inte behöver vara på det sättet. För att försöka undvika 

feltolkningar genomfördes uppföljande intervjuer, vilket rekommenderas av (Mehrabian 

och Wiener, 1967). De känslor som uppmärksammades följdes upp med kompletterande 

intervjuer med, en av beställarföretagets deltagare, en organisationskonsult som uttalat sig 

vid mötet. Organisationskonsulten berättade att IT-chefen var den som hade kontroll på 

projektet och att ledningsgruppen hade svårt att förstå vad som diskuterades. Ett sätt att få 

konsulterna att kommunicera tydligare var, enligt honom, att använda sig av ironi. 

Ledningsgruppen var inte ointresserade eller påverkade av observationen, enligt 
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organisationskonsulten, utan ledningen hade däremot svårt att förstå fackspråket som 

användes. 

Organisationskonsulten tillhörde ett externt företag och var inhyrd för att stödja ledningen 

både inom det parallella organisationsförändringsprojektet och inom det tekniska projektet. 

Organisationskonsulten kan ses som ytterligare en översättare (se. Stewart och Hyysalo, 

2008) förutom IT-chefen. Organisationskonsulten hade, enligt ledningsgruppen, kontroll 

på styrelsens synsätt och strategier och var även delaktig i ledningsgruppsmöten där både 

organisationsförändringar och affärssystemsbytet diskuterades. Organisationskonsulten 

intervjuades för att få förståelse för beställarens synsätt på projektet och om de var slutna 

eller öppna för förändringar i det gemensamma projektet med leverantören.  

3.2.3.1 Sammanfattning av Observationsfasen 

Observationsfasen genomfördes från september 2005 till mars 2006, under projektets 

livstid. Det var sammanlagt elva projektmöten på två timmar vardera som bandades och 

observerades. Intervjuerna varade i totalt nio timmar fördelat på sex respondenter. 

Observationsfasen avslutades när projektet avslutades. Inledningsvis intervjuades både 

leverantören och beställaren för att få deras respektive synsätt på förändringar inom 

projektet. Deltagande fallföretag i projektet var UDK AB och Tape AB (se tabell 3). 

Kompletterande datainsamling bestod av intervjuer och dokumentstudier. 

Tabell 3: Observationsfasen, sept. 2005- mars 2006 

Observationsfasen 
sept. 2005 - mars 2006 

Företag Roll och 
bransch 

Deltagande 
observation 

 

Kompletterande 
data 

 

1. Leverantör var öppen 
för förändring 

UDK AB 
”CCS AB 
i Artikel 
II” 

Leverantör av 
affärssystem 

Deltagande 
observation vid 
projektmöten i 
beställarföretaget  

 

5 intervjuer, 
dokumentstudier av 
projektplaner och 
protokoll  

2. Beställare var slutna 
för förändring men 
öppna för förändring i 
slutet av projektet 

Tape 
AB,  

Beställar-
företag inom 
grossist och 
detaljhandel 

Deltagande 
observation av 
projektmöten: 
status- och 
styrgruppsmöten, i 
6 månader, 1 
ledningsgrupps-
möte 

6 Intervjuer, 
dokumentstudier,  

Protokoll, kontrakt, 
arbetsplaner 

Totalt 2 2 roller och 2 
branscher  

6 månader, 11 
projektmöten a 2 
tim. = 22 timmar 

11 intervjuer (16,5 
timmar), 
dokumentstudier 

Sammanfattningsvis så användes i observationsfasen flera datainsamlingsmetoder, vilket 

var inledande och uppföljande intervjuer, dokumentstudier, och observationer. Dessa 
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datainsamlingsmetoder var användbara för att förstå om beställaren respektive leverantören 

var sluten eller öppen för förändringar och för att kunna beskriva konsekvenser för 

organisationerna av att vara sluten respektive öppen för förändringar.  

Det konstaterades att leverantören var öppen för förändringar medan beställarföretaget var 

sluten för förändringar i början av projektet. Beställarna öppnade upp för förändring av 

resursramar och teamsammansättning i slutet av projektet, vilket ledde till konsekvenser för 

både beställar och leverantörsorganisationen. Resultaten från observationsfasen presenteras 

i artikel II. 

Ett sätt att ta reda på konsekvenser för organisationer i ett längre tidsperspektiv är att 

använda sig av longitudinella studier (Huber och Van de Ven, 1995).  För att ta reda på mer 

om beställarnas och leverantörens synsätt på förändringar i projekt, men i ett längre 

tidsperspektiv beslutades att genomföra ytterligare en fas, den longitudinella fasen.  

3.2.4 Longitudinell fas 

Den longitudinella fasens resultat beskrivs i artikel III och IV. Artikel III har fokus på 

beställarföretag och Artikel IV på leverantörsföretaget. För att kunna beskriva 

konsekvenser för beställarorganisationerna i ett längre tidsperspektiv beslutades att göra 

kompletterande datainsamling i tidigare använda fallföretag och i fler beställarföretag. Det 

beslutades också att söka access i ett beställarföretag som genomfört flera projekt över en 

längre tidsperiod. Förutom intervjuer beslutades att använda dokumentgranskning för att 

förstå konsekvenser för beställarorganisationer efter projekten. Dokumentgranskning 

genomfördes för totalt nio projekt och granskades även av medförfattaren. Det 

genomfördes också 14 intervjuer fördelade på fyra beställarföretag och 11 intervjuer i 

leverantörsföretaget. Resultaten från denna del av den longitudinella fasen presenteras i 

artikel III.  

För att kunna beskriva konsekvenser för en leverantörsorganisation i ett längre 

tidsperspektiv av att vara slutna eller öppna för förändring intervjuades VD i UDK AB. 

Vid intervjuerna ombads VD dela med sig av olika synsätt på förändringar och strategier 

inom projekt. Därutöver deltog VD i diskussioner i samband med dokumentgranskning av 

åtta projekt. Dokumenten granskades även av medförfattaren. Resultaten från denna del av 

den longitudinella fasen presenteras i artikel IV. 

3.2.4.1 Sammanfattning av longitudinell fas 

Den longitudinella fasen genomfördes mellan april 2004 – maj 2007 för att ta reda på 

konsekvenser efter projekten för både beställar och leverantörsorganisationen av att vara 

sluten respektive öppen för förändringar i projekten. För att uppmärksamma konsekvenser 

över tid och om genomförda projekt varit slutna eller öppna för förändringar beslutades att 

genomföra uppföljande intervjuer för att ta del av retrospektiva berättelser och data i tre 
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beställarföretag. Det var inga problem att få förnyad access till något av företagen. 

Beställarföretagen och respondenterna är i artiklarna I, II och III anonymiserade och det 

kan ha bidragit till att det var lättare att få access och tillgång till dokumentation. 

Datainsamlingsmetoder (se tabell 4).  

I den longitudinella fasen genomfördes kompletterande datainsamling i 

leverantörsföretaget och i fyra beställarföretag. En återgång gjordes till tre beställarföretag, 

(Air, Tape och Lift), från den retrospektiva och observationsfasen). Återgång till tidigare 

företag och uppföljande intervjuer gjordes för att undersöka om de varit slutna eller öppna 

för förändringar över tid och för att uppmärksamma konsekvenser för organisationerna.  

Tabell 4: Longitudinell fas, april 2004-maj 2007 

Longitudinell fas: 
april 2004-mars 
2007  

Företag / 
artikel 

Roll och 
bransch 

Intervjuer  

 

Dokumentgranskning 

   
Steg 1: 
Beställarföretag: 
Förståelse för om 
de varit slutna eller 
öppna för 
förändring i 
projekten över tid  

Air AB 

Art III 

Beställare 
Tillverkning 

Uppföljande 
Intervju, 1 
med IT-chef 

 

Steg 1: 
Beställarföretag: 
Konsekvenser av 
att ha varit slutna 
eller öppna för 
förändring över tid 

Tape AB 

Art III 

Beställare 

Detaljhandel  

Uppföljande 
Intervju med 
IT-chef  

 

Steg 2: 
Beställarföretag: 
Konsekvenser över 
tid 

Control-
ling AB 

Art III 

Beställare 

Detaljhandel 

Intervjuer, 11 
stycken med 
IT-chef 

 

Dokumentgranskning av 6 
projekt genomförda över tid 

Leverantör: 
Konsekvenser över 
tid 

UDK AB 

Art III 

Leverantör av 
affärssystem 

Intervjuer, 11 
(8 med VD 
och 2 med en 
konsult och 1 
med en 
konsult) 

Kontraktsförändringar över 
tid i 8 projekt   

Steg 3: 
Beställarföretag: 
Konsekvenser över 
tid 

Lift AB 

Art III 

Beställare 

Industri 

Uppföljande 
intervju i Lift, 
med IT-chef 

Dokumentgranskning av 3 
projekt 

Leverantör: 
Konsekvenser av 
att ha varit slutna 
eller öppna för 
förändring över tid. 
Projekt med nya 
och ”gamla” 
kunder i olika 
branscher 

UDK AB 

Art, IV 

 

Leverantör av 
affärssystem, 
20 års 
erfarenhet 

Intervjuer, 2 
med VD. 
Diskussion av 
framställda 
modeller för 
intersubjektivi
tet 

Dokumentgranskning av 8 
projekt och dess 
projektdokumentation 

Totalt 5 2 roller och 4 
branscher 

27 intervjuer 
(40 timmar) 

17 projekt 
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Resultaten i artikel III har fokus på beställarföretag och konsekvenser för organisationerna 

av att ha varit sluten eller öppen för förändringar i projekten. I artikeln exemplifieras ett 

företags projekt över tid. Studierna i beställarföretagen är fördelade på tre steg. I steg (1) 

genomfördes intervjuer i företagen Air och Tape samma företag som studerades i den 

retrospektiva, och i observationsfasen. Avsikten var att ta reda på om beställarföretagen 

varit slutna eller öppna för förändring över tid. Därefter söktes access till ytterligare ett 

beställarföretag, för att exemplifiera och visa på konsekvenser för beställarföretag av att 

vara slutna eller öppna för förändring. UDK rekommenderade ett företag som de haft en 

långvarig relation med, Controlling. I steg (2) genomfördes dokumentgranskning och 

intervjuer i Controlling och UDK baserat på sex projekt. I Controlling intervjuades IT-

chefen och i UDK, VD och två konsulter. Uppföljande intervjuer och diskussioner 

genomfördes för att ta reda på konsekvenser för beställarföretagen och leverantören i ett 

längre tidsperspektiv. I steg (3) genomförs uppföljande intervjuer och dokumentgranskning 

av tre projekt i Lift för att ta reda på om de varit slutna eller öppna för förändring över tid. 

Lift AB hade anställt en ny IT-chef. Det kunde ha gett problem med öppenhet och tillit, 

men den nye IT-chefen gav tillgång till information om tre projekt och beskrev även 

negativa konsekvenser av ett slutet synsätt. Fördelarna med en återgång till samma företag 

var att fler projekt genomförts och att respondenten var öppen för att berätta om 

konsekvenser över tid för organisationen.  

Resultaten i artikel IV har fokus på synsätt och konsekvenser för leverantörsorganisationen 

inom efter projekten. Vid första intervjun ombads VD att beskriva projekt där mål och 

resursramar från inledningsfasen var styrande och projekt där resursramarna inte var i 

fokus. Dokument med resultat från åtta projekt tillhandahölls. Kontrakt och resultat från 

respektive projekt diskuterades med VD i leverantörsföretaget. Dokumentgranskning från 

dessa projekt har genomförts tillsammans med medförfattaren till artikel IV. I den andra 

intervjun ombads VD beskriva sina tankegångar innan och efter projekten, vilket gav 

förståelse för om de varit slutna eller öppna för förändring i de olika projekten. Underlag 

inför intervju nummer två var de modeller som framställts tillsammans med medförfattaren 

till artikel IV, efter den första intervjun. En genomläsning av resultaten gjordes också av 

VD innan publicering, vilken inte ledde till några förändringar i modeller eller resultat.  

Av tabellerna 2-4 framgår att studien inleddes i januari 2003. De olika delfaserna har 

bedrivits parallellt från april 2004 till maj 2007. Forskningsprocessen var inte linjär utan 

hade en iterativ karaktär. Vid en iterativ process söker sig forskaren tillbaka till insamlad 

data, kompletterar och förfinar frågeställningarna inför kompletterande datainsamling och 

studier (Orton, 1997). Att dela upp studien i faser med sekventiella val av fallföretag och 

datainsamlingsmetoder ökade möjligheten till att förfina och utveckla frågeställningarna 

inför varje fas av studien. Uppdelningen i faser gjorde det lättare att delta i den aktuella 

forskningsdebatten genom konferenser och publicering av artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter, inom både informatik och projektområdet. Artiklarna skrevs och resultaten 

diskuterades tillsammans med forskare som hade erfarenhet från både projekt och 

informationssystemsområdet.  
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3.3  Insamlingsmetoder, data, fallföretag och projekt  

Tabellen nedan sammanfattar insamlingsmetoder, typ av data, antal företag och projekt 

som ingår i studien som helhet (se tabell 5).   

 Tabell 5: Insamlingsmetoder, data, företag och antal projekt relaterat till artiklarna. 

Artikel Insamlingsmetod Data Företag Projekt 
 
I 

Intervjuer 12 intervjuer fördelade på:                                     
4 med beställare  
8 med leverantör 

3 beställarföretag (Lift, 
Agro & Air) 1 
leverantörsföretag (UDK) 
”CAB i artikel. I” 

6 projekt 

 

II 

 

Observationer 

Intervjuer 

Dokumentstudier 

11 projektmöten, observationer 

av möten under 6 månader (1 

möte = 2 timmar).  11 intervjuer 

fördelade på: 6 med beställare 

 5 med leverantör 

1 Beställarföretag (Tape)                          

1 leverantörsföretag 

(UDK) ”CCS i artikel II” 

1 projekt 

III Intervjuer, 

Dokumentstudier 

25 intervjuer fördelade på: 14 

med beställare 

11 med leverantör.         9 

projekt och dess 

projektdokumentation.  

4 beställarföretag (Air, 

Tape, Controlling och 

Lift) 

1 leverantörsföretag 

(UDK)  

9 projekt 

 

IV 

Dokumentstudier 

Intervjuer 

8 projekt och dess 

projektdokumentation 

2 intervjuer fördelade på: 

1 leverantör 

1 leverantörsföretag 

(UDK) 

8 projekt 

 

Totalt I-

IV 

Intervjuer  

Observationer 

Dokumentstudier 

45 intervjuer fördelade på:  

24 i beställarföretagen        

26 i leverantörsföretaget     11 

projektmöten, observationer av 

möten under 6 månader (1 möte 

= 2 timmar) Totalt 22 timmar.  

17 projekt och dess 

projektdokumentation 

5 beställarföretag (Lift, 

Agro, Air, Tape, 

Controlling) 

*1 leverantörsföretag1 

(UDK)  

24 

projekt 

 

                                                           

 
1 OBS! Fokus har varit på 1 leverantörsföretag och dess relationer. 5 beställarföretags respondenter har intervjuats, företagen har 

utlovats anonymitet och därför anonymiserats i artiklarna.  
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3.4 Sanningskriterier och triangulering 

3.4.1 Validitet  

För att få en högre intern validitet för resultaten och transparens för hur studien gått till har 

studien uppdelats i tre faser, vilka genomförts med olika datainsamlingsmetoder. Studierna 

i beställarföretag består av företag från olika branscher för att kontrollera om valet att vara 

sluten eller öppen för förändring i projekt skulle skilja sig åt beroende på bransch eller 

storlek. Det uppmärksammades att oavsett bransch och över tid hade beställarföretagen 

liknande synsätt på projekten och var i de flesta projekt slutna för förändringar. 

Leverantörens strategier för att vara sluten eller öppen för förändringar och deras synsätt 

kunde ha varit speciellt. Intervjuer och diskussioner med ytterligare en leverantör har 

genomförts för att kontrollera validiteten. Debatten inom affärssystemprojekt har följts för 

att uppmärksamma förändringar i praktiken som skulle kunna påverka de synsätt som 

beställare och leverantörer, i denna studie, har på affärssystemsprojekt. 

För att försöka få ekologisk validitet (Bryman och Bell, 2013) där miljön känns van och 

trygg för respondenten har alla intervjuer genomförts på respondenternas egen arbetsplats 

och valet av lokal och tid har varit respondentens. Det har varit ett sätt att försöka få dem 

att känna sig naturliga och avspända. Det är ett sätt att förstå mer av deras tankar i 

vardagen och deras arbetsmiljö. Observationerna har också genomförts i den lokal som alla 

projektmöten genomfördes i, beställarens konferensrum. I denna lokal hade även det första 

mötet genomförts. Lokalen var därmed inbäddad i beställarens vardagsliv och den var 

också projektdeltagarnas naturliga miljö för projektet, vilket kan öka den ekologiska 

validiteten. Dokumentgranskning och diskussioner avseende kontrakt och resultat, har 

också bedrivits på respondenternas arbetsplats och kontorsrum.   

Observationspåverkan kan vara ett problem, enligt Bryman och Bell (2013). Risken med att 

observera och samtidigt delta i möten är, enligt författarna, att det kan påverka deltagarna 

att försöka visa upp sig från sin bästa sida. McCall (1984) anger att de som observeras 

vänjer sig vid att vid att bli observerade. För att försöka minska observerarpåverkan 

presenterades studien och forskarens funktion som deltagande observatör innan mötet. 

Det tydliggjordes att forskaren inte skulle delta i diskussionen på något sätt utan endast 

sitta med vid alla möten. Eftersom deltagande i projektet var strukturerat i tid visste de att 

de skulle observeras vid alla möten under hela projekttiden. Fokus blev efter första mötet 

på det som behövde genomföras och hade genomförts i projektet. Stress och frustration 

och även negativa konsekvenser diskuterades öppet vid följande möten, vilket kan ses som 

att observerarpåverkan var lägre än vid det första mötet.  

När de data som insamlats inte gett tillräcklig förståelse för konsekvenser av att vara sluten 

eller öppen för förändring i projekten har det lett till val av ytterligare respondenter och 

fallföretag. Det har också lett till val av fler datainsamlingsmetoder än de som beslutades 
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innan första fasen av studien. I forskningsprocessen valdes till exempel att diskutera synsätt 

och konsekvenser med ytterligare ett leverantörsföretag och att genomföra uppföljande 

intervjuer i tre av beställarföretagen för att uppmärksamma synsätt och konsekvenser över 

tid. Studierna i beställarföretag genomfördes till dess att samma resultat erhölls oavsett 

branschtillhörighet.  

Ett problem i samband med intervjuer är att respondenter kan vara mer eller mindre öppna 

eller slutna vid en intervju. En respondent kan vilja framstå som kunnig och det kan 

innebära att de undviker att beskriva negativa konsekvenser. Förmodligen har 

respondenterna haft tillit till studien eftersom de även beskrivit negativa konsekvenser. En 

brist är att det är få leverantörsföretag som intervjuats. För att kontrollera de data som 

erhållits har de empiriska resultaten diskuterats med två olika leverantörer av affärssystem. 

Leverantören i artikel fyra, har diskuterat dokumenten och sina strategier gemensamt med 

forskaren. Leverantören som var respondent i artikel fyra läste igenom resultaten, men 

hade inte något att tillägga eller något krav på förändring innan artikeln skickades in för 

publicering. Beställarföretaget i artikel två och det exemplifierade företaget i artikel tre har i 

efterhand läst empiribeskrivningen och resultatet men inte haft några erinringar mot det 

som uppfattats vid observationerna och intervjuerna. 

3.4.2 Triangulering 

Triangulering är ett sätt att öka validiteten och tillämpningen av resultaten, vilket kan 

indelas i käll-, observations-, och teoritriangulering (Bryman och Bell, 2003). Ett sätt att 

genomföra källtriangulering är att intervjua flera parter, i denna studie, båda parterna i 

affärssystemsprojekten. Parternas beskrivningar av de gemensamma projekten 

överensstämde men inställningen till att vara sluten eller öppen för förändring i projekten 

varierade. För att undersöka fler synvinklar på problemet har konsekvenser både för 

beställar- och för leverantörsorganisationen studerats. Intervjuer har skett med medarbetare 

från leverantör och beställare för att förstå deras respektive synsätt och konsekvenser för 

organisationerna. Ett annat sätt att få stöd för de ursprungliga resultaten i beställarföretag 

var att pröva dessa genom att genomföra ytterligare fallstudier och använda sig av flera 

olika datainsamlingsmetoder. De datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, 

deltagande observation, dokumentgranskning och uppföljande intervjuer inom och efter 

projekten. 

Observatörstriangulering har använts för att få fler synvinklar på problemet och de data 

som insamlats. I den retrospektiva fasen deltog ytterligare en forskare, som hade 

erfarenheter av forskning inom projektområdet, i samband med datainsamling, vilket kan 

vara bra för att få fler synvinklar på problemet och vid tolkningen av data. I den 

longitudinella fasen granskades även data och intervjuer av medförfattarna till artikel tre 

och fyra. Medförfattaren till artikel tre, som granskade dokumenten från beställarföretag, 

hade erfarenheter från flera områden och paradigm inom företagsekonomi som 

forskningsområde. Medförfattaren till artikel fyra, med tidigare erfarenhet från studier av 
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affärssystemsinförande och projektforskning, har granskat datainsamlingen från 

observationsfasen och data från leverantörsföretaget i den longitudinella fasen. 

Medförfattaren till artikel fyra bidrog, till exempel, till att problemet även sågs ur ett 

transaktionskostnadsperspektiv.  

Uppdateringar av artiklar och litteratur inom området har skett kontinuerligt eftersom 

forskningen inom affärssystemsområdet är under ständig utveckling. Det var också svårt att 

uppmärksamma litteratur som kan vara relevant att använda inledningsvis. Litteratur från 

både projektområdet och från informatikområdet har använts för att pröva resultaten 

Förståelsen för området och företeelser inom affärssystemsprojekt ökade vid läsning av 

litteratur från olika forskningsfält och med olika synvinklar.  

3.4.3 Reliabilitet  

För att försöka få reliabilitet eller pålitlighet till studien är ett sätt att öka transparensen för 

hur studien genomförts. Forskningsprocessen har därför beskrivits i de tre delfaserna som 

den bestod av och resultaten från förfinade frågeställningar har redovisats i fyra artiklar. 

Beskrivningen av hur studien genomförts uppdelades i tre faser för att öka transparensen 

för, varför, hur och när olika val har skett i forskningsprocessen. Det är givetvis upp till 

läsaren att bedöma reliabiliteten.  

Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att använda sig av sekundära analytiker eller granskare. 

Vilket för en enskild granskare skulle varit alltför betungande. Sekundär analys av data har 

skett med stöd av medförfattare, handledare och konferensdeltagare, vilka har granskat 

resultat under forskningsprocessen. Ett sätt att möjliggöra granskning av datainsamlingen 

var att skriva artiklar tillsammans med tre olika kollegor, där data analyserades av 

medförfattarna. De vetenskapliga tidskrifter där artiklarna publicerades gav möjlighet till 

dubbelgranskning av resultaten. Handledare har också granskat delar av materialet. Vid 

inledande datainsamling deltog även medförfattaren vid en del av intervjuerna och 

granskade utskrifterna. 

Det var enbart en forskare som observerade projekten. Det kan, enligt Bryman och Bell, 

(2013) ge en lägre internbedömarreliabilitet. Risken är, enligt författarna, nämligen att 

observeraren blir trött eller att uppmärksamheten försämras. Projektmötena varade endast i 

två timmar vid varje tillfälle, men för att inte missa något som sades beslutades att banda 

alla möten och komplettera med noteringar. Givetvis kan kommunikation vara både tydlig 

och otydlig och därför genomfördes uppföljande intervjuer med deltagare efter projektet 

när något beteende eller kommunikationen inte kunde tolkas. Efter att empiribeskrivningen 

sammanställts för observationsfasen läste ledningsgruppen i beställarföretaget och 

konsulterna igenom beskrivningarna. De kände igen sig mycket väl i det som skrivits om 

deras synsätt, beteende, kommunikationen i projektet och att de från att vara sluten för 

förändringar valt att vara öppna upp för förändring i slutet av projektet. 
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3.4.4 Extern validitet 

Att dela upp studierna i flera faser, där val skedde i forskningsprocessen, gav möjligheter 

att se likheter och skillnader mellan projekt samt att beskriva fler delar av problemområdet. 

Eisenhardt (1991) anger att enskilda fall kan användas för att styrka påståenden i tidigare 

forskning. Författaren anser vidare att användandet av flera fall kan ge forskare möjlighet 

att utveckla en mer detaljerad teori. En fallstudies resultat kan, enligt Eisenhardt (1991), 

styrkas genom att ytterligare en fallstudie genomförs inom t.ex. en annan bransch. När 

liknande synsätt och konsekvenser uppmärksammades i flera beställarföretag och projekt 

oberoende av bransch och företagsstorlek ansågs en empirisk mättnad (Bryman och Bell, 

2013) ha erhållits, för att kunna beskriva konsekvenser för organisationerna. I min roll som 

lärare har jag haft möjlighet att diskutera resultaten med ytterligare en leverantör. Utöver de 

26 intervjuerna med leverantörsföretaget UDK, som redovisas i tabell 5 har mellan (2007-

2015) diskussioner genomförts med en datakonsult som genomför affärssystemsprojekt 

inom olika typer av branscher; tillverkning, detaljhandel och tjänsteföretag. Diskussionerna 

genomfördes för att förstå om de erfarenheter, strategier och synsätt som leverantören och 

beställarföretagen hade i studien är unika eller om liknande resultat skulle ha erhållits om 

denna leverantör och dennes kundbas valts. Leverantören genomförde både projekt som 

var slutna och de som var öppna för förändring. De synsätt och konsekvenser som den 

valda leverantören redovisade överensstämde med denna leverantörs erfarenheter. 

I den här studien har affärssystemsprojekt som bedrivits interorganisatoriskt och där 

systemet och beställarorganisationens affärsprocesser anpassats till varandra studerats. Det 

är inte enklare implementeringar där organisationer använder en befintlig plattform med 

standardiserat stöd för affärsprocesserna som studerats. Det bedrivs även forskning för att 

utveckla affärssystem som ska vara lättare att förändra och anpassa för beställaren.  

Det eftersträvas inte generalisering och extern validitet för enklare och standardiserade 

affärssystemsprojekt. Istället ges läsaren möjlighet att bedöma den externa validiteten av 

resultaten för interorganisatoriska affärssystemsprojekt. Ett sätt att möjliggöra för läsaren 

att bedöma detta har varit att studera flera projekt, presentera forskningsprocessen, 

definiera affärssystemsprojekt (se kap 2) och de metoder som använts. Genom beskrivning 

av forskningsprocessen ges läsaren möjlighet att bedöma resultatens överförbarhet (se 

Malterud, 1998) till andra affärssystemsprojekt.  

3.4.5 Relevans  

Att studien behövs eller har relevans för akademi eller näringsliv är viktigt. Inom forskning, 

datakonsultbranschen och affärspressen diskuteras för närvarande både slutna och öppna 

modeller och synsätt. Det bör därför vara av intresse att förstå mer av de konsekvenser det 

kan få för organisationer att vara sluten eller öppen för förändringar av mål, tid och team 

inom affärssystemsprojekt.  
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4.  Diskussion och Slutsatser 

Projekt kan förstås genom att betrakta projektmål, tid och team. Dessa tre kan studeras för 

att förstå projektens karaktär. Järntriangeln som används av forskare för att definiera ett 

projekt innefattar tid, resurser och kvalitet (Atkinson, 1999). Kvalitet kan anses relatera till 

projektmålet. Projektmålet diskuteras av Christensen och Kreiner (1997) som syftet med 

projektet. De tre beståndsdelarna som definierar ett projekt är, enligt Bakker (2010) 

projektmål, som funktion eller uppgift, tidsdimension och resurser som till exempel team. 

Se till exempel Goodman och Goodman (1976) som definierar ett projekt utifrån 

begreppen uppgift, tid och team. Lundin och Söderholm (1995) använder begreppen tid, 

team och uppgift men även begreppet övergång.  Det uppnådda målet för projektet ska 

dessutom överföras till organisationen (Lundin och Söderholm, 2013) och konsekvenser av 

projektet beaktas. Järntriangeln har kritiserats av flera forskare bland annat för att den inte 

beaktar hållbarhet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Toor och Ogunlana, 

2010). Atkinson (1999) anser att inte bara tid, resurser och kvalitet utan även 

informationssystemet och fördelarna för organisationen bör värderas. Det är däremot inte 

säkert att slutmålet uppnås (Robey, m.fl., 2002) eller att projektet får enbart positiva 

konsekvenser för organisationerna.  

I interorganisatoriska affärssystemsprojekt finns, som tidigare diskuterats, speciella 

förhållanden som kan relateras till begreppen (1) mål (2) tid och (3) team. Projektmål och 

tidsramar beslutas i samarbete mellan en beställare och en extern part. leverantören, vilka 

tillsammans bildar teamet. Samarbete, kommunikation och kunskapsöverföring mellan 

parter från olika expertisområden har sedan tidigare betraktats som svårt (Fong, 2005) och 

brukar lösas med hjälp av översättare i affärssystemsprojekt (Stewart och Hyysalo, 2008). 

Översättare är, enligt författarna, personer som får eller tar en roll i projektteamet för att 

underlätta kommunikationen vilken, enligt Müller (2003), är betydelsefull i dessa projekt. 

Chefer och ledning ingår inte alltid i teamen men fattar oftast beslut om mål, tid och 

resurser, till exempel vilka som ska ingå i teamet, och det redan i inledningsfasen av 

projektet.  

Svårigheten att sätta mål i början av ett projekt har, enligt tidigare forskning, betraktats som 

en utmaning eftersom kunskapsutveckling sker under projekttiden (Mikkelsen och Riis, 

2011) men kan, enligt Karlström och Runeson (2005), underlättas genom flexibilitet i 

projektet, vilket kan stödja förändringar. Tidsdimensionen får en högre betydelse i 

interorganisatoriska projekt eftersom även tidsramarna kontrakteras och beslutas redan i 

inledningsfasen. Teamet som ska lösa uppgiften behöver, enligt tidigare forskning, ha 

kompetens vad gäller värdeskapande processer (Light och Wagner, 2006), affärsstrategier 

och informationsstrategier (Pearlson, 2001). Därför bör, enligt Pearlson (2001), chefer och 

ledning vara delaktiga i projektteamet. Projekt utvärderas ofta direkt efter projektet och 

parterna är ofta slutna för förändringar inom projektet, vilket innebär fokus på mål, tids 

och resursramar från inledningsfasen. När organisationerna är öppna för förändringar inom 
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projektet kan projektmål och ramar förändras och utvärderingen sker istället med fokus på 

organisatoriska konsekvenser efter projekten (Christensen och Kreiner, 1997). Att vara 

sluten eller öppen för förändringar av mål, tid och team diskuteras inom 

informationssystems och affärssystemsforskningen där det ena eller andra synsättet 

rekommenderas för affärssystemsprojekt.  

4.1 Att vara sluten eller öppen för förändringar i projekten 

I praktiken behöver varje projekt hantera behovet av att vara både sluten och öppen för 

förändringar. Projekten behöver både bedrivas rationellt och vara flexibelt (Kreiner, 2012) 

för att ta tillvara möjligheter till förändring av mål och resursramar, vilket kan leda till värde 

för organisationen (Lundin och Söderholm, 2013). Värdet av att vara sluten för 

förändringar och att tillämpa en ökad standardisering, som ett sätt att bedriva och se på 

affärssystemsprojekt, diskuteras och förordas av affärssystemskonsulter (IVM, 2014). I 

teorikapitlet framkom att forskare inom informationssystemsprojekt däremot förordar 

värdet av flexibilitet och därmed att vara öppna för förändring inom affärssystemsprojekt. 

Det har däremot inte beskrivits eller förklarats vilka konsekvenser det kan få för 

organisationen att vara sluten respektive öppen för förändringar i affärssystemsprojekt.  

Inom affärssystemsforskningen har som tidigare redovisats fokus varit på systemet; dess 

roll, nytta, förändring och spridning (Lindvall och Nilsson, 2009). Det återstår däremot att 

studera konsekvenser av affärssystemsprojekt longitudinellt för organisationer (Grabski, 

m.fl., 2011). Ett sätt att bidra till affärssystemsforskningen har i denna avhandling varit att 

undersöka konsekvenser över tid av att vara sluten eller öppen för förändringar i projekten. 

Avsikten var att studera detta ur ett organisationsperspektiv både inom och efter projekten 

eftersom affärssystemsprojekt även får långvariga konsekvenser för en organisation. De 

studerade beställarföretagens och leverantörens inställning till att vara sluten eller öppen 

för förändring redovisas i kommande delkapitel. I tabell 5 redovisades de projekt som 

studerats och hur de relaterar till artiklarna. 

4.1.1 Beställarföretagens inställning till att vara sluten eller öppen för förändring.  

När beställarorganisationerna var slutna för förändringar i projekten var det för att de inte 

ville överskrida tids och resursramar som budgeterats i inledningsfasen av projektet. 

Beställarorganisationerna ansåg även att ett stegvist införande av systemet med fullständig 

kontroll var ett sätt att undvika överskridande av ramar. De resursramar som 

kontrollerades var både tid och kostnader för konsulttimmar. Beställarföretagen isolerade 

projektet för att inte medarbetare inom organisationen skulle komma på ytterligare 

affärsprocesser som skulle kunna stödjas. Det skulle enligt, IT-cheferna kunna leda till fler 

konsulttimmar och högre kostnader. Cheferna isolerade inte bara projekten utan lämnade 

också över ansvaret till IT-chefen, men ibland helt utan information om strategiska planer. 

Att projektet isolerades och att de som projektansvariga inte fick insyn i de strategiska 

planerna var, enligt IT-cheferna i beställarorganisationerna, ett problem som gjorde att 
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systemen inte passade när de var införda. Önskemål om stöd för affärsprocesser som inte 

ingick i beslutad kravspecifikationen noterades på listor för åtgärd i kommande projekt. 

Fokus var enligt, IT-cheferna, på mål, tids och resursramar som beslutats i inledningen av 

projektet.  

När beställarföretagen insåg att organisationsförändringar krävdes för att anpassa 

organisationen till affärssystemet var de öppna för förändringar i samband med 

affärssystemsprojekten. De tillsatte då parallella organisationsförändringsprojekt utan tids 

och resursramar, men utanför det tekniska projektet. Det var en strategi de hade för att 

hålla sig inom tids och resursramar som beslutats för det gemensamma projektet med 

leverantören. I beställarorganisationer som var öppna för förändringar, var ett av 

argumenten att de ville ha kontroll på sin egen organisation och arbetssätt innan de blev 

inlåsta i ett standardsystem. Ett annat argument var att befattningsbeskrivningar behövde 

förändras, personalstyrkan minskas och organisationens strategier ses över. Att införa 

affärssystemet var ett sätt att effektivisera organisationen men först behövde de ha kontroll 

på hur de arbetade i dagsläget. IT-cheferna angav att en öppenhet för förändringar i ett 

parallellt projekt var ett sätt att begränsa antalet konsulttimmar och därmed kostnader för 

organisationen. Visst förändringsmotstånd kunde, enligt ledning och IT-chef, hanteras när 

de var öppna för förändring i samband med affärssystemsprojekten. De ville vara öppna 

för förändring genom att tillsätta resurser för att förbereda organisationen på ett nytt 

affärssystem, eller stöd för affärsprocesser när de tillämpade ett stegvist införande.  

4.1.2 Leverantörsföretagets inställning till att vara sluten eller öppen för förändring 

Leverantören ansåg att en slutenhet för förändringar var lämpligt att använda sig av för att 

hålla projektet inom resursramarna. När de hade kontrakterat projektet med ett fast pris till 

en beställare var det lämpligt att vara sluten för förändringar.  En konsekvens för 

leverantören av att vara sluten för förändringar i projekten var att de i kommande projekt 

behövde lämna rabatter för projekten och i ett fall till och med att bidra med ett helt nytt 

system när beställaren inte redovisat alla sina behov i kravspecifikationen i det första 

gemensamma projektet. Konsulterna beskrev att ibland kunde de uppsatta målen i 

kravspecifikationen vara undermåliga och systemen kunde inte efter införandet stödja, för 

beställaren, värdefulla affärsprocesser. Leverantörens VD berättade att de i projekt som 

varit slutna för förändringar ibland fick rabattera system och bidra med kostnadsfria 

konsulttimmar eftersom relationerna med beställarna ansågs viktiga. Systemet infördes 

oftast sekventiellt när de var slutna för förändringar. Önskemål om ytterligare stöd för 

affärsprocesserna noterades på listor för att användas i kommande projekt. Detta gjordes, 

enligt affärssystemskonsulterna för att hålla sig inom tidsramarna och de konsulttimmar 

som kontrakterats. Målet med en sekventiell implementering var enligt, VD, att få fortsätta 

och implementera stöd för fler affärsprocesser i samma företag. En sekventiell 

implementering var ett sätt att låsa in beställaren i ett system. 
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Att vara öppen för förändring och överskrida resursramar var en strategi som VD använde 

sig av för att begränsa resursutnyttjande och kostnader i andra projekt. När leverantören 

var öppen för förändringar blev konsekvenserna att tidsramarna och resursramarna för 

projektet överskreds, vilket ökade konsulttiden och kostnaderna för 

leverantörsorganisationen. Leverantören behövde, enligt affärssystemskonsulterna, lämna 

fast pris och rabatter när de var öppna för förändringar samtidigt som, beställaren var 

sluten för förändringar eftersom de hade kontrakterat mål, tid och resurser med beställaren. 

Leverantören kunde, enligt VD, när de var öppna för förändring av mål, tid och team i 

vissa projekt vara sluten för förändring i andra projekt inom samma bransch eftersom de 

redan lärt om branschen.  

Att vara öppen för förändringar gav leverantören möjligheter till att utveckla systemet till 

fler branscher. Att vara öppen för förändringar i vissa projekt var, enligt VD, en strategi. 

De kunde därefter vara slutna för förändringar och effektivisera påföljande projekt med 

samma beställarföretag eftersom de redan hade investerat tid i att förstå organisationen och 

kunden i tidigare projekt. Andra projekt som kunde effektiviseras var de med beställare 

inom samma bransch. Den systemutveckling som genomförts i projekt öppna för 

förändring kunde då användas. När beställaren väl var inlåst i ett system kunde 

leverantören vara sluten för förändringar i kommande gemensamma projekt där stöd för 

fler processer genomfördes sekventiellt.  

4.2 Konsekvenser för organisationerna  

I denna studie har begreppen mål, tid och team varit användbara för att betrakta 

affärssystemsprojekten. Ett vanligt sätt att studera och utvärdera projekt är nämligen att 

värdera projekten efter hur väl de hållit sig till de mål i kravspecifikationen och de 

resursramar som beslutats inledningsvis. För det första (1) diskuteras en öppenhet eller en 

slutenhet för förändring av mål, tid och team. För det andra (2) beskrivs hur artiklarna 

bidrar till resultaten. För det tredje (3) diskuteras uppmärksammade konsekvenser för 

organisationerna av att vara öppna eller slutna för förändring. 

4.2.1 Slutna eller öppna för förändring av mål, tid och team. 

Målen från inledningsfasen av projektet fokuserades när parterna var slutna för 

förändringar. När beställarföretagen däremot var öppna för förändring inom projekten 

fanns möjligheter till organisationsutveckling och förändringar av mål, tids och 

resursramar. När leverantören var öppen för förändringar, var det en medveten strategi för 

att nå mål som till exempel att utveckla systemen, kunskap om kund eller bransch. 

Tidsramar som beslutats var för både beställare och för leverantör viktiga att hålla när de 

var slutna för förändringar. Ett sätt att hålla tidsramarna var att genomföra projekten 

sekventiellt med införande av ett processtöd i taget. Leverantören kunde när de var slutna 

för förändringar antingen genomföra projekten inom beslutade tidsramar eller med mindre 
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konsulttimmar än de som budgeterats. När beställarna var öppna för förändring var tiden 

inte i fokus och tidsramar kunde överskridas. Chefernas kunde i det fallet använda mer av 

sin tid i projektet, men produktionsbortfall värderades inte. Kostnaden för projektet 

värderades därmed inte i sin helhet. I de fall leverantören var öppna för förändring 

överskreds tidsramar och konsulttimmar som budgeterats inledningsvis och leverantören 

fick ta den kostnaden. Det betraktades av leverantören inte som ett problem att tids och 

resursramar överskreds när strategin var att utveckla systemet, kunskap om kund eller 

bransch. 

Teamets sammansättning förändrades inte när beställarna och leverantören var slutna för 

förändringar. IT-chefen hade en maktposition som beslutsfattare och översättare i 

projekten. De som ingick i teamet från första början var de som förväntades delta i 

projektmöten och projektarbetet. När beställare och leverantör var öppna för förändring 

kunde teamets delaktighet och sammansättning ändras. Fler medarbetare kunde delta från 

beställarna och var då ett sätt att stödja demokratiska processer inför beslutsfattande. Fler 

konsulter engagerades i projektet när leverantören var öppen för förändring.  

4.2.2 Konsekvenser för organisationerna, empiriska resultat 

I studien ingick organisationer från två olika branscher, beroende på deras synsätt på 

projekten kunde de vara antingen öppna eller slutna för förändring av mål, tid och team 

vilket fick konsekvenser. De fyra artiklarnas huvudsakliga diskussioner och resultat kopplat 

till parternas synsätt på projekten presenteras i tabell 6. Tabellen är indelad i fyra rutor vilka 

beskrivs nedan.  

För det första (1)  var det ”svårt att använda sig av kunskapen i projekten” om båda parter 

var slutna för förändring (se artikel I).  

Tabell 6: Konsekvenser för organisationerna av att vara sluten eller öppen för 
förändring. 

Konsekvenser för de 
olika organisationerna. 

 
Leverantörens synsätt på projekten 

Beställares synsätt på 
projekten 

 
Sluten för förändring 

 
Öppen för förändring 

Sluten för förändring 1 
”Svårt använda kunskap” 
Artikel I,  
 

2.  
 ”Identifiering av strategiska 
lärandeprojekt” Artikel IV 
 

Öppen för förändring 3.  
”Sekventiell natur” 
Artikel III  
 

4.  
”Kommunikationsbarriärer” 
Artikel II 
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För det andra (2) uppmärksammades att leverantören ”identifierade strategiska 

lärandeprojekt”. I dessa projekt var leverantören öppen för förändring trots att beställaren 

var sluten för förändring. Detta var en medveten strategi hos leverantören för att lära om 

system, relation eller bransch (se artikel IV). För det tredje (3) när beställaren var öppen för 

förändring och leverantören sluten för förändring genomförde beställarna lärandeprojekten 

utanför projekten (se artikel II). De gemensamma projekten tenderade däremot att vara av 

”sekventiell natur” (se artikel III). För det fjärde (4) när båda parter beslutade sig för att 

vara öppna för förändring uppmärksammades ”kommunikationsbarriärer” (se artikel II). 

Resultaten från studien visar att de båda organisationernas synsätt på projekten, att vara 

sluten eller öppen för förändring, fick de konsekvenser som vi kunde förväntat oss, enligt 

den konceptuella modellen i kapitel 2 (se tabell 1). Däremot uppmärksammades skillnader 

när båda organisationerna var öppna för förändring av mål, tid och team (se ruta 4 i tabell 6).  

När båda parterna var öppna för förändringar bidrog det varken till 

organisationsförändring eller till systemutveckling, vilket skulle kunna ha förväntats enligt 

teorigenomgången. Istället bidrog det till kommunikationsbarriärer och en inlåsning i 

befintliga system och organisationsstrukturer.   

Parterna var när de var öppna för förändringar flexibla när det gällde mål och funktionalitet 

och i ett fall bedrevs projektet helt utan tids och budgetramar. Att bortse från mål och 

resursramar från inledningsfasen och istället utvärdera vad som åstadkommits är ett sätt att 

ta tillvara den kunskap som utvecklas i projekt (Christensen och Kreiner, 1997). Det har 

sedan tidigare visat sig att kravspecifikationen är svår att fastställa för 

beställarorganisationen (Johansson och Lahtinen, 2013). Ett lämpligt användningsområde 

för flexibla modeller är när kravspecifikationen är svår att fastställa, enligt Karlström och 

Runeson (2005). Flexibilitet kan enligt författarna möjliggöra förändring av mål, funktioner 

och resursramar. I denna studie fick ett bortseende ifrån mål, tid och teamresurser som 

konsekvens att projektteamet diskuterade hur de skulle kunna behålla gamla 

organisationsstrukturer istället för att designa om och effektivisera organisationen. Gamla 

organisationsstrukturer blev, till exempel, fasta i beställarorganisationen och istället 

genomfördes systemanpassningar. En annan konsekvens av att bortse från resurser som tid 

och team var att projekten eskalerade och pågick i ett fall tills ledningen satte stopp och det 

efter fem år. Ett sätt att spara tid är att exkludera deltagare med mindre kompetens från 

diskussionen (Enberg, m.fl. 2010) och i ett projekt tillsattes en ny projektledare som hade 

att förhålla sig till resursramar och de funktioner som överenskommits ditintills. Trots 

ledningens ingripande behövde det nationella företaget investera i ett helt nytt system och 

tillsätta ett nytt projekt redan året efter.  

Att båda parter var öppna för förändringar ledde inte till värdeskapande för organisationen 

eller innovativa lösningar som, enligt Kapsali (2013), möjliggörs när parterna är öppna för 

förändring i projekt. När de var öppna för förändringar fick det som konsekvens att de 

lärde, men den kunskap som utvecklades var på detaljnivå om organisation och system. 
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Översättarna i projektet, IT-chefen och organisationskonsulten, styrde diskussionen till att 

handla mer om teknik på detaljnivå. Ett fokus på teknik som, enligt Dierkes m.fl., (2001), 

kan begränsa kunskaps och organisationsutveckling. Översättarna i denna studie 

begränsade kunskapsutvecklingen när de styrde diskussionen, precis som Stewart och 

Hyysalo (2008) varnar för att översättare kan göra, vilket gjorde att utvecklingen av system 

och organisation begränsades. 

Det visade sig i denna studie att cheferna trots en öppenhet för förändring inte var aktiva i 

diskussioner om integration av affärsstrategier och informationsstrategier i 

affärssystemsprojekten, vilket Siurdyban m.fl. (2012) och Lengnick-Hall, m.fl., (2004) har 

kommit fram till är av vikt. Istället diskuterades till exempel anpassningsproblem mellan 

teknik och mjukvara. En öppenhet för förändring ledde till diskussioner på detaljnivå om 

teknik och arbetssätt. Konsekvensen blev att organisationsförändring och systemutveckling 

åsidosattes i de fall de var öppna för förändring. Organisationerna förändrade tids och 

resursramar, men i motsats till Lundin och Söderholm (2013) som anger att det gäller att se 

till slutprodukten och dess värde, värderade inte beställarorganisationerna konsekvenserna 

för organisationen utan fokus var istället på om resursramar överskridits. Orsaker till att 

öppenhet för förändring inte var givande för organisationerna kan ha varit brister i 

förståelsen för hur affärsstrategier och informationsstrategier behöver integreras 

(Antonucci och Goeke, 2011), och otydlig kravspecifikation, vilket är ett problem i 

affärssystemsprojekt, enligt Johansson och Lahtinen (2013). Brister i förståelsen för 

behovet av integration kunde bekräftas även i denna studie när parterna diskuterade 

teknikproblem i detalj istället för att fokusera på systemstöd för värdeskapande 

affärsprocesser och strategiska planer. När de isolerade projektteamet bortsåg de från att 

affärssystemsprojekt även bör ses som ett förändringsprojekt (Magnusson, 2010). När de 

var öppna för förändring bortsåg de även från sina resursramar, som till exempel tid och 

team, antingen under hela projektet eller i slutfaserna av projektet.  

När beställaren var öppen för förändring i slutfaserna av projektet tillsköts mer personella 

resurser och mer av chefernas tid användes i projektet istället för i kärnverksamheten. 

Ledningen behöver enligt tidigare forskning vara aktiva i projektteamet för att diskutera 

affärsstrategier, nödvändiga kund och leverantörsinteraktioner och informationsstrategier, 

Lengnick-Hall (2004), men i denna studie var inte nödvändig integration i fokus. Flexibilitet 

i processen var inte, i motsats till vad Williams (2005) anger, lämpligt för mindre 

affärssystemsprojekt utan ledde till diskussioner på detaljnivå, resursslöseri och överskridna 

tidsramar när ledningen var involverad. I motsats till (Pearlson, 2001) skulle 

ledningsgruppen inte deltagit i alla möten utan begränsat sitt deltagande till de möten där 

affärsstrategier, informationsstrategier, kund och leverantörsintegrationer och anpassningar 

av värdeskapande affärsprocesser diskuterades.  

För beställarföretagen var det fördelaktigast att identifiera strategiska lärprojekt och 

organisationsförändringsbehov innan de beslutade sig för att vara öppna för förändringar. 

Beställarna hanterade lärande och organisationsförändringsprojekt utanför det 
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gemensamma sekventiella projektet, se ruta (3) (tabell 6) för att åstadkomma nödvändiga 

organisationsförändringar. Ett sätt att ta tillvara det som lärts i tidigare projekt var att 

genomföra affärssystemsprojekten sekventiellt. För leverantören var det fördelaktigast att 

identifiera strategiska lärprojekt innan de beslutade sig för att vara öppna för förändring. 

Strategiska lärprojekt användes när det fanns interna behov av att utveckla systemet, 

relationen eller lära känna branschen, se ruta (2) (tabell 6). Kunskapen från de strategiska 

lärprojekten kunde sedan användas när de var slutna för förändring. I motsats till Müller 

och Turner (2005) rekommendationer vid fastprisavtal tillämpade leverantören inte en 

högre kontroll i samband med fastprisavtal. Leverantören betraktade nämligen inte 

överskridande av resursramar som en risk utan som en investering i framtida projekt.  

Det var för leverantören bättre att genomföra projekten tillsammans med en beställare som 

genomfört organisationsförändringsprojekt innan de gemensamma sekventiella projekten, 

enligt ruta (3) (tabell 6). När båda parter var slutna för förändring, enligt ruta (1), blev det 

svårt att använda sig av utvecklad kunskap inom projektet, eftersom båda parter hade fokus 

på mål, tid och resursramar från inledningsfasen. Att de var slutna för förändring innebar 

att ingen hänsyn kunde tas till förändrade affärsstrategier och att de behövde införa nya 

system och starta upp ytterligare affärssystemsprojekt inom något år. I ruta (4) där båda var 

öppna för förändringar och flexibla när det gäller mål, tid och team skulle vi ha kunnat 

förvänta oss att organisation och system integreras, organisationen förändras och att 

systemet utvecklas, se Olsson (2006), som en konsekvens av projektet. 

I denna studie visade det sig däremot att när båda var öppna för förändring och flexibla när 

det gällde mål, tid och team bidrog det istället till kommunikationsbarriärer se ruta (4) (tabell 

6). I projekten genomfördes diskussioner på detaljnivå om teknik samt systemanpassning 

till gamla organisationsstrukturer. Konsekvenserna blev att ingen organisationsförändring 

eller systemutveckling skedde i organisationerna när båda parter var öppna för förändring 

av mål, tid och team. Uppmärksammade konsekvenser av att båda parter var öppna för 

förändring visade på att projektmodeller och ramar behövs för att hantera projekten och 

driva dem framåt.  

4.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

4.3.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet är att bidra till affärssystemsforskningen genom att studera affärssystemsprojekt ur 

ett organisatoriskt perspektiv. I resultaten beskrivs konsekvenser för organisationerna när 

parterna var slutna eller öppna för förändringar av mål, tid och team i affärssystemsprojekt. 

Inom informationssystemsforskningen har de studier som genomförts inom 

affärssystemsprojekt ofta haft ett positivistiskt perspektiv med datainsamlingsmetoder som 

enkäter, vilka tagit sin utgångspunkt från teori. Inom affärssystemsforskningen har 

studierna ofta fokuserat på affärssystemet eller enskilda projekt. Avsikten med denna studie 

var att bidra till affärssystemsforskningen genom en beskrivande studie av organisatoriska 
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konsekvenser inom affärssystemsprojekt. Det som beskrivs är konsekvenser för leverantörs 

och beställarorganisationer av att vara slutna eller öppna för förändring inom projekten.  

Begreppen kontroll och lärande som används i artiklarna kan relateras till att vara sluten 

eller öppen för förändring (se tabell 6). Att ha kontroll är att vara sluten för förändring av 

mål, tid och team. Att fokusera på lärande innebär att vara öppen för förändring av dessa 

tre. 

Det framkom i denna studie att en slutenhet och en öppenhet för förändringar av mål tid 

och team inom projekten fick konsekvenser. När båda parter var slutna för förändring blev 

det svårt att använda kunskap inom projekten. Leverantören identifierade strategiska 

lärandeprojekt innan de beslutade sig för att vara öppna för förändring. När beställarna var 

öppna för förändring och leverantören sluten för förändring genomförde beställarna 

lärande och förändringsprojekt utanför projekten och det gemensamma projekten 

sekventiellt. När båda parter var öppna för förändringar blev konsekvenserna varken 

system eller organisationsutveckling utan kommunikationsbarriärer (se tabell 6).  

Det visade sig att det är viktigt att använda sig av projektmodeller i affärssystemsprojekt 

men varken styrande, sekventiella eller flexibla projektmodeller (Karlström och Runeson, 

2005) är att förorda eftersom de kanske inte fungerar i alla projekt. De styrande 

projektmodellerna har kritiserats i tidigare forskning för att de är slutna för förändring 

(Besner och Hobbs, 2013; Geraldi och Lechter, 2012). Alla projekt har att hantera både 

flexibilitet och kontroll, enligt Kreiner (2012). Det vill säga oavsett projektmodell. Den 

vattenfallsmodell som användes i alla projekt anses stödjande för förändringar inom 

projekt (Lévárdy och Browning, 2009). I denna studie var det däremot parternas syn på 

projektet och inte projektmodellen som avgjorde om projekten var slutna eller öppna för 

förändringar. Projektmodeller är viktiga men resultaten i denna avhandling visar att de inte 

är av avgörande betydelse för de organisatoriska konsekvenser affärssystemsprojekt kan få.  

Projektforskningen har sedan tidigare kommit fram till att tidsramar och att vara sluten för 

förändringar kan begränsa flexibilitet och innovation inom projekt (Kapsali, 2013; 

Orlikowski och Barley, 2001). När parterna var slutna för förändringar genomfördes 

projekten med fokus på mål som beslutats i inledningsfasen och inom tids och 

budgetramar. Projekten definierades därmed som "lyckade", enligt traditionell 

projektledningslitteratur, av cheferna i beställarföretagen, vilket överensstämmer med vad 

Tjäder (1999) kommit fram till. De negativa konsekvenserna var att leverantörs och 

beställarföretagen bortsåg från organisationsförändring, systemutveckling och framtida 

strategier när parterna var slutna för förändringar. Det innebar, till exempel, att när inga 

system eller organisationsförändringar genomfördes bibehölls befintlig organisations och 

systemstruktur och det skedde en inlåsning i ett system. Beställarorganisationerna behövde 

vid bristande integration mellan organisation och system investera i fler projekt eller byte 

av system, vilket inte organisationerna budgeterat för. Det kan inte betraktas som 

ekonomiskt hållbart, vilket bekräftar behovet av att utveckla järntriangeln till att även 
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betrakta nackdelar för organisationen. Leverantörsföretaget behövde när de var slutna för 

förändringar i vissa fall rabattera systemen och arbeta gratis i perioder för att behålla 

relationen med beställaren. Att beställaren ibland låstes in i ett system som inte passade kan 

ha berott på bristande kompetens om affärssystem och bristande diskussioner om framtida 

strategier, integration mellan affärsprocesser och systemets stöd. En integration som, till 

exempel, Siurdyban m.fl., (2012) anser är nödvändig i affärssystemsprojekt.  

Om organisationerna däremot är öppna för förändringar möjliggör det att utvecklad 

kompetens och kunskap skulle kunna tillvaratas av organisationen och att system och 

organisationsförändringar skulle kunna genomföras. När ett projekt är öppet för förändring 

går det att bortse från tids och resursramar och fokusera mer på mål, funktionalitet och 

värdeskapande för organisationen (Karlström och Runeson, 2005; Christensen och 

Kreiner, 1997).  

Det visade sig få positiva konsekvenser för leverantören att vara öppen för förändringar 

när beställaren var sluten för förändringar eftersom den kunskap som utvecklats kunde 

tillvaratas av leverantörsorganisationen i kommande projekt för effektivisering. De negativa 

konsekvenserna för leverantörsorganisationen var att de behövde rabattera sin konsulttid 

och kunde därmed debitera färre timmar. Att vara öppen för förändring behövde däremot 

inte betyda att värdeskapande och innovation skedde i projekten. När beställarföretagen 

var öppna för förändring fick det negativa organisatoriska konsekvenser som, till exempel, 

ett fokus på tekniska detaljer och bibehållande av befintliga organisationsstrukturer. När 

beställarföretagen var öppna för förändring i slutet av projektet blev de organisatoriska 

konsekvenserna varken systemutveckling eller organisationsförändring som, enligt Tjäder 

(1999), skulle ha kunnat förväntas när projektdeltagarna växlade synsätt.  

I denna studie visade det sig att även om projekten hade fastställda mål, tids och 

resursramar var det möjligt för respektive organisation att antingen vara öppen eller sluten 

för förändringar inom projekten. Det kan i denna studie konstateras att det inte räcker att 

komplettera järntriangeln genom att beakta informationssystemet, dess fördelar för 

organisationen och dess kontext (Atkinson, 1999) utan även negativa konsekvenser och 

ekonomisk hållbarhet bör beaktas i samband med affärssystemsprojekt. I de studier som 

genomförts kan det konstateras att slutmål, funktionalitet (Lundin och Söderholm, 2013; 

Christensen och Kreiner, 1997), tid (Packendorff, 1993) resurser, dvs. aktörer som bör ingå 

i teamet (Pearlson, 2001) och fortlöpande förändringar i affärsstrategier, kunskap (Olsson, 

2006) och omvärld (Engwall, 2003) och ekonomisk hållbarhet (Toor och Ogunlana, 2010) 

är alla viktiga delar att diskutera. Förutom dessa dimensioner fick både en slutenhet och en 

öppenhet för förändringar konsekvenser för organisationerna. Det understryker vikten av 

att organisationer som planerar för interorganisatoriska affärssystemsprojekt även 

diskuterar möjliga konsekvenser av att vara slutna eller öppna för förändringar i projekten 

innan genomförandet. 
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4.3.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget med studien är att resultaten ska kunna användas av chefer i både 

leverantörs och beställarföretag som är involverade i affärssystemsprojekt. Studien syftar till 

att ge en ökad förståelse för konsekvenser för respektive organisation av att vara slutna 

eller öppna för förändringar av mål, tid och team i affärssystemsprojekt.  

När leverantören och beställaren beslutar sig för att vara slutna för förändringar innebär 

det samtidigt att det blir svårt att utnyttja den kunskap som utvecklats samtidigt som 

organisationsstrukturer och systemstrukturer blir mer fasta. När beställaren är sluten för 

förändringar och har fokus på inledande mål, tid, resurser och team riskerar de att bortse 

från konsekvenser för organisationen efter projektet. Beställarorganisationen behöver 

överväga en organisationsförändring för att inte bli inlåst i ett system. Dessutom riskerar de 

att affärsstrategier och informationsstrategier inte anpassas till varandra. En slutenhet för 

förändring och att ansvariga för projektet dessutom inte har information om nuvarande 

och framtida arbetssätt och strategier leder till inlåsning i befintliga organisationsstrukturer. 

I sämsta fall krav på investering i ett nytt projekt, en ny leverantörsrelation och ett helt 

annat och nytt system, vilket inte är ekonomiskt hållbart.  

När leverantör och beställare är öppna för förändringar kan kommunikationsbarriärer 

uppkomma och projektet riskerar att överskrida tids och budgetramar. Om beställaren är 

öppen för förändring men inte betraktar projektet som ett förändringsprojekt kan 

konsekvensen bli en fastlåsning i gamla organisationsstrukturer och system. Ett sätt är att 

bedriva förändringsprojektet vid sidan av det gemensamma affärssystemsprojektet och det 

gemensamma projektet sekventiellt. Om kompetensen inom affärssystem dessutom brister 

och en översättare eller konsult tar rollen i kommunikationen kan det finnas risk att fokus 

blir på teknik och inte på organisationsförändring. Leverantören kan däremot identifiera 

strategiska lärprojekt och vara öppen för förändring i en del projekt för att kunna vara 

sluten för förändring när kunskap om bransch och beställarorganisation utvecklats. 

Det kan vara viktigt att leverantören och beställaren diskuterar konsekvenser av att vara 

sluten eller öppen för förändringar innan affärssystemsprojektet. Detta för att båda 

organisationerna ska vara medvetna om organisatoriska konsekvenser av att vara öppen 

eller sluten för förändring innan projektet. Därefter bör båda parter besluta vilket synsätt 

som passar bäst för respektive part och projektet med hänsyn till organisationernas 

situation, strategier som helhet, den målsättning, de tidsramar och resurser i form av 

aktörer som organisationerna och projektet har.  I delkapitlet, implikationer för näringsliv, 

diskuteras forskarens erfarenheter av de projekt som studerats. Utöver detta diskuteras de 

erfarenheter som beställarföretagens IT-chefer och leverantörsföretagets konsulter och VD 

delgett forskaren i samband med studien. 
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4.4 Generalisering 

Att använda sig av flera olika angreppssätt för att studera konsekvenser i organisationerna 

av att vara öppna eller slutna för förändring i affärssystemsprojekt gav möjligheter till att 

pröva resultaten. Eisenhardt (1991) anger att enskilda fall kan användas för att styrka 

påståenden i tidigare forskningsresultat. Genom användandet av flera fall kan en mer 

detaljerad teori utvecklas. I denna studie har ett leverantörsföretags relationer med fem 

beställarföretag beskrivits. Beställarföretagen verkar inom fem olika branscher, men en 

slutenhet mot förändringar dominerade trots detta i beställarföretagen inom projekten och 

över tid. Av de totalt 24 projekt som studerats var beställarföretagen endast i två av dessa 

öppna för förändringar. Dessutom har en återgång till leverantörs och beställarföretag 

gjorts för att studera synsätt och konsekvenser efter projekten. Studien har bedrivits 

longitudinellt och därför har konsekvenser för organisationerna kunnat studeras över tid 

och mellan flera projekt. 

Det uppmärksammades att oavsett bransch och över tid var beställarföretagen i huvudsak 

slutna för förändring i projekten och de hade även liknande synsätt på projekten. 

Forskningsprocessen har beskrivits i tre faser för att öka transparensen för hur studien gått 

till. Datainsamlingsmetoder för respektive fas redovisas i tabellform i metodkapitlet och en 

sammanfattande tabell i slutet av metodkapitlet beskriver studien som helhet. Det är 

givetvis upp till läsaren att bedöma generaliserbarheten till andra affärssystemsprojekt. 

4.5 Framtida forskning 

Ett sätt att utveckla studiens resultat är att betrakta resultaten ur ett kritiskt perspektiv. Det 

visade sig i denna studie att ett leverantörsberoende uppkom i beställarorganisationerna när 

de införde systemet stegvis. Ett kritiskt perspektiv skulle kunna användas för att genomföra 

aktionsforskning i affärssystemsprojekt. Beställare som inte tidigare infört ett affärssystem 

kan behöva stöd för att ifrågasätta systemen, att vara sluten för förändringar och ett 

sekventiellt införande av affärssystemen. De projektmodeller som framställs är enkla till sin 

utformning och signalerar enkelhet till beställaren. En separat studie av projektmodellernas 

och kontraktens inverkan på beställarens val att vara sluten för förändringar i 

affärssystemsprojekten kan också genomföras. 

Ett annat sätt att utveckla studiens resultat är att undersöka resultaten ur ett ANT- Actor-

Network-Theory perspektiv, för att utveckla studiens resultat. ANT fokuserar både på 

aktörer och på artefakter. Studier kan genomföras för att ta reda på hur både mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer kan bidra till valet att vara sluten eller öppen för förändringar och 

därmed de konsekvenser för organisationerna det kan få. Det visade sig nämligen att 

systemet också hade en roll i projektet som observerades, vilket även Westelius (1996) 

funnit i sin studie. Mjukvarans bristande kommunikationsförmåga med hårdvaran ledde till 

att beställarföretagets beslut att vara sluten för förändringar i projektet förändrades. 

Beställarföretaget hade i slutet av projektet en öppenhet för förändringar av tid och team. 
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De genomförde diskussioner på detaljnivå om tekniken, vilket gjorde att tids och 

budgetramar överskreds. Att fokusera på teknik kan, enligt Dierkes m.fl., (2001) göra att 

det bortses från andra dimensioner. Vissa aktörer, som organisationskonsulten, och IT-

chefen, i egenskap av översättare, kan anses ha orsakat hinder för kommunikation och 

kunskapsöverföring vad gäller organisationsdesign och affärsstrategier. Precis som Stewart 

och Hyysalo (2008) varnat för. 

De standardiseringsmodeller för ökad kvalitet som för närvarande diskuteras av 

informationssystemsforskare och datakonsulter för användning i affärssystemsprojekt kan 

också behöva studeras genom fallstudier. Användningen av standardiseringsmodeller för 

kvalitet kan leda till att affärssystemsprojekten kan komma att betraktas som en än mer 

sluten process utan hänsyn till slutmål i organisationen (Lundin och Söderholm, 2013) 

omvärlds (Engwall, 2003) och behov av organisationsförändringar. Användning av 

standardiseringsmodeller kan också signalera en garanti till beställaren om kvalitet. Studier 

av konsekvenser för beställarorganisationen och leverantörsorganisationen vid användning 

av standardiseringsorgans kvalitetsmodeller skulle när de börjar användas i större skala 

kunna ge ett bidrag till affärssystemsforskningen. 

Bristande kompetens i samband med affärssystemsprojekt (Robey m.fl., 2002) och den 

snabba teknologiutvecklingen gör att beroendet av extern kompetens när det gäller beslut 

om informationsstrategier i företag har ökat (Bakker m.fl., 2011). I princip alla företag har 

ett affärssystem som stöd för sina affärsprocesser. Fler och fler ekonomstudenter inom 

lärosäten i Skandinavien lär sig affärssystem och dess funktionalitet, vad avser 

rapportgranskning och integrering av affärsprocesser. Därmed får näringslivet 

förhoppningsvis mer kritiska och kompetenta beställare av affärsystemsprojekt, vilket 

efterfrågas inom näringslivet (Taylor, 2000). Det kan vara intressant att studera om och hur 

utbildning för ökad kompetens inom affärssystem underlättar anpassning mellan system 

och organisation. Om och hur utbildning inom akademin verkligen skapar kritiska 

beställare inom näringslivet behöver studeras empiriskt och skulle kunna studeras 

longitudinellt, från student till alumn. Ett lämpligt kriterium bör vara att alumnen har 

verkat i näringslivet en tid och dessutom deltagit i affärssystemsprojekt. 

4.6 Begränsningar 

I den här studien har endast affärssystemsprojekt som genomförts interorganisatoriskt 

studerats. Det var endast en leverantör som verkar inom den privata sektorn och dennes 

beställarföretag som studerades för att få djup istället för bredd på studien. Det ökade 

tilliten och gav information om fler projekt och även möjlighet till longitudinella studier i 

dennes beställarföretag. Resultaten från studien bör däremot prövas genom studier i 

leverantörsföretag som har beställare från den offentliga sektorn.   

Den studerade leverantörens synsätt kunde ha varit unikt men intervjuer och diskussioner 

med andra forskare, praktiker och ytterligare en leverantör som verkar både inom den 



 

60 
 

privata och offentliga sektorn har genomförts över tid. Dessa diskussioner bekräftade att 

beställarorganisationernas och leverantörens ageranden och synsätt på förändringar är 

vanligt förekommande. Den andre leverantören bekräftade att beskrivna konsekvenser för 

beställare och leverantörsorganisation av att vara sluten eller öppen för förändringar 

överensstämde med deras erfarenheter.  

4.7 Implikationer för näringsliv 

Nedan diskuteras ett antal möjliga implikationer för näringslivet och chefer i 

beställarföretag. Dessa tankegångar bygger på de erfarenheter som beställarföretagen och 

leverantören delgett i studien och de resultat och slutsatser som fåtts från studien som 

helhet.  

När beställaren är sluten för förändringar i projektet finns risken att den kunskap som 

utvecklas inte kan utnyttjas. Det finns även risk för att beställarorganisationen bortser från 

nödvändiga organisationsförändringar, bibehåller gamla strukturer och inte beaktar 

framtida strategier. En annan risk är att beställarorganisationer investerar i en relation med 

en leverantörsorganisation som de inte kan utvecklas med om projekten genomförs 

sekventiellt och med en slutenhet mot förändringar.  

Om parterna beslutar sig för att vara öppna för förändringar och utveckla ömsesidig 

kunskap om organisation eller system riskerar de kommunikationsbarriärer och att 

projektet överskrider tids- och resursramar. När både beställar och leverantörsföretaget är 

öppna för förändring kan konsekvenserna i beställarföretaget bli att gamla strukturer 

bibehålls, speciellt om majoriteten av de anställda ska vara med och bestämma. En 

anpassning av systemet till organisationens befintliga arbetssätt begränsade 

kunskapsutvecklingen om andra sätt att arbeta och även ledningens önskade effektivisering.  

Ett sätt att möjliggöra ökad hållbarhet för systemen och kunskapsutveckling om effektivare 

arbetsprocesser är att beställare bedriver förändringsprojekt utanför det gemensamma 

affärssystemsprojektet. Det gemensamma projektet med leverantören kan då bedrivas 

sekventiellt och beställaren kan vara sluten för förändring. I förändringsprojektet som 

genomförs utanför det gemensamma kan beställaren däremot vara öppen för förändringar.  

Leverantören kan identifiera strategiska lärprojekt där de är öppna för förändringar som ett 

sätt att effektivisera kommande projekt med samma beställare eller inom samma bransch. I 

kommande projekt kan leverantören bedriva projekten sekventiellt och helst tillsammans 

med beställare som genomför eller genomfört ett separat förändringsprojekt. Om både 

leverantör och beställare är slutna för förändringar finns det risk för att den kunskap som 

utvecklas inte kan utnyttjas inom projektet.  

Ett sätt att undvika behov av nya system och projekt redan inom några år kan vara att se till 

att IT-chefen ingår i ledningsgruppen, eller har ekonomisk kompetens. Det skulle kunna 
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leda till att IT-chefen skulle kunna reagera på förändrade strategier i organisationen så att 

affärssystemet kan stödja framtida affärsprocesser. Ledningsgruppen bör fatta beslut om 

och genomföra organisationsförändringar innan projektet för att minska risken för 

bibehållande av gamla strukturer. Ledningsgruppen eller IT-chefen i beställarföretagen 

skulle med en större insyn i projektet ha möjlighet att anpassa sina informationsstrategier 

till organisationens strategier 

Det uppmärksammades att chefernas delaktighet var viktig när det gällde integration och 

stöd för affärsprocesser i organisationen och för att affärsstödet skulle kunna anpassas till 

de strategiska planerna. Cheferna bör också värdera sin egen tid i projektet och budgetera 

för sin delaktighet. Kärnverksamheten krävde också chefernas delaktighet och när tid inte 

budgeterats för projektet kunde inte avdelningscheferna delta i projektet som de hade 

tänkt. Teknikproblem kan också vara viktigt att beakta. Det kan uppkomma 

kompabilitetsproblem mellan system och hårdvara, vilket kan fördröja projektet. Om 

beställarnas chefer inte har teknisk kompetens skulle de kanske undvika att delta i 

diskussioner på detaljnivå om teknik En delning av erfarenheter via beställarnätverk kan 

vara ett sätt att öka kompetensen inom affärssystemsprojekt. Det var tydligt att ett 

affärssystemsprojekt kräver engagemang från cheferna i beställarorganisationen, samtidigt 

som kärnverksamheten kontinuerligt behöver ledningens insatser.   

För att inte bli beroende av en leverantör eller ett system som beställarföretaget inte kan 

utvecklas tillsammans med bör ledningen innan affärssystemsprojektet modellera upp sina 

processer. Dessutom bör de organisationsförändra i ett separat projekt och undersöka 

marknaden för att hitta ett system som kan stödja organisationens framtida strategier. En 

utredning av nuvarande arbetssätt kan eventuellt genomföras redan innan en leverantör 

kontrakteras, eftersom beställaren riskerar att bli inlåst i ett system. Ett system som ofta 

implementeras sekventiellt. I studien framkom att beställarorganisationen ibland 

investerade i ett system som organisationen behövde byta efter bara något eller några år.  

Det är viktigt att beställare och leverantör diskuterar hur de ska förhålla sig till förändringar 

i projektet samt är överens om de ska vara slutna eller öppna för förändringar av mål, tid 

och teamets sammansättning innan projektet kontrakteras. Att vara öppen eller sluten för 

förändringar fick konsekvenser för de båda organisationerna. Dessa konsekvenser bör 

beaktas och diskuteras innan beslut fattas om hur parterna ska förhålla sig till förändringar 

inom projektet.   
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