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Abstrakt 
Att implementera ny teknik är problematiskt. Det finns flertalet framgångsfaktorer 

definierade för implementationsfasen som bör uppnås för att nå ett lyckat 

implementeringsprojekt. Flera studier fokuserar på leverantörens åtaganden men det finns 

identifierade framgångsfaktorer som beställarna själva bör genomföra eller synliggöra 

under implementeringsfasen för att bidra till att slutanvändarna till slut finner acceptans 

och håller tidsramen för driftsättning.  

Syftet med denna studie är att utifrån framgångsfaktorer ur ett beställarperspektiv tillämpa 

och vidareutveckla en modell för implementation av informationssystem. Syftet är även att 

identifiera råd för en lyckad implementering som innebär att systemet driftsätts efter utsatt 

tid samt att användarna finner acceptans för systemet. 

Vårt teoretiska ramverk presenterar åtta identifierade framgångsfaktorer inom 

beställarorganisationen och det har vi tillämpat i en fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet blev en modell ur ett beställarperspektiv som redovisar sambandet 

mellan framgångsfaktorer i implementeringsfasen. Modellen kan användas av leverantörer 

för att informera beställare om de framgångsfaktorer som påverkar ett 

implementeringsprojekt. Det kan då bli tydligare och enklare för beställaren att se vad som 

behöver göras och hur en åtgärd påverkar en annan. 

Vidare redovisas ett antal rekommendationer utifrån modellen som påverkar resultatet för 

att driftsätta informationssystem i tid och som påverkar användarnas acceptans.  

 

 

Nyckelord: Implementering, implementeringsfas, beställare, beställarorganisation, framgångsfaktorer 
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Abstract 
There are several success factors defined for the implementation phase that should be 

achieved in order for an implementation project to be successful. Several studies focus on 

the supplier's commitment and success factors to implement a system that end users will 

accept. But there are identified success factors which clients themselves should implement 

or give attention to during the implementation phase to have the end users accepting the 

system and keeping the time frame of the project. How has the client's efforts and capacity 

affected the result of the implementation and the timing of deployment? 

The aim with this study is to apply and develop a model for implementation of information 

systems which is based of success factors from a client perspective. The aim is also to 

identify advice on how to successfully implement a system, that the system is deployed on 

time and that the users is accepting the system.  

Our theoretical framework is presenting eight identified success factors within the client 

organisation. This has been applied in a case study with semi-structured interviews. The 

result is a model from a client perspective which shows the connection between the success 

factors in the implementation phase. The model can be used by providers to inform clients 

about the success factors that affect the implementation project. It may then be easier for 

the client to see what needs to be done and how one action affects another. 

Further, a number of recommendations extracted from the model is presented, which 

affects the result, the users’ acceptance and if the information system is deployed on time.  

 

 

Keywords: implementation, implementation phase, clients, client organization, success factors  
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Förord 
Detta examensarbete på 15 poäng är vårt slutresultat utifrån våra studier på 

distansprogrammet Informatik med inriktning systemutveckling 180 poäng, 

Mittuniversitetet.  

Vi vill tacka respondenterna i vår fallstudie som har tagit sig tid och ställt upp på att bli 

intervjuade. Tack vare era intervjusvar så hoppas vi att vårt resultat av studien kommer 

bidra till bättre implementeringsprojekt i framtiden för både beställare och leverantör. 

Vi vill även tacka vår handledare Ulrica Löfstedt, universitetslektor på Mittuniversitetet, 

som har väglett oss med flera goda råd. Du har varit en stöttepelare när vi har fastnat och 

fått oss tillbaka på banan när vi har haft en tendens att analysera för mycket. Utan dig hade 

vi nog varit kvar än och brottats med vårt syfte med studien. 

Sist, men definitivt inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som har varit stöttande 

när vi har varit lite trötta och stressade vissa perioder under studien. Tack för att ni även 

har hejat på och ibland ställt upp som barnvakter eller övrig avlastning. Med er hjälp tog 

vi oss i mål.  

 

TACK! 

Lotta Blomkvist & Sofia Faergemann 

Värmdö och Mölnlycke den 27 maj 2016 
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1 Introduktion 
Att införa ny teknik är problematiskt. Många implementeringsprojekt går markant över tidsplanen 

eller misslyckas och läggs ner helt enligt The Standish Group (2014). De menar att 31.1% av 

mjukvaruprojekten läggs ner före dem är klara och 52.7 % av projekten kostar 189 % mer än 

planerat. Endast 16.2% av projekten är klara i tid på utsatt budget. Som exempel finns 

Försvarsmakten som implementerat affärssystemet SAP, 3.3 miljarder kronor kostade det och tog 

åtta år och det är inte klart än, de ska fortsätta utveckla systemet själva i organisationen. Användarna 

har inte förtroende för systemet och det finns en del kritik inom organisationen angående systemet 

och implementeringen (Lindström, 2016).  

I implementeringsfasen bildar slutanvändarna en uppfattning om systemet och målet är ett 

framgångsrikt implementeringsprojekt där slutanvändarna vågar driftsätta systemet på utsatt tid 

och därefter uppnår acceptans av informationssystemet. Det är problematiskt eftersom samarbetet 

mellan leverantör och beställare bör fungera bra och det är flera aspekter som ska fungera ihop. 

Det finns flertalet framgångsfaktorer definierade för implementationsfasen som bör uppnås för att 

nå ett lyckat implementeringsprojekt. 

Flera studier (Chen, Law, & Yang, 2009; Zhang, 2009) fokuserar på leverantörens åtaganden och 

framgångsfaktorer men det finns identifierade framgångsfaktorer som beställarna själva bör 

genomföra eller synliggöra under implementeringsfasen för att bidra till att slutanvändarna finner 

acceptans. Dessa är exempelvis förändringshantering (Pishdad & Haider, 2013a), aktivt deltagande, 

engagemang och stöd från ledningen (Rabaa'i, 2010) och användarkompetens (Sternad, Gradisar, 

& Bobek, 2011). Vilka framgångsfaktorer är beställarna medvetna om hur de påverkar på ett 

implementationsprojekt? Är leverantören medveten om att det finns ett antal framgångsfaktorer 

hos beställaren som påverkar implementationsprojektets resultat?  

Studien fokuserar på hur beställarnas involvering av framgångsfaktorer i implementeringsfasen har 

påverkat resultatet gällande acceptans av slutanvändarna och driftsättning av system i tid. Vi valde 

att utveckla en modell som utgår från åtta identifierade framgångsfaktorer inom 

beställarorganisationen (Pishdad & Haider, 2013a). Inspiration av modellen fick vi utifrån vår 

litteraturstudie om tidigare forskning gällande framgångsfaktorer inom implementeringsfasen. Med 

hjälp av denna studie kan leverantörer möjligtvis få rekommendationer om hur de ska informera 

beställare om de framgångsfaktorer som påverkar till ett lyckat implementeringsprojekt.  

1.1 Syfte 
Syftet är att utifrån framgångsfaktorer ur ett beställarperspektiv tillämpa och vidareutveckla en 

modell för implementation av informationssystem. Syftet är även att identifiera råd för en lyckad 

implementering som innebär att systemet driftsätts efter utsatt tid samt att användarna finner 

acceptans för systemet. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur påverkar beställarens agerande och förutsättningar implementationsprojektets 

resultat gällande tidpunkten för att driftsättning och slutanvändarnas acceptans?  
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 Vilka framgångsfaktorer är beställarna medvetna om?  

 Hur kan beställarna konkret få information om hur de kan påverka implementeringen? 

 Vad kan beställarna göra för att lyckas med implementeringen? 

 Hur kan beställarnas framgångsfaktorer tillämpas och vidareutvecklas till en ny modell? 

2 Metod 
Här beskrivs tillvägagångssättet som har tillämpats i denna studie. Först gjordes en litteraturstudie 

inom problemområdet som ligger till grund för det teoretiska ramverket. Vidare genomfördes en 

fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Vidare analyserades resultatet av fallstudien. 

2.1 Litteraturstudie 

Det teoretiska ramverket i denna studie valdes ut efter en litteraturstudie om implementeringsfasen. 

Referensdatabasen Scopus användes för att söka efter lämpligt material. Scopus valdes för att den 

har ett omfattande utbud inom informatik och har peer-reviewed artiklar. Peer-review innebär att 

artiklar och data är granskade av forskare och bidrar till högre validitet. Urvalskriteriet för val av 

artiklar var att de skulle innehålla framgångsfaktorer inom implementeringsfasen. 

Vi började med att konstruera fram till en slutgiltig söksträng. Det var komplext med tanke på att 

olika författare använder olika benämningar på implementering av system. Vi gjorde en utsökning 

steg för steg i databasen Scopus och till slut bestämde vi oss för följande söksträng: 

"information system" AND ”life cycle” AND "implementation method" OR "implementation process" OR 

"implementation phase" AND success 

Denna söksträng valdes efter kriteriet att dokumenten skulle innehålla framgångsfaktorer inom 

implementeringsfasen i systemutvecklingsprojekt. Implementationsfasen är en del av ett 

informationssystems livscykel och vi sökte efter dokument som behandlade framgångsfaktorer, 

därav sökordet ”success”. Vi begränsade oss inte på några specifika implementeringsmoment 

exempelvis testning av system eller programmering utan syftet med vår litteraturstudie var att få en 

bild av vilka moment i implementeringsfasen som det har forskats på. Vårt mål var att kunna se 

vad som finns och vad som saknas inom forskningen.  

Dokument som var publicerade 2009 eller senare valdes ut. Argumentet för det något stora 

tidsspannet var att en bedömning gjordes att implementationsprocessen inte förändras med samma 

takt som exempelvis den tekniska utvecklingen av ett informationssystem. Ingen tidskrift 

exkluderas ur sökresultatet. Vi var intresserade av att få en tvärvetenskaplig synvinkel inom ämnet 

och resonerade att implementering bör vara lika oavsett vilken gren av forskningen som publicerat 

studier. Implementering är samma process som genomförs det vill säga samma risker och 

framgångsfaktorer eftersom det är samma komponenter som ska samspela. Vidare valdes enbart 

artiklar och konferensbidrag ut. Slutligen hade vi 62 dokument. Därefter valdes 29 dokument ut 
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som var relevanta för studien. Därefter utfördes en strukturerad artikelanalys av de dokumenten. 

Det innebär att abstrakten, inledning samt resultat granskades för att hitta artiklarnas 

huvudargument. Det blev då tydligt att i varje artikel tog författarna upp en eller flera 

framgångsfaktorer inom implementeringsfasen som är olika intressenters ansvar.  Vissa 

framgångsfaktorer var identifierade utifrån slutanvändarnas perspektiv. Vi identifierade även 

framgångsfaktorer angående projektteamet som utför implementationen och 

leverantörsorganisationen. Vidare även framgångsfaktorer utifrån ledningens perspektiv inom 

beställarorganisationen samt enbart kring beställarorganisationen som helhet. Utifrån dessa växte 

fem kategorier fram av intressenterna som vi arbetade vidare med.  

 Slutanvändare 

De individer i beställarorganisationen som ska använda systemet 

 Projektteam 

En sammanslagning av aktörer som gemensamt är involverade i implementeringsprojektet 

 Leverantörsorganisation 

Leverantörens organisation som helhet, moment som rör företaget, människorna överlag samt produkten 

de levererar 

 Ledning inom beställarorganisation 

Högsta ledningen med beslutsfattande funktion och ledaransvar för organisationen. 

 Beställarorganisation 

Beställarens organisation som helhet, moment som rör företaget  

Under respektive kategori sorterade vi ut framgångsfaktorerna i en tabell enligt artiklarnas resultat. 

Slutligen blev det tydligt att det fanns ett någorlunda jämnt antal framgångsfaktorer på både 

leverantörens sida som på beställarens sida. På leverantörens sida finns kategorierna 

leverantörsorganisation och projektteam. På beställarens sida finns beställarorganisation, ledning 

inom beställarorganisation, samt slutanvändare. Därefter valde vi att vidare studera utifrån ett 

beställarperspektiv, se rubrik 3 Tidigare forskning. 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie lämpar sig om det är en mindre undersökning som ska uträttas på kortare tid. 

(Denscombe, 2009). Vi valde att utföra en fallstudie med intervjuer eftersom vi ansåg att det var 

en lämpligt praktisk tillvägagångssätt som skulle ge ett resultat och ett svar på vårt syfte med 

studien. Vi tog god tid på oss att utforma intervjufrågorna för att minska risken att det skulle bli 

ett otydligt resultat. Vi fokuserade på att bygga intervjufrågorna på vårt teoretiska ramverk som tar 

upp framgångsfaktorer inom beställarorganisationer i implementeringsfasen (Pishdad & Haider, 

2013a). En felkonstruktion av frågorna innebar i värsta fall nya intervjuer med nya intervjufrågor 

och då riskerades resultatet att bli mindre bra.   
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Vi fokuserade våra intervjuer på tre beställare och deras implementeringar samt en intervju av deras 

leverantör, som hädanefter kommer kallas för Leverantör X. Vi bedömde att tre beställare var 

tillräckligt för att generalisera och dra slutsatser i vår analysdel. Vi valde att intervjua de beställarna 

som Leverantör X senast implementerat sitt system hos. Vi resonerade att det hade blivit luddigt 

resultat att generalisera om ett implementeringsprojekt genomfördes för fem år sen och ett annat i 

år eftersom Leverantör X fått mer erfarenhet och skicklighet sen dess. 

Vidare så gjorde vi ett urval av beställarna utifrån ett ledningsperspektiv i beställarorganisationen. 

Samtliga tre beställare och Leverantör X skulle besitta en ledningsposition i organisationen samt en 

beslutsfattande roll som exempelvis projektledare. Detta för att kunna försäkra oss om att 

beställarna har kunnat ta beslut i alla lägen inom projektet och därav haft möjlighet till att påverka 

implementeringsresultatet.  

2.3 Forskningsetiska överväganden 
Vi har behandlat respondenterna konfidentiellt. Respondenten från Leverantör X benämns som 

Leverantör X eftersom det är hans svar som blir Leverantör X:s ansikte utåt. Leverantör X:s kunder 

benämns som Beställare 1, Beställare 2 samt Beställare 3. Även beställarnas organisationers identitet 

har vi behandlat konfidentiellt. Viss bakgrundsinformation har vi använt för att beskriva 

respondenterna för att det ska vara möjligt att generalisera men information som kan identifiera 

respondenterna har utelämnats enligt Denscombes (2009) rekommendationer. 

2.4 Intervjuer 

Vår empiriska metod har varit semistrukturerade intervjuer. Denscombe (ibid) menar att om 

forskaren behöver få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter så är 

intervjumetod ett bra tillvägagångssätt. Semistrukturerade intervjuer anses vara bra om 

respondenten ska ha möjlighet att utveckla sina svar. Då kan också intervjuaren ge följdfrågor som 

kan bidra till fördjupning av frågan (Denscombe, ibid). Vi ansåg därför att semistrukturerade 

intervjuer passade bättre än exempelvis strukturerade intervjuer som Denscombe (ibid) menar är 

som enkäter som intervjuaren läser högt. Intervjuerna har utgått ifrån det teoretiska ramverket 

gällande åtta identifierade framgångsfaktorer för beställare i implementeringsfasen (Pishdad & 

Haider, 2013a).  

Intervjuer utövades på distans via Skype och bidrog möjligtvis att kroppsspråk kan ha försakats 

även om det gjordes med kamera. Dock kan det istället reducerat vår egen påverkan på 

respondenterna (Denscombe, 2009). Vi testade intervjufrågorna (bilaga 1) tillhörande Leverantör 

X på varandra där en av oss var roll leverantör. Vi testade beställarnas intervjufrågor (bilaga 2) på 

en bekant som är beställare i en annan organisation för att se hur beställarfrågorna fungerade 

praktiskt och dels för att kunna bestämma ungefärlig intervjutid. Vidare så diskuterade vi 

intervjufrågorna med vår handledare. Frågorna hanterades på engelska eftersom det är utländska 

beställare men Leverantör X är lokaliserad i Sverige så därför genomfördes den intervjun på 
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svenska. Eftersom engelska var andraspråket för både intervjuarna och respondenterna kan detta 

ha påverkat kommunikationen. Innan intervjuerna ägde rum skickade vi information och 

intervjufrågorna till respondenterna. Detta uppmanar Denscombe (2009) till eftersom 

respondenterna då får en chans att förbereda sig.   

Denscombe (2009) förklarar att om intervjun spelas in så ska detta bekräftas för respondenten att 

den inte kommer spridas vidare och allt som sägs kommer behandlas konfidentiellt. Vi presenterade 

oss och frågade om det var ok att spela in intervjun. Vi spelade in på varsitt håll med ett 

inspelningsverktyg för att försäkra oss ifall någon fick tekniska problem. Även om intervjun 

spelades in så skrev vi fältanteckningar för att ha ännu mer backup eftersom vi bara hade en chans. 

Denscombe (2009) rekommenderar att notera kommunikationen som inte är verbal exempelvis 

ansiktsuttryck vid en specifik fråga. Detta blev lite problematisk med tanke på att intervjuerna 

gjordes via webbkamera i Skype och hade ibland en tendens att ge ryckiga ansiktsuttryck. Vi tog 

detta i beaktande ändå och noterade även ljud i form av skratt eller tystnad. Intervjuerna planerades 

till en halvtimme vardera. Dels för att inte uppta respondenternas tid mer än nödvändigt samt dels 

för att reducera dåsighet som möjligtvis kunde bidra till trötta svar eftersom det var krävande att 

koncentrera sig länge från båda håll. Vid vår framställning av intervjufrågor markerade vi våra 

huvudfrågor ifall tiden sprang iväg under intervjun så vi hann ställa dem. Vi skrev även upp 

eventuella följdfrågor så att vi inte missade att ställa dem. 

En av intervjuerna, Beställare 1, blev besvarad i skriftlig form på grund av oväntade förhinder från 

respondentens håll. Vi ansåg att frågorna hade tolkats på ett bra sätt och att vi fick adekvata svar 

så därför valde vi att ha med den intervjun i studien ändå. Det vi saknade var möjligheten att kunna 

tolka respondentens tal och tonläge samt att få en övergriplig känsla vilket vi fick under de andra 

intervjuerna. 

2.5 Analys 

Efter att intervjusvaren samlats in sammanfattades materialet. Vi gick igenom de fem huvudsakliga 

stegen som Denscombe (2009) förklarar är ett tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data. 

Dessa steg är förberedelse, förtrogenhet, tolkning, verifiering och presentation av data. Enligt 

Björklund och Paulsson (2012) så finns det olika former av analysmodeller för att strukturera och 

värdera material som har samlats in. Antingen kan forskare utveckla en själv eller använda 

befintliga. Vi valde att använda Björklund och Paulssons (ibid) exempel på ”hemmagjord 

analysmodell” som de kallar den. Modellen var en form av en matris där vi sammanställde alla 

svaren under respektive beställare och under varje intervjufråga. Syftet med den modellen var att 

få en överblick över intervjusvaren som var behjälplig att ha när svaren skulle analyseras.  

Vidare efter att vi sammanställt resultatet i analysmodellen så presenterades intervjusvaren i en 

löpande text med först en kort bakgrundsbeskrivning av de tre beställarna och Leverantör X. Sedan 

presenterades, jämfördes och analyserades intervjusvaren mot vårt teoretiska ramverk för att 

identifiera beställarnas användning av framgångsfaktorer i implementeringsfasen och hur detta har 
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påverkat tidsramen för driftsättningen av systemet samt acceptans av slutanvändare. Slutligen så 

diskuterades syftet, metoden och resultatet med rekommendationer. 

2.6 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie har genomförts ur en kvalitativ synvinkel. Kvalitativa studier medför möjligheten att 

skapa en djupare förståelse för ett specifikt problem eller situation (Björklund & Paulsson, 2012) 

och data samlades in via intervjuer. En kvantitativ metod ansåg vi inte skulle passa denna studie 

eftersom det inte skulle gå att mäta resultatet eller värderas numeriskt via exempelvis matematiska 

modeller eller enkäter (Björklund & Paulsson, 2012).  

Det finns olika sätt att jämföra teorin och empirin mot varandra. Exempelvis innebär induktion att 

empirin genomförs först och sen sammanfattas detta i teorier eller modeller (Björklund & Paulsson, 

2012). Deduktion är tvärtom och vid abduktion sker detta fram och tillbaka. Vi valde att följa 

abduktion. Vi tror att det kan jämföras med iterativt arbetssätt där vi ständigt gick tillbaka för att 

jämföra mot de kunskaper som vi fått och hur vi kunde gå vidare med detta till nästa steg som i 

slutändan kom fram till olika påståenden gällande resultatet och till ett skarpt syfte.  

Validering av data skedde via datatriangulering (Björklund & Paulsson, 2012). Med det menas att 

vi använde flera olika datakällor som artiklar, böcker och respondenter i intervjuer för att säkerställa 

trovärdigheten i vårt resultat. Även Denscombe (2009) anser att intervjusvar ska jämföras och 

analyseras med exempelvis skriftliga källor. En intervjuare bör bli kritisk om en större skillnad blir 

märkbar mellan källorna. Detta hade vi i beaktande.  

3 Tidigare forskning 
Under tidigare genomförd litteraturstudie som beskrivs i kapitel 2.1 Litteraturstudie så identifierades 

ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer kategoriserades under fem intressenter; 

slutanvändare, projektteam, leverantörsorganisation, ledning inom beställarorganisation, 

beställarorganisation, som är involverade i ett implementationsprojekt. Utifrån det fick intrycket 

att de flesta studier fokuserade mest på leverantören och mindre på beställare. Troligen läggs vikt 

på leverantörens åtaganden eftersom det är de som ska leverera systemet och med det antas att 

leverantören ska göra det mesta av arbetet och se till att systemet implementeras och används som 

det är tänkt. Desto mindre fokus läggs på beställaren som betalar för att systemet blir implementerat 

och att allt ska fungera som det ska.  

När vi kategoriserade framgångsfaktorer för intressenten leverantörsorganisation så noterade vi 

även hur många artiklar som nämnde respektive framgångsfaktor. För leverantörsorganisationer 

var följande framgångsfaktorer omnämnda flest gånger:  

 Kompetens, effektivitet och kvalitet 

 Projektledning  
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 Bra kommunikation med beställarorganisationen 

 Rätt komposition 

 

Däremot för beställarorganisationen nämndes dessa framgångsfaktorer flest gånger i de dokument 

vi studerat: 

 Organisationskultur  

 Aktivt deltagande, engagemang och stöd från ledningen 

 Utbildning av användare 

 Involvering av slutanvändare på olika sätt 

Att de omnämnts mycket kan tolkas som att de är viktiga framgångsfaktorer som är värda att ta i 

beaktande. Vi identifierade exempelvis att 31 % av de studerade dokumenten behandlade 

ledningens engagemang och stöd i beställarorganisationen vilket tydde på att det var en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna. Ett flertal studier tog också upp beställarorganisationens 

organisationskultur, bland annat Françoise, Bourgault, & Pellerin (2009), Stuart, Mills, & Remus 

(2010). De menar att organisationskulturen i mångt och mycket präglar hela 

implementeringsprojektet. 

Utöver ovan så kunde vi identifiera två studier som renodlat fokuserat på beställarorganisationen 

och dessa var genomförda av samma författare, (Pishdad & Haider, 2013a) samt (Pishdad & 

Haider, 2013b).  Dessa studier reflekterade resultatet väl av litteraturstudien angående beställarnas 

framgångsfaktorer.  

Vi kunde dock inte identifiera någon form av lösning till hur beställarorganisationerna ska kunna 

vara medvetna om dessa framgångsfaktorer eller om ens leverantörerna är det och vidare hur och 

om denna information på något sätt delges beställarna. Eftersom de flesta beställarna troligen inte 

arbetar inom IT-branschen så kan det bli komplicerat för dem att vara informerade eller kunniga 

inom området implementering av informationssystem. 

3.1 Modell över tidigare forskning 

Figur 1 är en vidareutveckling av Pishdad & Haiders (2013a) forskning av deras åtta 

framgångsfaktorer gällande implementering för beställarorganisationen. Modellen (figur 1) 

demonstrerar beställarnas framgångsfaktorer och deras sammanhang med leverantörens 

framgångsfaktorer. Leverantörens framgångsfaktorer är resultatet utifrån vår tidigare 

litteraturstudie i kapitel 2.1 Litteraturstudie och vår kategorisering utav den.   

Vårt syfte med figur 1 är att på ett illustrerande sätt sammanfatta och förtydliga vad tidigare 

forskning uppger om implementeringsfasen och att dessa bör tas i beaktande för att uppnå ett 
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lyckat resultat. Lyckat resultat är att slutanvändarna vågar driftsätta systemet och att uppnå 

acceptans. 

Utbildning

AnvändarkompetensFörändringsbenägenhet

Förändringshantering

Aktivt deltagande, 
engagemang och stöd

Organisationskultur 

Support och effektivitet 
från leverantörs-
organisationen

Involvering av 
slutanvändare

Arbetsfördelning

Chans att ta beslut och 
påverka

Stödja 
beställarorganisationen

Kommunikation inom 
teamet

Förståelse för andra 
intressenter

Kompetens, effektivitet 
och kvalitet

Projektledning

Implementations strategi 
och tidsram

Rätt komposition

Gemensamt språk
Bra kommunikation med 
beställarorganisationen

Förståelse för relationer 
mellan 

framgångsfaktorer

BESTÄLLARORGANISATIONEN LEVERANTÖRSORGANISATIONEN

Acceptans av slutanvändarna Driftsättning enligt projektplan

FRAMGÅNGSFAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN

 

Figur 1 visar beställarnas respektive leverantörens framgångsfaktorer vid ett implementeringsprojekt för att nå en 

lyckad driftsättning i tid samt uppnå acceptans. 

 

4 Framgångsfaktorer i implementeringsfasen 
I detta kapitel presenteras valda teorier för att demonstrera den tillgängliga kunskap som finns inom 

vårt problemområde. Detta är det teoretiska ramverk som använts i den empiriska studien. Vi 
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beskriver först en introduktion om implementeringsfasen och dess kritiska aspekter. Vidare kort 

om leverantörens framgångsfaktorer i implementeringsfasen. Slutligen kommer vårt huvudområde 

där vi utgår från Pishdad & Haiders, (2013a) studie med deras åtta identiferade framgångsfaktorer 

inom beställarorgansationen. 

4.1 Implementeringsfasen 

Implementeringsfasen är en av faserna i ett systems livscykel. Det finns olika utvecklade modeller 

över livscykeln, exempelvis kan en utvecklare utgå utifrån ett hållbart perspektiv (Huang, 2009) 

eller från Andersen, (1998) som har använts som en slags grundpelare för systemutveckling. Den 

gemensamma nämnaren är att systemet måste implementeras för att systemet ska bli till nytta och 

slutligen bidra till acceptans från slutanvändarna. Implementering av ett informationssystem 

innehåller flera moment. Systemet ska testas, slutanvändarna ska utbildas, installation och teknisk 

integration samt programmering ska genomföras (Huang, 2009). Implementeringsfasen är en 

komplicerad process i en organisation där flera aspekter ska tas till hänsyn exempelvis tekniska-, 

finansiella-, organisatoriska-, mänskliga- och tidsaspekter (Duarte & Costa, 2012).  

Leavitt (1964) har tagit fram en organisatorisk modell med fyra aspekter där den ena aspekten 

påverkar en annan. Aspekterna är teknik, uppgifter, människor och struktur. Om en detalj ändras i 

en aspekt så påverkar det de andra aspekterna. Därför kan det bli problematiskt att implementera 

ett system eftersom alla aspekterna berörs under implementeringen och det kan vara svårt att hitta 

en bra balans. Det finns risk att någonting går fel. Det kan därför vara fördelaktigt att vara medveten 

om vilka framgångsfaktorer som finns vid implementeringsfasen för att motverka detta. 

4.2 Framgångsfaktorer inom leverantörsorganisation  

I implementeringsfasen har aktörerna i leverantörsorganisationen som uppgift att införa det nya 

systemet på ett bra sätt hos beställarorganisationen. Det finns ett flertal identifierade 

framgångsfaktorer för leverantören. Den framgångsfaktorn som omnämns i allra flest studier är 

projektledning (Duarte & Costa, 2012; Rabaa'i, 2010; Zhang, 2009; Chen, Law, & Yang, 2009 m.fl). 

Att leda projektet med alla aktörer och uppgifter på ett effektivt sätt är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för ett positivt resultat. Kompetens, effektivitet och kvalitet bör finnas inom 

leverantörsorganisationen (Anjum & Khan, 2015; Hecht, Wittges, & Krcmar, 2011; Díez & 

McIntosh, 2009 m.fl). Projektteamet bör ha en bra komposition. Det innebär att de ska vara en 

sammansättning av aktörer som tillsammans utgör ett team som kan hantera de uppgifter som 

krävs på ett bra och effektivt sätt (Duarte & Costa, 2012; Françoise, Bourgault, & Pellerin, 2009 

m.fl). Teamet ska ha chans att påverka och ta beslut (Sternad, Gradisar, & Bobek, 2011; Rabaa'i, 

2010), samt fördela arbetet på ett bra och effektivt sätt (Chauhan & Sherry, 2012).  

Kommunikation inom teamet (Sternad, Gradisar, & Bobek, 2011; Françoise, Bourgault, & Pellerin, 

2009 m.fl) anses vara viktigt för en gynnsam arbetsmiljö samt att de har ett gemensamt språk vilket 

även innefattar fackspråk (Chauhan & Sherry, 2012) som gör att de kan kommunicera effektivt. 



IK049G Informatik GR (C), Examensarbete 
Examensarbete 
Lotta Blomkvist och Sofia Faergemann 
2016-06-13 
 

 

10 

 

Bra kommunikation med beställarorganisationen (Zare & Ravasan, 2014; Rabaa'i, 2010; Palvia, 

Jacks, & Brown, 2015) samt att aktörerna i leverantörsorganisationen är ett stöd för aktörerna i 

beställarorganisationen (Hecht, Wittges, & Krcmar, 2011; Díez & McIntosh, 2009) är av vikt för 

ett bra samarbete. En tydlig implementationsstrategi där tidsplan för projektet är definierat bör 

också tillhandahållas av leverantören för de involverade aktörerna ska kunna veta vad som ska 

göras och när (Soja & Paliwoda-Pekosz, 2013; Rabaa'i, 2010). Förståelse för andra intressenter, 

exempelvis att förstå vad de andra i projektet gör och varför samt förståelse för kritiska 

framgångsfaktorer gör att en individ kan inse hur olika faktorer påverkar projektet menar Tsai et.al. 

(2011).  

I implementeringsfasen så finns det en hel del framgångsfaktorer som leverantören måste uppnå 

för att beställaren ska bli nöjda med det nya systemet. Huvudansvaret är leverantörens eftersom 

det är deras produkt och de måste se till så att de implementerar systemet på ett bra och effektivt 

sätt (Rabaa'i, 2010). Det är lätt att lägga allt ansvar på leverantören men i rubrik 4.3 presenteras åtta 

framgångsfaktorer som är identifierade utifrån beställarens perspektiv. Deras ansvar under 

implementationen, som tillsammans med leverantörens engagemang utgör en bra grund för ett 

lyckat implementeringsprojekt.  

4.3 Framgångsfaktorer inom beställarorganisation 

I Pishdad & Haiders (2013a) artikel så har de genomfört en litteraturstudie vilket resulterade i  åtta 

sociokulturella framgångsfaktorer. Dessa är utbildning, förändringshantering, 

förändringsbenägenhet, organisationskultur, användarkompetens, involvering av slutanvändare, 

aktiv deltagande, engagemang och stöd från ledning, support och effektivitet från 

leverantörsorganisationen. 

De menar att beställarorganisationen bör se över dessa faktorer vid implementation av ett 

informationssystem för att projektet ska bli framgångsrikt. Vi valde att i denna studie utgå från 

dessa åtta framgångsfaktorer som ett teoretiskt ramverk som vi vidare utvecklade till en modell, 

presenterad i figur 1. Dessa framgångsfaktorer tillämpades i vår empiriska undersökning, gällande 

hur dessa påverkar ett implementationsprojekt.  

4.3.1 Utbildning 

Utbildning av slutanvändare är en kritisk faktor under implementationen för att slutanvändarna ska 

uppnå acceptans. Ju mer tekniskt avancerat systemet är desto viktigare är det att det finns ett 

genomarbetat utbildningsprogram från leverantören men också att beställarorganisationen 

genomför utbildning och kunskapsutbyte i den egna organisationen (Sharma & Yetton, 2003). 

Pishdad & Haider (2013b) menar att historiskt sett så har utbildning av slutanvändarna prioriterats 

bort av ekonomiska skäl. Brist på utbildning kan resultera i försening av projektet, förvirring för 

slutanvändarna och ökade ekonomiska kostnader, och att det därför är av vikt att 

beställarorganisationen budgeterar för utbildningskostnader.  
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4.3.2 Förändringshantering 

Pishdad & Haider (2013b) beskriver förändringshantering som en process som innefattar 

förändringar i en organisation exempelvis i samband med implementation av ett nytt 

informationssystem. Detta är en kritisk framgångsfaktor enligt Pishdad & Haider (ibid). 

Förändringshantering påverkar flera aspekter som organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt 

människorna inom organisationen enligt Rabaa'i (2010). Ledningen bör se till att förändringar 

införs och hanteras väl. 

Pishdad & Haider (2013a) nämner att det ska finnas flexibla och lämpliga strategier inom 

förändringshantering för att lyckas bra med implementering. I strategin ska det planeras och 

förberedas en balans mellan motståndsbenägna- och förändringsbenägna slutanvändare vid en 

förändringshanteringsprocess. Pishdad & Haider (ibid) menar att beredskap inom organisationen 

påverkar förändringshanteringsstrategin positivt. Enligt Kotter (1996) ska en ledning följa åtta steg 

inom tre faser för att lyckas med ett strategiskt förändringsarbete. Första fasen som han kallar för 

förberedelsefasen ska ledningen först skapa förändringsinsikt, etablera förändringsteam samt skapa 

en vision. I den andra fasen som nämns som genomförandefasen ska ledningen kommunicera 

förändringen, skapa delaktighet och skapa några snabba resultat för att stärka motivationen. I den 

tredje och sista fasen, fullföljandefasen, så ska ledningen eliminera kvarstående motstånd mot 

förändringar samt fullfölja förändringen.  

4.3.3 Förändringsbenägenhet 

Det kan vara ett vanligt problem i organisationer att slutanvändarna är emot att ett nytt system ska 

implementeras. Förändring kommer aldrig att ske om inte slutanvändarna är redo och villiga enligt 

Pishdad & Haider (2013a). För att skapa förändringsbenägenehet hos slutanvändarna behöver de 

inse att systemet kommer underlätta deras arbete. Ledningen inom organisationen bör se till att 

slutanvändarna inte uppfattar systemet som komplext, påträngande och hotande genom att sätta 

in effektiva motivationsstrategier. Det är ledningens ansvar att förebygga ångest hos slutanvändarna 

så att det inte skapas ett motstånd mot systemet. Systemet bör introduceras bitvis så att alla får en 

bra utbildning och känner sig trygga. Detta hävdar även Soja & Paliwoda-Pekosz (2013), att 

utbildning minskar risken för att få skeptiska och icke förändringsbenägna slutanvändrare. 

Ledningen ska respektera att inlärningskurvan till att bli förändringsbenägen är olika för olika 

slutanvändare. Pishdad & Haider (2013b) nämner vidare att när systemet väl är igång så brukar 

slutanvändarna vid en bra implementering vara kreativa och se fördelar med systemet. De brukar 

även ge förslag om fler funktioner och förbättringar. Därför är det viktigt att få slutanvändarna 

trygga under implementeringsfasen.  

4.3.4 Organisationskultur 

Kultur kan beskrivas som en grupp människor med gemensamma förutsättningar, värderingar, 

vanor och beteende. Hur länge gruppen existerat, hur konsekvent och sammanfogad gruppen är 

påverkar kulturen (Schein, 1990). Pishdad & Haider (2013a) menar att beställarorganisationen bör 
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se över sin organisationskultur vid implementering för att kunna förutse utmaningar. De menar 

även att under projektets gång så förändras organisationskulturen drastiskt eftersom 

förutsättningarna ändras över tiden.  Bruzelius & Skärvad (2011) beskriver att organisationskultur 

har studerats på japanska framgångsrika organisationer. De såg att organisationskultur innebar för 

de japanska organisationerna att det rörde sig om organsiationens övergripande ide, 

organisationens speciella förmåga eller förmågor. Inte om struktur, styrsystem eller strategi. 

Däremot menar Corvellec & Holmberg (2010) att när organisationskultur omskrivs så beskrivs  

organisationskultur som att det innefattar samma värderingar och strävan åt samma mål men att 

det sällan är så i verkligheten. Organisationer är för det mesta indelade i olika grupper eller 

avdelningar. Dessa avdelningar på organsationer innehåller människor med olika intressen och 

värderingar som har kommit till av exempelvis uppväxtmiljö, utbildning eller ålder. Avdelningen 

får tillslut en egen syn på vad som anses bra eller dåligt och hur de ska arbeta. Det skapar en 

samhörighet. Detta medför att en organisations avdelningar i sin tur har egna slags kulturer i 

organisationskulturen. Det kan även vara skillnader på vilken position organisationens medlemmar 

besitter exempelvis ledning eller ”markpersonal”. Mellan dessa subkulturer inom organisationen 

kan det uppstå konflikter.  

4.3.5 Användarkompetens 

Om användare har erfarenhet av andra system så är det mer troligt att de är mer positivt inställda 

till IT och därmed kommer ta till sig ett nytt informationssystem bättre (Díez & McIntosh, 2009). 

Pishdad & Haider (2013a) menar att användarkompetens innebär att användare har kunskaper 

inom IT som gör att de kan använda ett informationssystem till sin fulla potential. De menar även 

att de individer som arbetar med affärer i organisationen ska kunna överföra organisationens behov 

till IT-kunnig personal som vidare kan arbeta med att utveckla informationssystemet efter 

organisationens behov.  Om användare har mindre kunskaper så kommer det att gå ut över IT-

personalen som får hjälpa till och ta mer ansvar.  

4.3.6 Involvering av slutanvändare 

Ett bra sätt att lära sig ett nytt system är att arbeta i det under de omständigheter som skulle råda 

om systemet var skarpt läge, det vill säga efter driftsättning. Att uppmana användare att utbyta 

kunskap kring systemet är viktigt för att slutanvändarna ska känna sig delaktiga och att systemet är 

framtaget utefter deras behov (Pishdad & Haider, 2013a). Rabaa'i (2010) menar att testning är en 

kritisk framgångsfaktor vid implementation av ett informationssystem. Att involvera 

slutanvändarna i denna viktiga uppgift kommer således både ge dem mer utbildning och samtidigt 

ge dem en chans att påverka systemet.  

4.3.7 Aktiv deltagande, engagemang och stöd från ledning 

Att få stöd från ledning under hela implementeringsfasen bidrar till större acceptans hos 

slutanvändarna och anses vara den viktigaste faktorn för en lyckad implementering enligt Pishdad 
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& Haider (2013b). Stödet från ledningen ska inte enbart vara begränsat under 

implementeringsfasen. Även i slutet och under användning av systemet ska ledningen i 

beställarorganisationen uppmuntra användarna och påvisa systemets fördelar, vara engagerad samt 

se till att systemet har löpande underhåll och uppgraderas vid behov. Detta bidrar till en smidig 

övergång för slutanvändarna. 

Att ledningen inom beställarorganisationen bör vara aktivt deltagande i implementeringen av ett 

system och visa engagemang och stöd för de andra intressenterna i organisationen stöds även av 

Ibrahim (2010) som beskriver att det är den mest citerade faktorn inom den forskning som han 

studerat. 

4.3.8 Support och effektivitet från leverantörsorganisationen 

Om leverantören ger bra stöd hjälper det till att överföra kunskap om systemet till 

beställarorganisationen enligt Pishdad & Haider (2013b). Leverantören ska visa förståelse för 

affärsprocesser inom organisationen, ge kontinuerliga förbättringar, underhåll och 

systemuppgraderingar.  

 

För att få en leverantör som ger bra stöd är det viktigt att välja rätt leverantör inför implementering. 

Valet kan baseras på rykte, trovärdighet och förtroende för tjänsten. De ska ha rätt kompetens för 

både teknisk support, planering och förändringsarbete samt ha förståelse för teknologi, 

organisationsmiljö, sociala och kulturella samt ekonomiska aspekter. Detta stöds av Hustad & 

Olsen (2011) som anser att leverantören bör ha god kompetens och kunskap om systemet för att 

kunna uppnå en positiv implementering. Vidare så är bra support och bra underhåll viktigt enligt 

Hecht, Wittges, & Krcmar (2011) i implementationsfasen. Pishdad & Haider (2013b) nämner 

vidare att konsulttjänster inom detta kan bidra till problem som snabb omsättning, brist på öppen 

kommunikation, avbrott av tjänster och ovilja att ta fullt ansvar. Detta kan påverka effektiviteten.  

5 Fallstudie och analys 
Vi har genomfört intervjuer i en fallstudie. Syftet med intervjuerna var att tillämpa vår 

vidareutvecklade modell (figur1) utifrån Pishdad & Haiders (2013a) åtta framgångsfaktorer mot 

verkligheten för att se hur beställarna synliggjort och arbetat med de identifierade 

framgångsfaktorerna under implementationsfasen av ett system. Vidare ville vi undersöka hur detta 

påverkat resultatet av implementeringen gällande för att driftsätta system inom planerad tidsram 

och slutanvändarnas acceptans. I detta kapitel presenteras först bakgrund av de respondenter som 

vi har intervjuat och deras organisationer. Vi har även beskrivit leverantörsorganisationen samt kort 

om den respondenten som vi intervjuade där. Slutligen presenterade och analyserade vi resultatet 

under varje framgångsfaktor utifrån de svar vi har fått.  
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5.1 Bakgrundsbeskrivning Leverantör X 

Vi har intervjuat en man som arbetat som projektledare i sex år hos Leverantör X som är ett 

mjukvaruföretag baserat i Stockholm. Han har över 20 års erfarenheter av projektledning och 

implementering. Leverantör X har 22 anställda och utvecklar ett affärssystem för 

transportbranschen. Detta system har implementerats under år 2015 hos beställarnas 

organisationer. 

Leverantör X:s implementationsprojekt går ibland över tiden för att beställarna inte känner sig 

trygga att driftsätta systemet. Hur kan samma system som implementeras av samma team uppnå 

olika resultat beroende på beställare? Beställarna känner sig inte redo att börja använda systemet 

och detta medför kostnader för Leverantör X i och med personalkostnader för mer utbildning av 

användarna, ökad support och tid som kan gå till att arbeta med nästa projekt.  

5.2 Bakgrundsbeskrivning Beställarna 

Beställare 1 är driftchef inom IT på ett företag inom transportbranschen. Hon har arbetat nio år i 

beställarorganisationen som har över 200 anställda. De bytte system för att de behövde ett flexibelt 

system som kunde integreras med web API samt kunna automatisera uppgifter. De driftsatte 

systemet två veckor efter planerat på grund av att testningen drog ut på tiden och så hittades det 

problem i sista minuten. Hon uppskattar slutanvändarnas acceptans till 6.7/10. 

Beställare 2 arbetar som driftchef på ett företag inom transportbranschen. Han har arbetat ett år i 

beställarorganisationen som även här har ca 200 anställda. De behövde byta system för att det inte 

fanns någon support på det tidigare systemet samt att det uppstod nya regler inom branschen som 

innebar att det behövdes ett nytt system för att hantera dessa krav. Implementeringen startade 

innan han tog över. På pappret var han assisterande projektledare men i verkligheten har han gjort 

merparten av projektledarens arbete. Detta företag driftsatte fem månader efter planerat. De var 

inte kunskapsmässigt mogna att ta emot produkten samt att de ansåg att en nyckelfunktion inte 

fungerade tillfredställande. Han uppskattar slutanvändarnas acceptans till 6/10. 

Beställare 3 arbetar som IT -projektledare på ett företag inom transportbranschen. Han har arbetat 

ett år i beställarorganisationen som har runt 500 anställda. Detta företag driftsatte fem dagar innan 

planerat. Anledningen till att de bytte system var för att de hade vuxit ur sitt gamla system som inte 

längre kunde tillfredsställa vissa behov. Han uppskattar slutanvändarnas acceptans till 7/10. 

5.3 Resultat och analys av intervjuerna  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av de genomförda intervjuerna mot beställarnas 

framgångsfaktorer. 

5.3.1 Utbildning 

Leverantör X förklarar att när de implementerar hos större organisationer så utbildar de superusers 

som sedan utbildar vidare i organisationen. En superuser är en person som tränats i ett system för 
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att kunna vidareutbilda andra slutanvändare. Denne person ska slutanvändare kunna vända sig till 

för råd och frågor kring systemet. Ansvaret för vidareutbildningen ligger då på de som är 

superusers. När det är mindre organisationer utbildar de allihop på en gång. Alla får samma 

utbildning och ansvaret ligger då på Leverantör X att slutanvändarna får den utbildning de behöver. 

Han skrattar när vi frågar om beställarna brukar avsätta resurser och tid för utbildning. Han har 

uppfattningen att beställarna inte gör detta tillräckligt även om de innan projektets start brukar 

påpeka vikten av detta. Därför tar han på sig som han benämner som en papparoll, att under 

projektets gång kolla av och påminna om vad som behöver göras om han ser att något inte fungerar 

som det ska.  

Organisationerna som Beställare 1 och Beställare 3 arbetar för har haft en liten grupp som tränats 

som superusers av Leverantör X. Pishdad och Haider (2013a) och Leverantör X menar att 

utbildning mestadels åsidosätts. Både Beställare 1 och Beställare 3 förklarar att de utbildat vidare 

inom organisationen i enlighet med Sharma & Yettons (2003) rekommendation. Beställare 2:s 

organisation hade en så pass liten administrativ grupp att de tränade alla som superusers. De känner 

dock att eftersom alla kan lika mycket så har de ändå ingen som är superuser. De ser alla som 

vanliga slutanvändare. Därför kunde de heller inte utbilda vidare inom organisationen. Ett tydligt 

samband är att de hade en låg användarkompetens inom IT vilket kan ha gjort att det har tagit 

längre tid för utbildningen samt att de inte hade en stark IT-avdelning som kunde stötta 

slutanvändarna, vilket de andra två beställarna hade. Denna beställare kräver vidareutbildning av 

Leverantör X medan Beställare 3 uppger att de en månad efter driftsättning har intentionen att 

genomföra vidareutbildning för att kunna utnyttja systemets potential.  

De har alltså olika förväntningar på den utbildning som getts från Leverantör X:s sida. Sharma & 

Yetton (2003) nämner dock att ju mer tekniskt avancerat systemet är desto viktigare är det att det 

finns ett genomarbetat utbildningsprogram från leverantörens sida. Beställare 2 hävdar att systemet 

som implementerades var så komplext och de hade behövt ännu mer inblick hur systemet fungerar.  

” It´s a very complex system, probably most complex in the world…  

… And I have seen a lot” 

Studien visar att utbildningen påverkas av användarkompetens och support från IT-avdelning hos 

beställaren. Tydlig information om sambandet i tidigt skede gällande att dessa aspekter kan påverka 

utbildningen. Den kunskap som en slutanvändare inte har tagit till sig kan en annan ha gjort och 

därför kan de lära sig av varandra även fast ingen är superuser. 

Studien visar även att utbildning har påverkat beställarnas acceptans under 

implementeringsprojektet. De som är nöjda med sin utbildning har haft en mer lyckad 

implementering gällande driftsättning inom tidsram än de som känner att de saknar vissa delar i sin 

utbildning av det nya systemet. Framgångsfaktorn utbildning är beställarna medvetna om men där 

utbildningen upplevts mindre bra, som hos Beställare 2, har projektet försenats på grund av 
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osäkerhet i systemet och användarnas acceptans upplevs något mindre än i de andra 

organisationerna som även har tagit eget ansvar för utbildning. 

5.3.2 Förändringshantering 

Leverantör X menar att beställarorganisationen bör ha någon form av strategi för att hantera 

förändringen eftersom både arbetssätt och infrastruktur kommer att förändras under projektets 

gång. Även fast alla aktörer inte är aktiva under implementeringen bör de vara informerade om vad 

som sker och när det ska ske menar han. Hur väl beställarna brukar arbeta med 

förändringshantering uppfattar han som något som i hög grad påverkas av vem som är 

projektledare i beställarorganisationen och hur denne tar sig an utmaningen. Rabaa'i (2010) menar 

att i och med implementation av ett nytt system sker förändringar inom organisatoriska strukturer, 

arbetsprocesser och människor som måste hanteras. Pishdad & Haider (2013a) menar att det bör 

finnas en strategi för hur ledningen ska hantera både positiva och negativa användare.  

Beställare 1 arbetade med att engagera slutanvändarna och visade på de fördelar det nya systemet 

kom med för att motverka motstånd mot förändring. De har även aktivt arbetat för att ge deras 

olika avdelningar stöd och motivation samt varit lyhörda mot slutanvändarna för att kunna bedöma 

hur redo de var för den kommande förändringen. Utöver detta påpekar Beställare 1 att de har givit 

slutanvändarna effektiv utbildning. Många av dessa aktiviteter tar Kotter (1996) upp i sina åtta steg 

för förändringshantering. 

Beställare 2 har en del av slutanvändarna, som inte använder systemet dagligen, på annan ort och 

därför sände de ut ett e-postmeddelande med information om det nya systemet till dem. Han 

upplevde att de inte hade några problem med förändringen eftersom dessa användare var yngre 

med större IT-vana. Han förklarade vidare att det fanns en tendens att de slutanvändarna som 

använde systemet dagligen var lite rädda inför de stundande förändringarna och menar att det 

troligen alltid är så. Så här i efterhand hade han önskat att de förberett slutanvändarna mer. Ändå 

var de redo och målmedvetna och han upplevde att de troligen hade för höga förväntningar på 

systemet.     

Även Beställare 3 talar om att han fick hantera de höga förväntningarna eftersom deras tidigare 

system inte uppfyllde deras behov och slutanvändarna längtade efter ett bättre arbetsverktyg. Hans 

strategi var att ta det steg för steg, börja med basfunktionerna och gradvis börja använda de mer 

avancerade funktionerna. Utöver detta så genomförde de individuella möten med slutanvändare 

för att utvärdera vilka behov de hade. 

Studien visar att de olika beställarna har använt olika strategier och i olika grader. Beställare 1 är 

närmast det föreslagna arbetssättet utav Kotter (1996). De andra beställarna har till synes inte 

arbetat metodiskt med sitt förändringsarbete. De verkar inte medvetna om att förändringshantering 

kan utföras mer metodiskt och här kan Leverantör X gå in och informera tydligare. Pishdad & 

Haider (2013a) menar att det är viktigt att skapa en balans mellan förändringsbenägna och icke 
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förändringsbenägna individer. Det verkar ändå inte ha varit ett så stort problem för 

respondenterna. Både Beställare 2 och Beställare 3 har arbetat med att hantera de höga 

förväntningarna.  

Studien visar även att Beställare 1 har arbetat aktivt med förändringshantering, de uppskattar 

användarnas acceptans till 6.7/10 och driftsatte två veckor sent. Beställare 3 har arbetat med 

förändringshantering om än inte lika metodiskt som beställare 1. De driftsatte fem dagar tidigt och 

uppskattar användarnas acceptans till 7/10. Beställare 2 har arbetat minst med 

förändringshantering och de uppskattar användarnas acceptans till 6/10 och driftsatte fem månader 

sent. Studien visar att god förändringshantering påverkar implementeringen positivt gällande 

acceptansen och driftsättning av system inom planerad tidsram.  

5.3.3 Förändringsbenägenhet 

Leverantör X har sällan kontakt med slutanvändarna utan mer med projektledare och superusers. 

Han förklarar att kommunikation är av stor vikt och om användare inte är aktiva så eskaleras detta 

till ledning i beställarorganisationen som får hantera detta. 

Soja & Paliwoda-Pekosz (2013) menar att olika användare är olika förändringsbenägna. Beställare 

3 nämnde att en eller två personer i mellanchefs-position inte var särskilt positiva till systemet då 

de hellre hade haft kvar det gamla systemet. Övriga användare var endast positiva och 

förväntansfulla. Han säger:  

”It was not difficult to get people onboard, considering the old system wasn’t that good”  

Även Beställare 1 behövde ett mer flexiblare system och hade inga problem att motivera 

användarna. När vi intervjuade Beställare 2 så förklarade han att de var tvungna att byta system på 

grund av nya behov som inte tillhandahölls av det gamla systemet.  

Pishdad & Haider (2013b) menar att när användarna väl börjar ta till sig det nya systemet, och har 

accepterat det, kommer de ofta med förslag om förbättringar. De blir kreativa och ser lösningar på 

problem. Vi ser att alla tre beställare förklarar att slutanvändarna kommer med förslag till 

förändringar, har varit delaktiga och förklarat sina behov.  

Beställare 3 var exalterade till att byta system och så var även Beställare 1. Beställare 2 var fästa vid 

tryggheten i det gamla systemet och hade till en början användare som var osäkra inför 

förändringen. Jämförs detta mot den uppskattade acceptansen hos användarna samt tiden för 

driftsättning hos de olika beställarna visar studien att förändringsbenägenhet har påverkan på 

slutresultatet.  

5.3.4 Organisationskultur 

Pishdad och Haider (2013a) uppmanar till att organisationskulturen bör undersökas för att veta hur 

väl organisationen är redo för att implementera ett nytt system. Leverantör X besöker beställaren i 
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början av implementationen för att genomföra vad han kallar GAP-analys. Denna behovsanalys 

går ut på att de undersöker hur användarna arbetar i det nuvarande systemet, identifierar behov 

samt vad de kan bidra till för att förenkla för slutanvändarna. Analysen genomförs under två dagars 

tid och under den tiden så får de en känsla av hur människorna är och hur de agerar mot varandra. 

Här byggs en magkänsla hur organisationen är beskaffad och om de är framåtsträvande eller inte. 

Denna information kan de sedan under projektets gång ta hänsyn till. Bruzelius & Skärvad (2011) 

nämner att framgångsrika organisationer tittar på deras övergripande ide och organisationens 

speciella förmåga eller förmågor och inte på struktur, styrsystem eller strategi. 

Beställare 3 beskriver deras organisationskultur som en öppen miljö utan strikt hierarki där 

ledningen vill att personalen ska vara glada, lyckliga och entusiastiska. Personalen är hårt arbetande 

och strävar efter framgång enligt Beställare 3. Denna öppna kultur kan dock medföra att oskrivna 

lagar inte är kända för nya personer vilket kan vara en negativt menar Beställare 3.   

Beställare 1 svarade med organisationens framarbetade värdeord och affärsidé vilket vi anser 

egentligen inte beskriver den befintliga organisationskulturen utan det beskriver den kultur de 

strävar efter.  

“When we are dealing with some uncertain situations and taking decisions in 

our daily work, we should try to have in mind our values, the vision and the 

mission that we as company have.” 

 

Beställare 2 kunde inte beskriva sin organisationskultur men sa att det hade varit bra att utvärdera 

den innan, när vi ställde frågan ifall detta hade gjorts.   

Beställare 3 har en bra bild över organisationens gemensamma värderingar, traditioner och 

beteende etcetera som Schein (1990) menar är delar av organisationskulturen. Beställare 3 har god 

insikt i sin organisationskultur, och driftsatte systemet tidigare med den högsta uppskattade 

acceptansen hos användarna. Beställare 1:s organisation har arbetat med värdeord och 

respondenten var medveten om dessa men beskrev inte den nuvarande situationen. De hade näst 

högst uppskattad acceptans och driftsatte 2 veckor sent. Beställare 2 hade inte någon vidare insikt 

i hur han skulle beskriva organisationskulturen i organisationen och det speglas i den lägsta 

uppskattade acceptansen och det mest försenade implementationen. Studien visar att 

organisationskulturen har påverkan på implementationen gällande driftsätta system inom planerad 

tidsram och acceptans. 

5.3.5 Användarkompetens 

Beställare 2 berättar att det är ett brett spektra av användarkompetens inom organisationen och så 

skrattar han och skojar att han ska stänga dörren om sig så kollegorna inte hör honom. Även 

Beställare 3 använder även uttrycket brett spektra och svaret från Beställare 1 visar att så är fallet 

även i den organisationen. 
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Beställare 1 och Beställare 3 uppger att de har en bra IT-avdelning som kan bistå med support 

inom organisationen samt att de har en länk mellan slutanvändare och Leverantör X vilket Pishdad 

& Haider (2013a) uppmanar till. Beställare 2 uppfattas ha mindre användarkompetens i 

organisationen. Beställare 1 och 3 hade en del användare med högre kompetens och IT-ansvariga 

som kunde bistå med assistans. Studien visar att användarkompetens påverkar implementationen 

gällande driftsättning och acceptans men kan också kompenseras med hjälp av andra mer kunniga 

användare.  

5.3.6 Involvering av slutanvändare 

Om slutanvändare har förslag på förbättringsåtgärder ska de gå via superuser eller projektledare 

menar Leverantör X. De kommunicerar sällan eller aldrig direkt med Leverantör X. Denna 

framgångsfaktor ligger med andra ord helt på beställaren. Pishdad & Haider (2013a) beskriver att 

det är viktigt att uppmana användare att utbyta kunskap kring systemet för att användarna ska 

känna sig delaktiga och att systemet är framtaget utefter deras behov. Beställare 1 säger att de visade 

slutanvändarna fördelarna med det nya systemet, samlade in återkoppling och tog hänsyn till deras 

idéer. De hade även en kontaktperson mellan varandra och Leverantör X vilken även Beställare 3 

hade men Beställare 2 arbetade på ett annat sätt. Där var alla slutanvändarna involverade som 

superusers eftersom de hade få administrativ personal och hade veckomöten där de diskuterade 

systemet och vad som behövde förbättras. De hade ingen specifik kontaktperson mellan 

Leverantör X och sig själva. Slutanvändarna testade mycket och nära med utvecklarna. Dock ansåg 

Beställare 2 att testmiljön inte var tillräcklig lik den riktiga produktionsmiljön. Rabaa'i (2010) menar 

att testning är en kritisk framgångsfaktor vid implementation av ett informationssystem och det är 

viktigt att involvera användarna. Testning medför att de får mer utbildning och samtidigt ger det 

dem en chans att påverka systemet. Beställare 3 arbetade i testmiljö men även i riktig miljö för att 

få känsla för hur vissa funktioner kändes i skarpt läge. Ny personal fick arbeta i skarpt läge för att 

få den erfarenheten de behövde men många av personalen hade bara ”view only” som innebar 

enbart en överblick av funktionerna och var inte interaktiva i systemet. Här menar Beställare 3 att 

de kunnat träna bättre i mer realistiska situationer. De hade inte tränat på vissa scenarion som 

senare skedde och visade sig vara problem. Beställare 3 berättar vidare att alla avdelningar har sagt 

vad de behöver initialt. Sen har de involverat och utbildat. 

Studien visar att testning är ett kritiskt moment vid involvering av slutanvändare. Både Beställare 2 

och 3 hade i efterhand önskat mer testning i riktig miljö och även testning på olika problem som 

möjligtvis skulle kunna ske. Beställare 3 inser i efterhand att de testat för lite scenarion. Efter 

driftsättning har de stött på problem som hade kunnat undvikas med mer utförlig testning. 

Leverantör X anser att beställarna överlag testar systemet för lite.  

Studien visar även att alla tre beställare har involverat slutanvändarna men att de önskat att de gjort 

det mer genom testning av systemet. Att involvera slutanvändarna innan driftsättning kan ses som 

en betydande framgångsfaktor som inte kan göras för mycket.  
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5.3.7 Aktiv deltagande, engagemang och stöd från ledning 

Ibrahim (2010) nämner att ledningen inom beställarorganisationen bör vara aktivt deltagande i 

implementeringen av ett system och visa engagemang och stöd för de andra intressenterna i 

organisationen. Detta stöds av Pishdad & Haider (2013b) att stöd från ledning under hela 

implementeringsfasen bidrar till större acceptans hos slutanvändarna och anses vara den viktigaste 

faktorn för en lyckad implementering. 

Beställare 1 antar att hennes support mot användarna var tillräcklig och hon upplever att 

projektteamet hade tillräcklig support från ledningen. Beställare 2 nämner att ledningen i hans 

organisation brukar ha kvartalsmöten med Leverantör X och nöjda till den grad som deras företag 

besitter. Beställare 3 berättar att deras ledning har varit överlag stöttande mot både projektteamet 

och projektledaren. Om de hade haft några problem så kände han att han kunde vända sig till 

ledningen för stöd men skrattar och säger att han litade på att Leverantör X projektledare skulle 

leverera. Leverantör X förklarar också att ledningen oftast inte är inblandad utan har en 

övergripande kontroll men är inte aktiv så länge projektet rullar på. ”Sen kommer de in på slutet och tar 

all cred” skojar han och skrattar.  

Studien visar att alla tre beställarna verkar nöjda med stödet från deras egen ledning och att de 

själva som projektledare verkar vara aktiv deltagande och engagera sig under implementeringen.  

Studien visar hur aktivt deltagande, engagemang och stöd från ledningen påverkar acceptans och 

tid för driftsättning, främst genom projektledarens ansvar. Beställare 1 och 3 har haft projektledare 

med IT-ansvar i organisationerna. Det speglar sig i den uppskattade acceptansen eftersom de har 

de två högsta värdet och driftsatte två veckor försent respektive fem dagar tidigare. Beställare 2 

hade ingen IT-utbildad projektledare som dessutom kom in senare i projektet. De uppskattar 

användarnas acceptans lägst och driftsatte långt efter planerad tidsram. Det visar att ledning är en 

viktig faktor och i synnerhet projektledning. Det är också tydligt att denna framgångsfaktor 

påverkar de flesta andra framgångsfaktorer som direkt påverkar resultatet.  

5.3.8 Support och effektivitet från leverantörsorganisationen 

Vi ställde en fråga till beställarna kring beställarnas nöjdhet med kommunikation och support från 

Leverantör X som Pishdad & Haider (2013a) samt Hustad & Olsen (2011) menar är viktigt för ett 

postitivt resultat av implementeringen. Alla tre beställare svarade ja. Beställare 3 säger:   

“I would say it exceeds my expectations, basically.” 

Leverantör X menar att det är hans roll att vara stöttande och lugna beställarna. Vidare trycker han 

på att projektledarna under projektets gång behöver bygga upp tillit till varandra men det blir mest 

pådrivande från Leverantör X:s sida. Han menar att de måste vara proaktiva från båda 

organisationerna men att det mestadels hamnar på Leverantör X. Det beror på hur erfaren och 

kompetent beställarens projektledare är menar han. Om beställarnas projektledare bara blivit tillsatt 
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och inte har någon vilja eller kompetens som projektledare blir samarbetet inte lika bra och sådana 

personer kan vara svåra att hantera. Han uppfattar att det blir mer gnäll än proaktivt arbete.  

Leverantör X nämnde antal gånger att tilliten mellan leverantörs- och beställarorganisationen är 

viktig. Beställare 2 påpekade dock att det ibland var svårt med kommunikationen med support. 

Han och hans kollegor tyckte att det var svårt med fackspråket inom IT. De hade inte ett 

gemensamt språk som gjorde att han inte kunde uttrycka sig på ett sådant sätt att han blev förstådd. 

Detta kan ha gjort att acceptansen var lägre, att de inte kan uttrycka sina tankar och åsikter så att 

leverantören förstår vad som behöver göras.   

Under intervjun med Beställare 2 så frågar vi om Leverantör X informerade vad beställaren 

behövde göra före och under implementeringen för att uppnå en lyckad implementering. Han 

svarar att de inte var nöjda med Leverantör X i denna fråga. Leverantör X kunde varit bättre på att 

informera. Sen tog han en lång paus och efter det säger han:  

”… and so could we”. 

Det märktes att han tänkte efter och såg deras eget ansvar och vad de kunde bidragit med för att 

förbättra implementationen. Detta visar att det säkerligen går att influera och påverka projektledare 

genom att aktivt informera om vad deras ansvar är, vilka faktorer som påverkar och vad de kan 

göra för att påverka slutresultatet. Vi frågade Beställare 1 samma fråga, om Leverantör X 

informerade innan och under implementering om vad beställaren behöver göra för att uppnå lyckad 

implementering: 

”I don´t remember now, if to be honest. I don´t remember having any issues with 

that during the implementation” 

Här är det oklart om vilken slags information har getts från Leverantör X men eftersom Beställare 

1 inte verkar sakna brist på information under implementering verkar behoven tillfredsställda.  

Beställare 3 berättar att de tidigt informerades om att de behövde ha ett dedikerat team som skulle 

genomföra projektet och att Leverantör X och han skulle pusha varandra framåt och skapa tillit till 

varandra. 

Studien visar att support och effektivitet från leverantörsorganisationen påverkar samarbetet 

mellan beställare och leverantör. Beställare 2 hade svårt med fackspråket och hade lägre 

användaracceptans och försenad driftsättning. Ju bättre support desto bättre kommunikation och 

tillit skapas vilket kan bidra till högre tolerans från beställarnas sida. 

5.4 Vidareutvecklad modell 

Vid tillämpning av modellen (figur 1) blev det tydligt att de flesta framgångsfaktorerna hade direkt 

påverkan på andra framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna påverkar varandra och det måste 
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finnas en balans mellan dem. Detta resulterade i en vidareutvecklad modell (figur 2) som förklarar 

sambandet och relationerna mellan de olika framgångsfaktorerna, ett resultat av analysen.  

Support och effektivitet från leverantörsorganisationen
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Figur 2 illustrerar analysen av resultatet gällande hur de åtta framgångsfaktorerna påverkar varandra i 

implementeringsfasen och hur detta bidrar till acceptans och om systemet driftsätts i tid.  

 

Modellen visar, utifrån resultatet från fallstudien, att framgångsfaktorn aktivt deltagande, engagemang 

och stöd från ledningen påverkar flest framgångsfaktorerna, i detta fall förändringshantering, involvering av 

slutanvändare samt utbildning. Detta stödjer det påstående som Pishdad & Haider, (2013b) anser att 

framgångsfaktorn aktivt deltagande, engagemang och stöd från ledningen är den viktigaste framgångsfaktorn 

för lyckad implementering. Den påverkar tre framgångsfaktorer och indirekt de andra. Dock bör 

framgångsfaktorn organisationskultur som påverkar alla medvetet eller inte tas i beaktande. 

Organisationskultur omfamnar alla de andra framgångsfaktorerna och en bra medvetenhet om sin 

organisationskultur ger en bra start och kan skapa harmoni i de andra faktorerna inför ett 

implementeringsprojekt. Framgångsfaktorn förändringshantering behöver struktureras med hjälp av 

en strategi från ledningen som vidare skapar balans för att uppnå förändringsbenägna användare. 
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Användarkompetens påverkar i sin tur hur utbildning av slutanvändarna blir samt hur 

förändringsbenägna användare blir. Involvering av slutanvändare och utbildning påverkas av en superuser 

som utbildar och är en mellanhand mellan beställarorganisationen och leverantörsorganisationen 

som även krävs resurser från ledningen.  

Modellen (figur 2) kan användas av leverantörer för att informera beställare om de 

framgångsfaktorer som påverkar ett implementeringsprojekt. Det kan då bli tydligare och enklare 

för beställaren att se vad som behöver göras och hur en åtgärd påverkar en annan. Detta resultat 

är betydande eftersom det visar på helheten. Leverantörer och beställare kan ta hjälp av modellen 

och ha nytta av den, beroende på vilket ansvar de har. En person med ledningsroll kan exempelvis 

utröna att de har ansvar över utbildning, som i sin tur påverkas av användarkompetens. De kan då 

se vilka styrkor och svagheter de har inom den specifika framgångsfaktorn. The Standish Group 

(2014) menar att endast 16.2% av de mjukvaruprojekten som genomförs slutförs i tid och efter 

utsatt budget. Modellen (figur 2) kan bidra till att ett implementeringsprojekt kommer kunna 

driftsättas i tid och att användarna uppnår acceptans. Det kommer inte att göra hela projektet, för 

som figur 1 visar så finns det en del framgångsfaktorer definierade för leverantören också. Ett 

informationssystem som verksamhetsstöd anskaffas inte allt för ofta och kan därför vara svårt för 

beställarna att vara kompetenta inom implementationsfasen. Om dessa framgångsfaktorer för 

beställaren synliggörs, och sambandet mellan dem, så finns det en större chans att denna del av 

projektet kommer att fungera bättre.  

6 Diskussion 
Studien visar att alla åtta framgångsfaktorerna för beställarna i figur 1 har påverkat användarnas 

acceptans och tid för driftsättning. De beställare som arbetat mer eller synliggjort eller varit 

medvetna om dessa framgångsfaktorer har driftsatt närmare planerat datum och uppskattar 

acceptansen hos slutanvändarna högre. Dessa framgångsfaktorer bör tas i beaktande under en 

implementation av ett system för att nå så goda resultat som möjligt. 

Det handlar om information och kommunikation kring framgångsfaktorerna. Det känns rätt 

självklart, att kommunikation och information är viktigt. Vi anser att trots att leverantör och 

beställare tar information och kommunikation för givet och som en självklarhet så är det inte 

tillräckligt. Mer kan göras på detta område, speciellt inom beställarna. Om beställarnas 

framgångsfaktorer synliggörs och sambandet mellan dem, så finns det en större chans att 

implementeringsprojektet kommer att fungera bättre. I längden anser vi att det kommer bidra till 

mindre kostnader för både beställarna och leverantören. 

I detta kapitel förs en diskussion kring beställarnas framgångsfaktorer och resultatet kring dessa. 

Vidare ges ett antal rekommendationer som både leverantör och beställare bör ta hänsyn till vid 

implementeringsprojekt. Slutligen diskuterar vi vårt syfte och vår metod om vad som har utförts 

bra och vad som kunde utförts bättre.  
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6.1 Diskussion kring beställarnas framgångsfaktorer 

Här diskuteras resultatet utifrån tillämpningen av Pishdad & Haiders åtta framgångsfaktorerna för 

beställarorganisationer. 

6.1.1 Utbildning 

Vi föreslår att i tidigt skede av implementeringen analysera aspekterna användarkompetens, IT-

support samt intention att utbilda i organisationen för att kunna utvärdera risker och möjligheter. 

Det kan även vara positivt att tidigt i implementeringen diskutera målen kring utbildningen från 

leverantören. Leverantören kan också informera kring utbildningsplanen och att även beställaren 

har ansvar att vidareutbilda och även hantera kunskapsutbyte mellan slutanvändarna. 

Leverantör X påpekade vikten av att lägga tid och resurser på utbildning men ändå förekommer 

det att detta fallerar. I början av implementeringsprojektet anses det självklart men i slutet så 

avsätter inte beställarna den tiden de behöver ändå. Här är det beställarnas ansvar att avsätta mer 

tid samt resurser och förstå vikten att detta påverkar projektet. 

6.1.2 Förändringshantering 

De höga förväntningar leder oss att bli nyfikna på vad för information som kommunicerats ut från 

Leverantör X och från ledningen i beställarorganisationen och hur det har kommunicerats ut. 

Kanske trodde användarna att de skulle få ett nytt verktyg som löste alla problem gällande deras 

arbetssätt? Eftersom Beställare 2 varken hade projektplan eller kravspecifikation av något slag så 

kan det vara problematiskt att leva upp till förväntningarna när det inte finns några specifika mål. 

Om inte beställaren kommunicerat ut sina krav, eller åtminstone presenterat en vision om vad 

systemet ska kunna göra för dem, blir det en utmaning för leverantören att leva upp till 

förväntningarna. Hur kan beställarna göra för att det inte ska bli för höga förväntningar? 

Förändringshantering får inte bara handla om att förmedla information i början utan det måste 

fortgå genom hela projektet. Vi ser att de hade höga förväntningar i början men att ju mer tiden 

gått desto mer börjar användarna tycka och tänka och där måste beställarna fortsätta att möta 

användarnas förväntningar och hantera förändringarna. Detta är något som stöds av Kotter (1996), 

att i genomförandefasen ska ledningen kommunicera förändringen och skapa några snabba resultat 

för att stärka motivationen.  

Leverantör X genomför i början av implementeringen en behovsanalys där de ser hur användarna 

jobbar och vad som kan göras bättre eller automatiseras, men Leverantör X bör också förklara 

arbetsprocessen för slutanvändarna. Att de förtydligar vad de kan förvänta sig under 

implementeringen, vid driftsättning och vidare i underhållsfasen. Exempelvis att det är ett 

affärssystem som konfigureras efter de olika beställarorganisationernas specifika behov och allting 

är inte perfekt den dagen de driftsätter men att de måste lita på att leverantören gör sitt jobb. 

Leverantören måste kommunicera tydligt vad de gör och vad beställaren kan förvänta sig.  
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6.1.3 Förändringsbenägenhet 

Eftersom Leverantör X sällan har kontakt med slutanvändarna utan mer med projektledare och 

superusers ser vi att det är svårt för honom att svara på frågan om hur de hanterar icke 

förändringsbenägna användare. Detta för att vi får anta att en icke förändringsbenägen 

slutanvändare troligen inte väljs ut till att agera som superuser. Vi upplever dock att ingen av 

beställarna har haft flera icke förändringsbenägna användare. De flesta har som tidigare beskrivet 

behövt hantera de höga förväntningarna i motsats till att balansera de användare som är för och de 

som är emot. 

Vi fick känslan att Beställare 2 var nöjda med deras gamla system och mer tvingades byta. Som 

tidigare nämnt uppger denna respondent att de hade slutanvändare som till en början var lite rädda 

inför förändringen samt att deras användarkompetens var lägre än hos de andra beställarna. De såg 

mer problemen än möjligheterna med att byta till ett nytt system på grund av att de kände sig trygga 

i det gamla systemet. Inställningen spelar stor roll i förändringen, oavsett om beställarna är positiva 

eller negativa så kommer de att jämföra det nya systemet med det gamla, det som är bekant. Även 

här drar vi slutsatsen att det är viktigt att hantera förväntningar på ett bra sätt. Leverantören 

behöver informera och vara tydlig med att det nya systemet kommer att vara annorlunda, och 

demonstrera vad användarna kan förvänta sig.  

Både leverantör och beställare skulle försöka ge förslag tidigare under implementationen. För 

Pishdad & Haider (ibid) menar att förslagen kommer efter implementeringen när systemet är i 

bruk, när systemet har konfigurerats och ändrats efter de krav som uppkommit innan och under 

implementeringen. När allting i princip är klart blir användarna alltså kreativa och kommer med 

nya krav. Detta kommer sig av att de har utbildats och börjat använda systemet skarpt och fått en 

vana av att använda systemet. Om de istället är ännu mer aktiva i testning, utbildning och 

kunskapsdelning sinsemellan borde det tekniskt sett gå att nå denna ”fas” tidigare under 

implementering. Det borde vara något att eftersträva eftersom utvecklare inte behöver göra saker 

två gånger och användarna kommer att nå acceptans tidigare.  

6.1.4 Organisationskultur 

Organisationskultur är ett komplext ämne och intervjufrågan visade sig inte vara lätt att svara på. 

Även fast vi gav ledord vid intervjuerna som förklarade frågan om organisationskultur ytterligare 

så var det endast Beställare 3 som förstod innebörden. Organisationskultur benämns i flertalet 

studier som framgångsfaktor men det är svårt att sätta fingret på och beskriva för beställarna hur 

kulturen i en organisation faktiskt är. Det är svårt att se skogen för alla träd. 

Leverantör X nämnde att under de två dagarna som de gör behovsanalys så försöker de förstå hur 

personer arbetar och hur de är mot varandra. De intervjuar personal och då får han en magkänsla 

om organisationen. Här spelar hans tysta kunskap och erfarenhet in en viktig roll som projektledare 

men en oerfaren projektledare har det svårare. Om leverantören belyser för beställarorganisationen 

att organisationskultur är av vikt för implementeringen, att det påverkar hur resultatet blir så har 
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ett frö såtts där de också kan försöka få en magkänsla "hur är det i organisationen egentligen". Samt 

att ta i beaktande hur organisationens avdelningar och subkulturer är utvecklade (Corvellec & 

Holmberg, 2010). De kan då få förståelse för att organisationskulturen kommer att påverka 

projektet. Om det är oreda i organisationen finns det risk att projektet också kommer att bli rörigt.  

6.1.5 Användarkompetens 

Det är möjligt att det är brett spektra av användarkompetens i de flesta organisationer.  Beställare 

1 och Beställare 3 uppger att de har en IT-avdelning i ryggen som kan bistå med support inom 

organisationen samt att de har en länk mellan slutanvändare och Leverantör X. Det verkar som att 

det är en lyckad angreppsätt eftersom frågor och eventuella buggar filtreras genom en till IT-

ansvarig som eventuellt kan reducera supportärenden till Leverantör X som istället kan lösas inom 

beställarorganisationen. Detta bidrar även till ett kunskapsutbyte inom beställarorganisationen där 

den IT-ansvarige kan se ifall samma frågor dyker upp vid upprepande tillfällen och därmed kan 

identifiera saker som behöver åtgärdas i systemet alternativt identifiera utbildningsbehov. Om 

kommunikation går via en IT-ansvarig så minimeras även risk för kommunikationsproblem 

gällande fackspråk som en Beställare 2 har haft svårigheter med. Vi upplevde att Beställare 2 hade 

lägre användarkompetens inom sin administration och de uppgav som beskrivits tidigare att det 

fanns ett visst motstånd till förändringen. Det visar att det finns ett samband mellan användare 

med lägre IT-kunskaper och förändringsbenägenhet. Även om det inte går att påverka användarnas 

kompetens nämnvärt inför implementering så kan det ändå vara värt att synliggöra dessa användare. 

Därför anser vi åter igen att viktigt att avsätta tid och resurser för utbildning. Det möjliggör för 

utbildare att rikta extra uppmärksamhet mot de användarna med lägre IT-kompetens och motverka 

motstånd till förändring.  

6.1.6 Involvering av slutanvändare 

Vi föreslår att leverantören tydligt inkorporerar testning i utbildningen, det vill säga informera 

beställarna att testning är både en del av utbildningen och en del i att verifiera att systemet gör det 

som det ska göra för beställaren. Exempelvis kan de bifoga en lista med testfall med tydliga 

scenarion som slutanvändarna kan följa och påpeka på vikten av att testa både för att verifiera 

funktioner, få dem att känna sig trygga i systemet och för att användarna kommer att utbildas mer 

utförligt på köpet. Det kommer även att involvera användarna på ett positivt sätt och ge användarna 

en möjlighet att påverka sitt arbetssätt. 

6.1.7 Aktiv deltagande, engagemang och stöd från ledning 

Leverantör X återkom gång på gång till att implementeringen i hög grad påverkas av hur väl 

beställarorganisationens ledning, oftast projektledare, tar sig an utmaningen. Om projektledaren är 

aktiv och kunnig blir samarbetet, acceptansen och resultatet bättre för alla inblandade. Han 

förklarar att även om de möjligtvis inte har stor verksamhetskännedom så kan detta vägas upp 

genom att projektledarna är ”vassa”, det vill säga är smarta och har lätta att lära sig. Vi kan se ett 

samband mellan IT-utbildade projektledare och mer strukturerade implementeringsprojekt att det 
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håller tiden, större acceptans hos slutanvändarna och där projektledarna till viss del är medvetna 

om de identifierade framgångsfaktorerna. Den uppskattade acceptansen var lägre hos Beställare 2 

som inte hade en IT-utbildad projektledare.  

Här anser vi att leverantören bör reflektera över beställarens projektledares tidigare erfarenheter 

och kompetens inom IT och vidare ta åtgärd för att kompensera och bemöta denna eventuella brist 

på kunskap.  Vidare kan beställare överväga behovet att ta in en extern konsult för att agera som 

projektledare men då finns det eventuellt en risk att de istället förlorar insikt i affärsbehoven och 

organisationens organisationskultur.  

6.1.8 Support och effektivitet från leverantörsorganisationen 

Vi finner det intressant att alla tre har svarat helt olika på support och effektivt från Leverantör X. 

Frågan är om det är brister i informationen från Leverantör X eller om informationen bara har gått 

vissa beställare förbi? Vissa beställare har uppfattat information från Leverantör X medan andra 

inte har gjort det. Det är mycket information att ta in, många framgångsfaktorer och vissa är 

komplicerade, exempelvis att utvärdera organisationskultur. Människor tar emot information olika 

bra på olika sätt. Om leverantören endast muntligt informerar så kan de som lättare ta till sig 

information skriftligt missat detta, och vice versa. Exempelvis kan leverantören muntligt delge 

beställarna om de viktiga framgångsfaktorerna som påverkar. Därefter skriftligt för att nå ut till de 

slutanvändarna som lättare tar till sig information den vägen. Då informeras också beställarna två 

gånger och det är större chans att informationen nått fram.  

Vi ställde en fråga till beställarna kring deras nöjdhet med kommunikation och support från 

Leverantör X som Pishdad & Haider (2013a) samt Hustad & Olsen (2011) menar är viktigt för ett 

postitivt resultat av implementeringen. Vi blev lite förvånade över att alla tre beställare svarade då 

ja. Vi hade en föreställning om att de skulle kräva mer och ta mindre ansvar själva, särskilt eftersom 

alla inte är nöjda med systemet och implementationen inte alltid har varit smärtfri. Bra support, 

kommunikation och effektivitet från leverantören kan eventuellt väga upp för andra brister. Om 

supporten håller en hög standard men systemet har brister och buggar så kan beställarna ha tålamod 

att det blir fixat om de har erfarenheter av att de har en stark support. Det vill säga det är möjligt 

att beställarna inte eldar upp sig över fel eftersom de har erfarenhet av att de får hjälp vilket lugnar 

dem. 

6.2 Rekommendationer  

Här redovisas rekommendationer från analysen för att nå en lyckad implementering gällande att 

driftsätta system i tid och acceptans hos slutanvändarna. Referenser är utifrån den empiriska studien 

samt från det teoretiska ramverket. 

 Användarkompetens, IT-support och avsikten till att utbilda i beställarorganisationen 

påverkar utbildningen av slutanvändarna. Utbildning påverkar acceptans och hur 

implementeringen håller tidsplanen för driftsättning. Tidpunkten för att driftsätta har 
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påverkat acceptansen för slutanvändarna. Förseningar har bidragit till låg acceptans. Därför 

viktigt att innan utbildningen se över användarkompetens samt support vid starten av 

implementering samt avsätta tid och resurser för utbildning. 

 Förändringshantering kan belysas mer för beställarna. De verkar inte vara medvetna om att 

det går att implementera strukturerat efter en metod exempelvis Kotter (1996). 

 Användarna har höga förväntningar inför implementation. Leverantören bör tydligt 

informera vad de levererar för system gällande komplexitet och hur arbetsprocessen ser ut 

för att eventuellt sänka de höga förväntningarna om att ”min arbetssituation kommer bli 

perfekt”. 

 Förändringsbenägenhet hör ihop med användarkompetens samt nöjdheten med det 

tidigare systemet. Testning, utbildning och kunskapsdelning sinsemellan kan förstärka 

självförtroendet hos användarna som då bättre och fortare kan bidra med idéer och behov 

till implementeringen. Leverantören bör förtydliga att testning är både en del av 

utbildningen och en del i att verifiera att systemet gör det som det ska göra för beställaren. 

De bör ge dem bra förutsättningar till att testa med exempelvis testfall och en testmiljö lik 

den riktiga produktionsmiljön. Detta sätt att involvera användarna ger användarna tillfälle 

att påverka sin situation. 

 Organisationskultur är svårt att sätta fingret på för beställarna. Leverantörens magkänsla 

kan ge en bild över beställarnas situation. Om organisationskulturen diskuteras med 

beställarna kan de få en tankeställare samt förståelse för att om det är oreda i 

beställarorganisationen så kommer det att spegla sig i implementeringen. 

 En IT-ansvarig som länk mellan slutanvändarna och leverantören bidrar till kunskapsutbyte 

och möjlighet att lösa frågetecken och utbildning inom organisationen, som ett filter. Låg 

användarkompetens har koppling till förändringsbenägenhet. Synliggör användare med låg 

användarkompetens för att minska motstånd till förändring och kunna utbilda dem extra.  

 Studien visar ett samband mellan IT-utbildade projektledare och mer strukturerade 

implementeringsprojekt som håller tiden för driftsättning och där användaracceptansen var 

högre. Här bör beställarna utse en kompetent projektledare inom beställarorganisationen 

som har kunskap inom IT. Möjligtvis utbilda projektledaren innan om de viktigaste 

punkterna.  

 Bra support från leverantören är viktigt och kan väga upp för andra brister om beställarna 

har tillit och förtroende för leverantörens aktörer. Satsa på support innan och under 

implementeringen för att hålla tidsramen för driftsättning och ökad acceptans.  
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 Information verkar gå fram olika till de olika beställarna. Leverantören bör informera först 

muntligt och sen skriftligt och eventuellt sitta ner och diskutera dessa framgångsfaktorer 

för att beställarna ska kunna ta del av och kunna reflektera över denna viktiga information 

som påverkar implementeringen.  

6.3 Diskussion kring syfte och metod 

Vi tycker att vi har nått vårt syfte med vårt problemområde. Vår litteraturstudie gav oss en bild om 

hur tidigare forskning inom implementeringsfasen såg ut och via den identifierade vi ett antal 

framgångsfaktorer hos beställarorganisationer som kan påverka implementering men få studier har 

gjorts. Vi ville se i verkligheten hur eller om framgångsfaktorerna i figur 1 påverkade för att 

driftsätta system inom planerad tid och hur acceptansen påverkades.  

Vi är nöjda med att vi valde fallstudie som metod. Om vi hade genomfört fler intervjuer med fler 

beställare hade det möjligtvis förstärkt vår analys och gett mer tyngd till studien. Dock påstår vi att 

fler intervjuer inte kunde göras eftersom vi ville intervjua de beställare som implementerat senast 

för att kunna göra jämförelser eftersom en för stor skillnad i tid inte hade gett ett reliabelt resultat. 

Detta för att Leverantör X troligen utvecklat sina kunskaper och metoder. Vi anser att intervjuerna 

har bidragit till större förståelse mellan beställare och leverantör vilket är positivt åt båda håll. Det 

finns alltid en viss risk att svaren från respondenterna har förfinats från dem själva för att de inte 

fullt ut säger exakt vad de tycker men utifrån vår bedömning har svaren känts ärliga. Snarare 

upplevde vi det som att de var glada över att få diskutera implementationen och vad de tyckte och 

kände. Vi fick en stark känsla att respondenterna var eftertänksamma och kunde se sin egen roll i 

projektet. Det visar att det faktiskt går att påverka beställarna, om det görs på rätt sätt.  

Dock bör det beaktas att fallstudien gjordes enbart i ledningsperspektiv. Detta för att vi ville veta 

att respondenterna hade möjlighet att ta beslut i alla lägen det vill säga beakta beställarnas 

framgångsfaktorer som påverkar slutresultatet gällande implementering – driftsättning samt 

slutanvändarnas acceptans. Ledningsperspektivet kan ha påverkat studiens resultat mot en mer 

positiv riktning än vad som egentligen var slutresultatet för de tre beställarorganisationerna. Detta 

för att projektledarna möjligtvis enbart ser från sin synvinkel vad som beslutats från ett 

ledarskapsperspektiv och att de själva fått vara involverade från början till slut. Det kan ha bidragit 

till att de själva är nöjda slutanvändare och ser inte alla de övriga slutanvändarna. Hög involvering 

av slutanvändarna var en av framgångsfaktorerna som bidrog till större acceptans. Ledningen 

involveras hela tiden och blir till slut även de slutanvändare av systemet men övrig personal 

involveras inte hela tiden. Det som hade lyft vår studie hade varit enkätundersökning eller intervju 

med övriga slutanvändare. Vi undrar hur resultatet från det hade bidragit till studien. Skulle 

acceptansen hos slutanvändarna vara mer eller mindre än vad projektledarna inom 

beställarorganisationerna ansåg? Det hade varit intressant med en jämförelse och hade ökat 

reliabiliteten för studien. 
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Användaracceptans valde vi att ha med i studien för att implementering anses vara lyckat när 

systemet används efter driftsättning och dra nytta till organisationen. De som använder systemet 

är slutanvändarna och om de inte är nöjda i slutändan så spelar det ingen roll om hela 

implementeringsprojektet har följt en bra plan. Vi tyckte det var intressant att se vad ledningen i 

en beställarorganisation har arbetat med att uppnå acceptans hos slutanvändarna längst 

implementeringsfasen.  Vårt fokus med studien var främst att belysa och tillämpa 

framgångsfaktorer för beställarna för att uppnå en ökad medvetenhet för både leverantör och 

beställare. Utifrån vår modell figur 2 ser vi att ledningen har en större påverkan på flera 

framgångsfaktorer som i slutändan bidrar till acceptans. Kan rätt beslut som ledare påverka 

användaracceptansen?  Vidare, vad är egentligen rätt beslut och tillvägagångssätt att implementera 

ett nytt system? Den frågan är lika svår att svara på som om det finns liv i rymden. Det handlar om 

att uppnå bästa tänkbara arbetssätt för den beställarorganisation som ska implementera och ta i 

beaktande deras framgångsfaktorer. Det är här ledningen har en viktig roll att se till att det arbetas 

med deras framgångsfaktorer som handlar mycket om slutanvändarna och deras slutgiltiga 

acceptans av systemet. Ledningen inom beställarorganisationen har sitt arbetssätt, leverantören och 

slutanvändarna har sitt. Tillsammans kan de uppnå bästa möjliga resultat. Det kommer nog alltid 

finnas någon användare bland alla intressenter som är missnöjd men så länge majoriteten är nöjd 

kanske implementeringen anses som lyckat. 

Den ekonomiska aspekten har inte tagits med i denna studie. Vi inser att om beställarna ska 

synliggöra och arbeta med dessa framgångsfaktorer, exempelvis allokera mer resurser för 

utbildning, så kommer det i sin tur att kosta mer pengar. Denna tredje parameter kan övervägas tas 

med i framtida studier för att ge ett resultat som kan återspegla beställarens möjligheter att 

genomföra alla dessa moment.  

Har vi fått svar på våra forskningsfrågor? Vi ser ett mönster, att beställarens agerande och 

förutsättningar påverkat implementationsprojektets resultat och tidpunkten för att driftsätta 

systemet. De beställare som var mer medvetna om sina framgångsfaktorer driftsatte inom och till 

och med innan tidsramen. Vi tycker att vi har fått svar på att beställarna kan påverka ett 

implementationsprojekt genom att vara medveten om sina framgångsfaktorer. Även 

beställarorganisationens förutsättningar påverkar slutanvändarnas acceptans. Alla beställarna är 

mer eller mindre medvetna om framgångsfaktorerna men mer kan göras. Organisationskultur var 

en svår faktor som bara en beställare kunde svara på. Beställarna kan konkret få information om 

hur de kan påverka implementeringen genom leverantören och ta del av rekommendationer samt 

tillämpa modellen. Beställarnas förutsättningar för att uppnå en lyckad implementering blir då 

högre än innan. 
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7 Slutord 
I denna studie har en vidareutvecklad modell (figur 1) tillämpats och dess relevans har verifierats. 

En ytterligare modell har sedan utvecklats vidare utifrån den modellen, figur 2. Denna modell visar 

på sammanhanget mellan de olika framgångsfaktorerna. Detta finner vi viktigt eftersom leverantör 

och beställare bör beakta de åtta framgångsfaktorerna och att visa på sambandet och deras relation 

till varandra. Det blir tydligare för beställarna, att veta vilka framgångsfaktorer som har direkt 

påverkan på varandra. Om en åtgärd görs behöver de ta hänsyn till vad som kan påverkas av den 

åtgärden.  Om denna modell används finns det större chans att implementeringen inte läggs till den 

rad av misslyckade, försenade eller budgetöverskridande projekt som det ständigt rapporteras om. 

I alla fall kommer det kunna påverka denna del av ett implementeringsprojekt, beställarna, som inte 

får lika mycket uppmärksamhet som leverantörens åtaganden.  

Studien visar att beställarna inte har fullständig insikt i alla framgångsfaktorer eller sambandet 

mellan dem. Informationen bör struktureras av leverantören och leverantören bör ha en tydlig plan 

för hur de ska informera i början av implementationen. Här bör det också informeras hur 

framgångsfaktorerna för beställarna påverkar driftsättningen av systemet och acceptansen hos 

slutanvändarna positivt exempelvis med figur 2. Leverantörens uppgift och ansvar är att se till att 

budskapet går fram – sen är det upp till beställaren. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är modellen (figur 2) som är en illustrerad bild av resultatet av denna 

studie. Modellen kan utvecklas vidare och tillämpas exempelvis på en fallstudie. Det kan bidra till 

en metod som kan användas för leverantören vid start av implementering för att informera 

beställarna hur deras engagemang och involvering påverkar slutanvändarnas acceptans som bidrar 

till att system driftsätts inom planerad tidsram.   

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att utveckla ett riskverktyg. Detta skulle kunna 

användas för att identifiera beställarnas förutsättningar och slutligen dra en slutsats hur detta 

kommer påverka acceptansen och tidsramen för driftsättning av ett system. Det måste vara 

leverantörens ansvar att kontrollera att beställarna är informerade i början av 

implementeringsverktyget. Riskverktyget skulle kunna utgå från kapitel 6.2 Rekommendationer för att 

se vilka punkter som behövs belysas och identifieras. Även information som ska ge svar på vad 

beställarnas förväntningar är om utbildning och förändringshantering bör inkluderas. Exempelvis 

ska beställarna fråga sig om det är några inom organisationen som möjligtvis kan vara icke 

förändringsbenägna och hur ser egentligen organisationskulturen ut så som alla avdelningar, 

traditioner, värderingar, normer etc. Vidare, vilka är kompetenta inom IT eller kan lära sig snabbt 

och hur vill slutanvändare involveras och vilka förväntningar har de på ledarskapet. Slutligen vilka 

krav ska ställas på leverantören som support. Riskverktyget skulle exempelvis kunna vara en enkät 

online. 
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9 Bilagor  
Bilagor som innehåller de intervjufrågor som vi ställde under vår fallstudie. 

9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor Leverantör X 

Roll i företaget: 

Hur länge har du arbetat som projektledare:  

Storlek på företaget, antal anställda:  

 

1. Vilket ansvar tycker ni att ni som leverantör har under implementeringsfasen  

Eventuella följdfrågor: Hur arbetar ni då? Har ni informerat om systemet? 

 

2. Vilket ansvar tycker ni att ni beställaren har under implementeringsfasen?  

 

3. Vad önskar ni att beställarna hade gjort mer? 

 

4. Har du kännedom om beställarna brukar utbilda inom den egna organisationen? Anser du 

att beställarna brukar allokera resurser för utbildning?   

 

5. Hur påverkar beställarens förändringshantering projektet? Med förändringshantering 

menar vi hur de förberett användare ( sin personal), strategi etc. 

 

6. Hur anser du att förändringsbenägenhet hos användarna påverkar ett projekt? Hur gör ni 

anpassningar till de individer som inte verkar benägna till förändring?  

 

7. Innan ett projekt, värderar ni beställarens organisationskultur på något sätt?  

Eventuella följdfrågor: Tar ni hänsyn till organisationskultur på något sätt innan projektet? 

 

8. Hur stor påverkan har användarkompetens på implementationsprojektet?  

Eventuella följdfrågor: Brukar det vara en person hos beställaren som fungerar som länk mellan 

organisationen och kunnig IT-personal/leverantören? 

 

9. Hur upplever du att slutanvändarna involveras i projektet? Gör ni det aktivt eller gör 

beställaren det? 

Eventuella följdfrågor: Hur anser du att de ska involveras på bästa sätt? (Tänker test, övningar etc)  

 

10. Hur påverkar beställarledningens engagemang projektet? Hur aktiva och deltagande 

brukar de vara?  

 

11. Hur anser du att beställaren förlitar sig på er support och effektivitet? Hur mycket ansvar 

tar de själv? 
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12. Informerar ni beställarna om deras uppgifter innan och under implementationen?  

Eventuella följdfrågor: Hur? Förstår de vad de behöver göra?  

9.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor beställare 

Background information 

Role in company: 

Years in company: 

Company location:  

Size of company, number of employees:  

Why did your company decide to change system:  

1. What tasks do you consider is your responsibility as a client during implementation 

phase? 

 

2. What tasks do you consider is the vendor’s responsibility during the implementation 

phase? 

 

3. How has training and education in the new system been conducted during the 

implementation phase? 

Possible follow up questions:  

Would you say that the education provided by the vendor has been sufficient?  

What steps have you taken to educate within the organization, for example held by superusers? 

Has your company accounted for economical and human resources involving training and education 

pre implementation?  

 

4. In what way have you been working with change management as you would 

implement the new system? With change management, we mean how you prepared 

users, strategy, etc. 

Possible follow up questions: 

How did you inform the users?  

What measures did you take to make the users positive to the change? 

How did the staff get informed about the change of system?  

Have the end users been involved and made proposes to better solutions, requested changes in the 

system?  

 

5. How would you describe your company’s organizational culture? (Values, norms, 

habits, traditions, (avdelningar??). Did someone in the company evaluate the 

organizational culture before implementing the new system?  
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6. How well would you say the user competence is in your company? (Experiences users 

of IT)  

 

7. In what way have you involved the end users? Have your company involved the users 

or is that a job for the vendor?  

Possible follow up questions: 

Do you have a person who is like a link between your company and the vendor or other experienced 

IT-personnel?  

 

8. How do you think the users would say that you and other management figures have 

been supporting them during the implementation project? Have you had sufficient 

support from management? 

Possible follow up questions: 

Has the users been testing the system? 

Have the users been training in a realistic situation in the system? 

 

9. Does the communication with and support from the vendor meet your expectations?  

 

10. Has the vendor informed you about what you need to do before and during the 

implementation to achieve the goal of a successful implementation? 

Possible follow up questions:  

What could have been better? Is there something you are less pleased with?  

 

11. On a scale from 1-10, how pleased would you say the end users are with the system? 

 

12. Have you or your company made any evaluation or follow-up to measure users’ 

satisfaction with the system?   

Possible follow up questions: 

If yes, how did you perform this evaluation? 

 

 


