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Förord 
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Sammanfattning 

Undersökning i denna uppsats har utgjorts av en fallstudie. Fokus i vårt arbete 
har legat på implementering, ledarskap och delaktighet. 

Syftet med vårt examensarbete har varit att studera hur implementeringen av 
affärssystem kan gå till i en offentlig organisation och hur medarbetarnas 
delaktighet samt chefernas ledarskap ser ut under implementeringen. Det 
övergripande syftet har varit att identifiera förbättringsområden och ge förslag 
till lösningar. Vi har utgått från att kombinera en kvantitativ enkät med 
kvalitativa djupintervjuer för vår fallstudie.  

Sammanfattningen av våra slutsatser var följande: Den studerade 
organisationen inom offentliga sektorn är stor, komplex, hierarkisk samt har en 
specifik ansvarsfördelning med befattningar och behörigheter och därför har en 
stegvis implementering tillämpats. Styrkor i implementeringsprocessen har 
varit: projektmetodik, planering, stegvis införande, nyckelpersonerna som 
avancerade användare, testverksamhet och en egen förvaltningsorganisation. 
Svagheter i implementeringsprocessen har varit: ledarskap, förändringsledning, 
delaktighet, utbildning, kommunikation, resursplanering, oklart syfte, otydliga 
mål samt vision som inte kommunicerats ut till medarbetarna i organisationen. 
Svagheter och styrkor sammanfattades i en egenutvecklad modell som delar 
implementeringsprocessen i två delar – den tekniska och den organisatoriska. 
Den avgörande faktorn i implementeringsprocessen visade sig vara den 
organisatoriska delen med aspekter som handlar om organisation och ledning. 

 

Nyckelord 

Affärssystem, offentlig sektor, implementeringsprocess, ledarskap, delaktighet  



    

 
 

Abstract 

The investigation in this paper consisted of a case study. The focus of our work 
has been on implementation, leadership and participation.   

The aim of this thesis was to study how the implementation of ERP can go to a 
public organization and how employee participation and managers' leadership 
looks during implementation. The overall aim has been to identify areas for 
improvement and suggest solutions. We have combined a quantitative survey 
and qualitative interviews for our case study. 

The summary of our conclusions were the following: The studied organization 
in the public sector is large, complex, and hierarchical and has a specific 
responsibility with roles and permissions and that is why a staged 
implementation with sixth insertion step has been applied. Strengths in the 
implementation process were: project methodology planning, gradual entry key 
personnel, and advanced users, testing activities and its own management 
structure. Weaknesses in the implementation process were: leadership, change 
management, empowerment, education, communication, resource planning, 
unclear purpose, unclear objectives, and vision that are not communicated to 
the employees in the organization. Weaknesses and strengths were summarized 
in a proprietary model that shares the implementation process in two parts- the 
technical and the organizational. The decisive factor in the implementation 
process proved to be the organizational part, aspects of which involve 
organization and management.  

 

Keywords 

ERP-system, public sector, implementation process, leadership, participation 
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1 Introduktion 
 

 
I detta kapitel läggs grunden för hela uppsatsen. Bakgrunden till problematiken med ett 
affärssystems införande beskrivs. Baserat på denna bakgrund förs en problemdiskussion, 
där ett problem tydliggörs och lyfts fram. Detta problem kopplas sedan mot syftet som 
beskriver vad vi har för avsikt med studien. Syftet preciseras sedan ytterligare i form av 
några forskningsfrågor, vilka besvaras i slutsatserna. 
 

1.1 Inledning 

Företagens behov av bättre information och tydligare resultatmätning ökar. 
Implementering av ett affärssystem ger nya möjligheter att effektivisera företagets 
verksamhet, men samtidigt introduceras nya risker. Idag är det många företag som 
misslyckas med sina implementeringsprojekt av affärssystem (Hedman, Nilsson & 
Westelius, 2009; Pabedinskaitė, 2010). Ett affärssystem kan ge ett företag en rad olika 
fördelar och möjligheter men det kan vara en dyr lösning och därför är det viktigt att lyckas 
med implementeringsprojektet. Enligt Magnusson och Olsson (2009) är det viktigt att 
förstå att man inte endast inför en ny teknik utan att det även rör sig om en 
verksamhetsförändring.  

Efter ett val av affärssystem och anpassning återstår införande av systemet i verksamheten 
med nödvändiga förändringar, dvs. planering, förankring, testning och installation (Chen, 
2001, Jiwat, 2009). Det är också viktigt att planera för utbildning av alla berörda och 
fundera på hur informationsspridning till alla potentiella användare kommer att ske. De 
som kommer att använda systemet i framtiden måste få veta i förväg vilka konsekvenser 
som införandet kommer att ha. Implementeringsprocessen är avgörande för att undvika 
problem som kan dyka upp senare när systemet tas i bruk (Magnusson & Olsson, 2009).  

För att säkerställa ROI (return-on-investment) för ett affärssystemsprojekt måste det 
anpassas till organisationen och implementeringen tar ofta tid. Med implementering anses 
införandet av ett system, ett program eller en metod i en verksamhet (Fixsen, Naoom, 
Blase, Friedman & Wallace 2005). Med implementeringsprocess i detta arbete menas alla 
de procedurer som används för att införa nya metoder, program och/eller system i en 
ordinarie verksamhet. Med implementering menas alltså val av ett nytt system, en ny 
metod eller ett nytt program, planering, förankring, utbildning, stöd och handledning när 
den implementerade metoden, programmet eller systemet börjar användas samt 
kvalitetssäkring så att förändringen vidmakthålls över tid (Magnusson & Olsson, 2009).  

Genom att implementera ett affärssystem kan företag förbättra processflödet, få bättre och 
mer tillförlitliga data för beslutsfattandet, förbättra samordningen i hela försörjningskedjan, 
minska lagerhållning och få nöjdare kunder (Tenkorang & Helo, 2011). Ljungberg och 
Larsson (2001) anser att ett sådant investeringsbeslut ofta baseras på ”tro och 
framtidsvisioner” snarare än på kalkyler och fakta (2001:322). I visionerna ingår bl.a. en 
föreställning om att organisationen har behovet av att använda den senaste tekniken (ibid.). 
Implementering av ett affärssystem är dock ett stort projekt som kräver resurser, ett stort 
engagemang och resulterar i omfattande förändringar i hela organisationen. Detta ställer 
krav på väl beprövad metodik och arbetsmodeller men problemet är att beprövade modeller 
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för införande av affärssystem inte är lika beprövade när det kommer till nya situationer 
(Askenäs & Gäre, i Hedman et al., 2009). Ofta är implementeringen det största projektet 
inom verksamheten någonsin i tid och pengar och det enda säkra resultatet av en 
affärssysteminvestering är att det kommer att kosta pengar samt att ta tid och resurser i 
anspråk (Hedman, in Hedman et al., 2009). Ljungberg och Larsson (2001) beskriver 
införandet av affärssystem som ”the world´s largest experiment in business change” 
(2001:322). Många upplever det som tveksamt om implementeringsprojektet någonsin tar 
slut med alla eviga uppgraderingar och buggar som måste fixas. Så fort man uppdaterar 
systemet införs även nya buggar och processen upprepas. Det börjar med en 
projektorganisation och slutar med en permanent avdelning för stöd och underhåll 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Därför blev även diskussion om den effektivaste 
implementeringen en het diskussion inom näringslivet. Diskussionen förstärks av många 
misslyckade försök inklusive några totala misslyckanden som har lett till nedläggning av 
hela verksamheten (Chen, 2001).  

Det finns ett väsentligt behov av att öka kunskapen om vilka förutsättningar som bör vara 
uppfyllda samt vilka projektsteg som bör tas och i vilken order för att implementering av 
affärssystem skall bli framgångsrik. Det är många aspekter som kan tänkas påverka en 
lyckad implementering och att öka kunskapen om dessa aspekter kan vara ett steg i rätt 
riktning anser Ljungberg och Larsson (2001).  

När ett företag misslyckas med att införa ett nytt affärssystem är det vanligtvis tekniken 
man skyller på (Hedman et al., 2009; Magnusson & Olsson, 2009). I själva verket handlar 
detta dock om en eller flera mänskliga faktorer som är orsaken till problemet. Det kan röra 
sig om bristande kompetens eller ledningens oförmåga att se helheten. En annan orsak till 
att införandet misslyckas kan vara integration och samverkan av systemet med 
organisationen. Vidare kan misslyckandet bero på att fel person väljs ut som 
förändringsledare för projektet eller på att otillräckliga resurser och tid avsätts för 
implementering (Hong & Chen, 2002). Å andra sidan, råder det övertygelse om att 
affärssystem som är rätt utformade och användbara kan skapa värde och nytta för både 
privat och offentlig verksamhet (Hedman et al., 2009).  

Att implementera ett affärssystem innebär att både styrmodellen och organisationen 
påverkas och därför blir förändringsledning en kritisk faktor vid införande av ett 
affärssystem och det räcker inte med IT-ansvarigas entusiasm (Magnusson & Olsson, 
2009). Enligt Ljungberg och Larsson (2001) anpassas ofta organisationen och 
arbetsprocesser till de möjligheter som systemet gör och inte tvärtom, vilket gör att det är 
systemet som styr hur verksamheten bedrivs. Det är människornas eller aktörernas 
förståelse, drivkrafter och förmågor som är centrala för ett framgångsrikt införande 
(Hedman et al., 2009).  

Att leda förändringar i verksamheten är en uppgift som dagens ledare måste prioritera allt 
mer. Det gäller att i en förändringsprocess stödja medarbetare på rätt sätt och skapa en 
förändringsberedd organisation (Ekstam, 2005). En ledare skall enligt Ekstam (2005) verka 
som motor men samtidigt fungera som stöd och hjälp till medarbetarna. Samtidigt påpekar 
han att man inte skall implementera åt dem utan det skall de göra själva. Enligt Rolandsson 
& Oudhuis (2009) är svensk förändringsledning och organisering knutet till en 
skandinavisk tradition. Det är en tradition med hög grad av konsultation, diskussioner, 
deltagande och delegering kombinerat med höga kvalifikationskrav och utbildningsnivåer. 
Denna skandinaviska förändringsmodell kräver ett trovärdigt och förtroendefullt ledarskap. 
Med trovärdigt ledarskap menas att en ledare framstår som den mest lämpad för uppdraget. 
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Med förtroendefullt ledarskap menas att man är beredd att dela med sig och lyssna, dvs. 
lita på varandra (Rolandsson & Oudhuis, 2009). Både ledarskap och delaktighet från 
medarbetarnas sida beskrivs som två sammankopplade kritiska framgångsfaktorer vid 
införandet av ett affärssystem.  

Ett antal studier har gjorts inom privat sektor bland både stora, medelstora och små företag 
men bara ett fåtal studier har behandlat just den offentliga sektorn. I offentliga 
verksamheter görs inte affärer på samma sätt som i privata företag och man brukar i sådana 
fall inte alltid prata om affärssystem i detta sammanhang. Verksamhetssystem som avser 
olika verksamheters informationsbehov och informationshantering kan ses som ett vidare 
begrepp än affärssystem. Just information och informationssystem är den enskilt viktigaste 
faktorn som binder samman verksamheten och dess medarbetare (Askenäs & Gäre, in 
Hedman et al., 2009).  

Organisationer i privat sektor ägs av aktieägare med vinstintresse som främsta mål medan 
offentliga organisationer bedrivs på uppdrag av staten och regeringen, kommuner, 
landsting där det främsta målet är att verksamheten bedrivs i samhällsnyttiga intressen. De 
offentliga verksamheterna finns till för sina medborgare, företagare och organisationer och 
deras intäkter kommer till stor del in via medborgarnas inkomster. Denna skillnad gör att 
även implementeringsprocessen för affärssystem kan se annorlunda ut i en offentlig 
verksamhet. Genom att offentliga myndigheter måste följa lagen om offentlig upphandling 
(LOU) kan även detta resultera i stora skillnader när det kommer till krav, upphandling och 
tillämpning av affärssystemet. Å andra sidan kräver flera av de offentliga verksamheternas 
tjänster en affärsliknande hantering för exempelvis resursallokering och uppföljning och 
därför måste offentliga verksamheter ha ett system som liknar företagens. Det finns alltså 
både likheter mellan företagets affärssystem och offentliga sektorns verksamhetssystem, 
men även viktiga skillnader då offentliga verksamheter oftare är omgärdade av lagar, 
förordningar och andra regelverk (Goldkuhl & Öhrwall Rönnbäck, in Hedman et al., 
2009).  

Konsulter på HerbertNathan & Co har kommit fram till att offentlig verksamhet inte på 
något markant sätt skiljer sig från privat verksamhet vad gäller krav på ett affärssystem 
(Ågren, 2011; Andersson, 2011). HerbertNathan & Co är ett företag med goda erfarenheter 
från alla faser av ett affärssystemsprojekt och kunskaper inom både upphandling, 
implementering och efterimplementering, som följer och analyserar kontinuerligt 
förhållandena hos både den privata och offentliga sidan vad gäller synen på affärssystem. 
Anledningen till detta enligt Andersson (2011) är att även de offentliga verksamheterna 
under de senaste 15 åren har genomgått en omfattande utveckling mot ett tydligt 
decentraliserat resultatansvar och konkurrensutsättning av verksamheten, vilket har 
resulterat i att kravbilden gällande verksamhetsstyrningssystemet har förändrats och är 
numera lik den bild som privata verksamheter har.  

1.2 Problemformulering 

Undersökningen i denna uppsats har utgjorts av en fallstudie. I en så stor offentlig 
myndighet som Försvarsmakten kan det finnas olika uppfattningar om hur den egna 
organisationens operationella verksamhet bedrivs. Detta kan försvåra införandet av ett 
affärssystem och resultera i komplikationer. Särskilt intressant är Försvarsmakten då dess 
implementeringsprocess av ett integrerat affärssystem PRIO erhållit stark kritik från flera 
externa håll (Stenberg, 2012). Kanske är det så att offentliga organisationer av 
Försvarsmaktens storlek är svåra att kontrollera hela vägen ut.  
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Det är inte helt främmande att en annan svensk myndighet nämligen Försäkringskassan år 
2006 satsade på att utveckla nya informationssystem, som baserades på affärssystemet 
SAP. Försäkringskassan lade hundratals miljoner kronor på ett nytt IT-system. Men 
satsningen avbröts i början av 2009 sedan myndighetens IT-kostnader hade ökat markant. 
Om problemet berodde på brister i implementeringsprocessen kan vi inte spekulera om. 
Enligt flera tidningar (Dagens Nyheter, Computer Sweden) har dock flertalet av 
Försäkringskassans anställda vetat om problemet vilket tyder på att det bl.a. fanns ett 
kommunikationsproblem (Jerräng, 2008; Jerräng, 2009a; Jerräng, 2009b; Hamrud, 2009). 

Implementering av ett nytt affärssystem har varit en aktuell fråga bland olika företag och 
organisationer de senaste 15 åren. Genom att studera ledarskap och delaktighet under en 
implementeringsprocess i en offentlig verksamhet kan vi finna styrkor och svagheter som 
andra offentliga organisationer kan dra nytta av.  

Kritiska framgångsfaktorer för införande av ett nytt affärssystem kan skilja sig beroende på 
vilken projektfas man befinner sig i, eftersom varje steg har annorlunda fokus, 
prioriteringar, intressenter och prestationsmått. Forskning som tar hänsyn till denna 
indelning är starkt begränsad och därför är vår målsättning att undersöka vilka faktorer i 
form av styrkor och svagheter som är avgörande för framgång i implementeringsskedet.  

Fokus i vårt arbete ligger bl.a. på två kritiska framgångsfaktorer – ledarskap och 
delaktighet. Medarbetare strävar efter att försvara det som man själv varit med om och 
deltagit i att utveckla men söker efter fel och brister i det som någon annan har gjort. 
Ledarskap och delaktighet hänger tätt ihop, eftersom det är ledarens uppgift att skapa 
delaktighet och motivera medarbetarna. Medarbetare måste acceptera förändringen och 
engagera sig i arbetet för att ledaren skall kunna förankra förändringen (Kihlblom, 2005). 
Både ledarskap och delaktighet måste särskilt beaktas vid utvärdering av implementeringen 
och den slutliga bedömningen av hur man lyckas med sin förändring.  

Varken ledarskap eller delaktighet i implementeringsfasen inom offentlig sektor har 
dessutom studerats så noggrant ännu och det blir intressant att se vilken kostnads- och 
tidseffektivitet som kan skapas, vilken typ av ledarskap som tillämpas för att stödja 
medarbetarna samt vilken delaktighet från medarbetarnas sida som kan uppnås.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur implementeringen av affärssystem kan 
gå till i en offentlig organisation och hur medarbetarnas delaktighet samt chefernas 
ledarskap ser ut under implementeringen. Det övergripande syftet är att identifiera 
förbättringsområden och ge förslag till lösningar.  

1.4 Frågeställningar 

Följande frågor kommer vi att svara på i detta arbete:  

1. Hur kan implementering inom en offentlig verksamhet se ut? Vilka styrkor och 
svagheter kan identifieras i denna process? 

2. Hur ser medarbetarnas delaktighet under implementering av ett verksamhetssystem 
ut i en offentlig verksamhet? 

3. Hur ser ledarskap under implementering av ett verksamhetssystem ut i en offentlig 
verksamhet? 
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1.5 Målgrupp och mål 

Denna uppsats riktar sig framförallt mot stora offentliga företag som planerar att göra en 
implementering av affärssystem. Vi anser att denna studie även kan vara av nytta för andra 
organisationer, då vi anser att alla som på något sätt är involverade i problematiken har 
nytta av att läsa om svårigheter och möjligheter med implementering av affärssystem. Vi 
vill därför skapa en god handlingsberedskap för de utmaningar en organisation och dess 
aktörer står inför när ett affärssystem skall införas.  

Målet är att andra offentliga verksamheter kan inspireras av vår undersökning, anpassa sin 
implementeringsprocess till de potentiella styrkor och svagheter vi hoppas identifiera 
genom att eliminera de största orsaker till misslyckandet och utnyttja sina starka sidor till 
att effektivisera hela processen. Vi hoppas även att detta arbete kan användas vid fortsatt 
forskning inom området av implementeringsproblematik. 

1.6 Begreppsförklaringar 

Följande ord kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang orden används. 
Därför har vi valt att definiera följande ord, eftersom de har en specifik betydelse i vårt 
arbete.  

Affärssystem är ett omfattande komplext informationssystem som stöder företag genom 
att hantera och integrera alla verksamhetsprocesser (Shehab, Sharp, Supramaniam & 
Spedding 2004). 

Begreppet skall inte förväxlas med ledningssystem eller verksamhetsstyrningssystem. Ett 
ledningssystem är ett system med uppgift att befästa företagets mål och policy och se till 
att målen nås. Verksamhetssystem eller verksamhetsstyrningssystem är ett ledningssystem 
som omfattar alla aspekter av verksamheten och kan även kallas för 
verksamhetsledningssystem (Swedish Standards Institute SIS, 2009). Se även 2.2 
Affärssystem.  

Det är viktigt att notera att begreppet affärssystem sällan används inom den offentliga 
sektorn utan att det motsvarande systemet inom offentliga verksamheter kallas 
verksamhetssystem och detta begrepp kan stå för både skräddarsydda lösningar som för 
affärssystem på marknaden (Hedman & Lind in Hedman et al., 2009).  

Implementering definieras som en angiven uppsättning av aktiviteter för att införa en 
fungerande enhet, t.ex. ett program, en metod eller ett system (Fixsen et al., 2005). En 
implementeringsprocess respektive en införandeprocess, ur Magnusson och Olssons (2009) 
perspektiv, har sin början i organisationens behov och val av ett system och en leverantör 
(eller flera). Organisationen går sedan vidare med att föra in systemet i verksamheten 
(ibid.). Implementeringsprocessens omfattning sträcker sig i vår studie till den dag när 
delar av systemet eller hela systemet tas i bruk. Se även 2.3 Implementering.  

Affärssystem, informationssystem, ERP (Enterprise Resource Planning), datasystem, 
integrerat system kommer att ha samma innebörd i denna uppsats. Även 
verksamhetssystem inom offentliga verksamheter kommer att ha samma mening här. 
Vidare används implementeringsprocess och införandeprocess respektive implementering 
och införande som synonymer i detta arbete. 

Delaktighet (ansvarstagande) är den yttersta formen av motivation där medarbetarna 
medverkar i beslutsfattandet och får möjlighet att tycka till i en fråga och tillsammans 
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planera och genomföra konkreta aktiviteter som kan anses främja företagets mål 
(Kihlblom, 2005). Delaktighetens innebörd i denna uppsats omfattar även utbildning och 
informationsspridning som bildar delaktighetens viktiga förutsättningar. En av de främsta 
framgångsfaktorerna när vi arbetar med delaktighet handlar om kommunikation. Se även 
2.4.1 Delaktighet.  

Ledarskap i detta sammanhang menas att leda förändringen, hjälpa alla medarbetare och 
se till att alla som på något sätt berörs av sluter upp i ett gemensamt arbete. Ledarens 
uppgift i detta sammanhang är att se till att övergången till det nya arbetssättet blir så 
smidig som möjligt (Ekstam, 2005). Se även 2.4.2 Ledarskap.   

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med ungefär 27 000 anställda. 
Försvarsmakten leds av myndighetschefen, överbefälhavaren, ÖB, vilken idag är general 
Sverker Göranson. Försvarsmakten får cirka 40 miljarder kronor varje år i anslag. Av de 40 
miljarderna går ungefär hälften till förbandsverksamhet och den andra hälften till 
forskning, utveckling och materielsystem.  

Eftersom det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats under de senaste decennierna, 
förändras också den svenska Försvarsmakten. Det innebär bland annat att en 
genomgripande reformering av Försvarsmakten och dess verksamhet pågår. I 
förändringsarbetet ingår att Försvarsmakten i framtiden skall ha flexibla och tillgängliga 
insatsförband, som kan användas både nationellt och internationellt.  

HR-transformationen i Försvarsmakten påbörjades 2007 och ett av målen var att minska 
antalet anställda, som arbetade med personalfrågor. Ett annat mål var att ensa 
personalfunktionens arbete och inrätta en central gemensam personalfunktion/organisation 
och Försvarsmaktens HR-centrum; HRC bildades 2009. Genom att centralisera 
hanteringen, innebar det att samma personalgrupp hela tiden kom att arbeta med samma 
typ av ärenden, så att de bedömdes lika istället för av en medarbetare som kanske var 
ringrostig på just den typen av ärenden. Ett tredje mål med HR-transformeringen var att 
förändra chefsrollen i Försvarsmakten. Den enskilda chefen skulle bli mer aktiv och också 
fatta beslut rörande sin personal, frågor som tidigare hade handlagts på 
personalavdelningarna vid förbanden. Det innebar att den enskilde chefen t.ex. skulle 
genomföra utvecklingssamtal, föreslå ny lön, bevilja semester och ha rehabiliteringsansvar 
för sina anställda. Samtidigt som HR-transformationen och system PRIO hade påbörjats, 
beslutade riksdagen om ett nytt personalförsörjningssystem, där värnplikten och 
civilplikten blev vilande.  

Den 1 juli 2010 införde Försvarsmakten det nya personalförsörjningssystemet, som baseras 
på frivillighet istället för den s.k. värnplikten, som är en plikt. Till det tillkommer de som 
finns med i de Nationella skyddsstyrkorna, som är frivillig personal. Försvarsmakten 
genomförde en omstrukturering 2012, för att kunna bemanna organisationen 2013 (Org 
13). Målet med omstruktureringen var att åstadkomma en matchning mellan de anställdas 
kompetens och befattningarnas krav. Enbart i den omorganisationen och byte av 
arbetsgivare berördes cirka 1500 personer och genomfördes vid årsskiftet 2012/2013. 
Samtidigt som Försvarsmaktens nya organisation, Org 13 intogs bytte de anställda i 
Försvarsmakten sina befattningar, vilket skulle vara klart senast den 1 januari 2013. Detta 
skall leda till vision Målbild 2014, som innebär att Sveriges försvar ska bli mer användbart, 
tillgängligt och flexibelt. 

PRIO är ett heltäckande datasystem vars första steg togs i bruk av Försvarsmakten den 1 
januari 2009. PRIO bygger på SAP och integrerar planering och uppföljning inom HR, 
ekonomi och logistik inom Försvarsmakten (http://www.forsvarsmakten.se). I april 2010 



    

15 
 

togs införandesteg två och den 17 februari i fjol steg tre och fyra. De slutliga 
införandestegen fem och sex ska tas i slutet av 2013. PRIO är Sveriges största IT-projekt 
där det är tänkt att ersätta över 200 andra datasystem. Tidigare använda system inom 
Försvarsmakten hade byggts för Försvarsmakten, specificerats för specifika ändamål och 
använts bara inom en smal sektor. IBM är huvudleverantör. Tyska programvaruutvecklaren 
SAP står för mjukvaran och har sålt liknande system till flera andra försvarsmakter. 
Budgeten för PRIO är satt till drygt 2,5 miljarder kronor. Hela IT-systemet kostar cirka 4 
miljarder kronor (Dagens Nyheter, 16/11-2012). 

1.7 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till att omfatta implementeringsprocessen av affärssystem. 
Vi har samtidigt betraktat implementeringsprocessen utifrån ett större sammanhang och i 
en vid bemärkelse för att på detta sätt inte missa några viktiga detaljer avseende förstudie, 
upphandling eller driftsättning trots att vi inte tar dessa aspekter i vår studie. 
Implementeringsprocessen har i denna studie avgränsats till den tidsperiod som har sin 
början i valet av leverantör resp. upphandling och som slutar med att hela eller stora delar 
av systemet införs i verksamheten. Vi kommer alltså inte att behandla varken besluts- eller 
upphandlingsprocessen i detta arbete utan utgår från att man redan har valt ett system. Vi 
kommer inte heller att beskriva integration och underhållsarbete av affärssystem.  

Vår målsättning är inte heller att undersöka affärssystemets tekniska uppbyggnad, 
operativsystem, hårdvaruplattformar mm utan det är affärssystemets roll som ett verktyg 
för utveckling och effektivisering av verksamheten som är av intresse.   

Att byta affärssystem i stora drag innebär att man inför ett nytt system vilket leder till att vi 
i detta arbete inte skiljer på om det är första gången affärssystemet införs i verksamheten 
eller om man endast inför nya lösningar som tar över en del av det ursprungliga 
affärssystemets funktionalitet. Vi är medvetna att det kan finnas skillnader mellan dessa 
verksamheter genom att varje införande antagligen påverkas av tidigare erfarenheter hos 
både ledningen och medarbetarna men har ändå valt att inte ta hänsyn till detta pga. 
arbetets omfattningsbegräsning.   

Vidare skiljer vi inte mellan affärssystem inom privat sektor och verksamhetssystem inom 
offentliga verksamheter utan betraktar affärssystem ur ett generellt perspektiv såsom den 
uppfattas på marknaden och/eller inom det sociala samhället. Det som är viktigt är att 
dessa system har en heltäckande, verksamhetsövergripande och integrerad lösning för hela 
organisationen (Hedman et al., 2009).  

Vi kommer vidare inte att kartlägga implementeringsprocessen och undersöka dess 
uppbyggnad i detta arbete utan vår fokus kommer mer att ligga på processens innehåll och 
dess output.  

Eftersom tiden för vår undersökningsperiod är begränsad till vårterminen 2013 dvs. v.4 – 
v.18, då vår handledare skall ha in arbetet, har vi ingen möjlighet fördjupa oss ännu mer i 
vår fallstudie om PRIO eller att utvidga något annat område i vår uppsats, såsom 
teoridelen. 
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isposition 

Beskrivning 
I detta kapitel läggs grunden för hela uppsatsen. 
Bakgrunden till problematiken med 
införande beskrivs. Baserat på denna bakgrund 
problemdiskussion, där ett problem tydliggörs och lyfts 
fram. Detta problem kopplas sedan mot syftet som beskriver 
vad vi har för avsikt med studien. Syftet 
ytterligare i form av några forskningsfrågor, vilka besvaras i 
slutsatserna.  
Kapitlet inleds med en kort inledning om kvalitet och 
kvalitetsutveckling och fortsätter sedan in på 
hörnstensmodellen och PDSA-cykeln. Vidare behandlas 
området affärssystem, implementering och mer specifikt 
implementering av affärssystem. Vi g
beskrivning av ett antal implementeringsmodeller, 
implementeringsfaser och kritiska framgångsfaktorer
ledarskap och delaktighet.  
Detta metodkapitel syftar till att förklara 
tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 
positioneringen, val av metod och motivering till varför vi 
valt detta tillvägagångssätt för att genomföra 
undersökningen. Vi går sedan in på hur vi studerat litteratur 
inom området för att få en teoretisk referensram som legat 
till grund för våra intervjuer och enkäten. Vi presenterar och 
motiverar hur urvalet och intervjuer gått till. 
bedömer vi reliabilitet, validitet, bakgrund och 
samt de felkällor som finns. 
Empirikapitlet presenterar vår fallstudie
redovisar vi ett sammanställt resultat av 
enkäten. Vi redovisar resultaten enligt den intervjumall 
enkätmall vi använt oss av.  
I detta kapitel analyseras resultat från vår undersökning. Vi 
jämför och tolkar de insamlade data från den empiriska 
undersökningen mot den teoretiska referensram och de 
teoretiska modeller som har beskrivits. Vi 
och skillnader i sättet som de olika aktörerna anser att 
implementeringsprocessen har hanterat
sammanfattar vi delar av analysen.  
I detta kapitel redovisar vi slutsatserna baserade på de 
resultat och den analys, som har presenterats och 
genomförts med koppling till uppsatsens 
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frågeställningar. Vi avslutar kapitlet med att ge vissa 
rekommendationer som vi bedömer kan förbättra 
implementeringsprocessen för verksamheter inom offentlig 
sektor. 

7 Diskussion I detta kapitel diskuteras slutsatserna och deras relevans. Vi 
ger även vissa rekommendationer som vi bedömer kan 
förbättra implementeringsprocessen för verksamheter inom 
offentlig sektor. Vi gör även en värdering av de metoder 
som använts samt av validitet och reliabilitet avseende data 
som har samlats in. Vi avslutar med att diskutera några 
förslag till fortsatt forskning. 

Figur 1.2 Kapitelindelning 
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2 Teoretisk referensram 
 

 
Kapitlet inleds med en kort inledning om kvalitet och kvalitetsutveckling och fortsätter 
sedan in på hörnstensmodellen och PDSA-cykeln. Vidare behandlas området affärssystem, 
implementering och mer specifikt implementering av affärssystem. Vi ger även en kort 
beskrivning av ett antal implementeringsmodeller, implementeringsfaser och kritiska 
framgångsfaktorer, bl.a. ledarskap och delaktighet. Teoriavsnittet avser att ge läsaren en 
förståelse för den teoretiska referensram som vi senare använder oss av för att analysera 
de insamlade data. 
 

2.1 Kvalitetsmodeller 

Ordet kvalitet kommer från latin qualitas och står för produktens eller tjänstens förmåga att 
tillfredsställa eller överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 
2007). Tidigare avsåg kvalitetsaktiviteter framförallt kvalitet på produkter.  

2.1.1 TQM 

Nuförtiden ser man på kvalitet från ett bredare perspektiv – perspektiv som omfattar alla 
organisationens processer och funktioner inklusive alla medarbetare. Denna perspektiv 
uttrycks som Total Quality Management, TQM. Bergman och Klefsjö (2007:37) definerar 
begreppet som ”att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där 
alla är engagerade och har fokus på organisationens processer.” Svensk motsvarighet till 
TQM är offensiv kvalitetsutveckling där ”offensiv” innebär att aktivt förebygga eller 
förbättra något och där ”utveckling” står för ständigt pågående arbete. Att arbeta med 
offensiv kvalitetsutveckling kan sammanfattas i en modell som kallas för 
hörnstensmodellen (ibid.).  

2.1.2 Hörnstensmodellen 

Hörnstensmodellen består av sex grundvärderingar: att sätta kunderna i centrum, basera 
beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar, skapa 
förutsättningar för delaktighet och engagerat ledarskap. Istället för värderingar brukar man 
prata om hörnstenar och dessa skall i sin tur stödjas av konkreta verktyg och lämpliga 
arbetssätt så att man skapar en helhetsbild. Med hjälp av hörnstensmodellen skapas en 
stabil grund för företag att utvecklas från (ibid.).  

Hörnstensmodellen består av värderingar, arbetssätt och verktyg och är avsedd att 
användas som en integrerad del av ledningssystemet i en organisation (se figur 2.1). Allt 
fler företag inom både privat och offentlig sektor ser kvalitetsfrågorna som en integrerad 
del av verksamheten (ibid.). 

Här nedan följer en beskrivning av hörnstensmodellens värderingar:  

• Sätta kunderna i centrum, innebär att organisationen aktivt arbetar med att 
undersöka vad deras interna och externa kunder efterfrågar genom att systematiskt 
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under utveckling och tillverkning av varor och tjänster försöker uppfylla, eller 
överträffa kundernas önskningar, behov och förväntningar.  

Hörnstensmodellen kan vi utan större problem tillämpa vid implementering av ett 
affärssystem. Genom att sätta både den externa och interna kunden i centrum 
levereras system som uppfyller kundernas krav och förväntningar. 

• Basera beslut på fakta, innebär att viktiga beslut i en organisation skall vara väl 
underbyggda. Det betyder att man aktivt söker lämplig information, som sedan 
sammanställs och analyseras. De sju förbättringsverktygen eller de sju 
ledningsverktygen kan användas för att samla in och strukturera data, som sedan 
analyseras och detta blir ett underlag för beslut.  

Vid införande av affärssystem måste beslutet om detta baseras på en noggrann 
undersökning av verksamheten och en detaljerad kravspecifikation.  

• Arbeta med processer, förutsatt att samtliga processer inom organisationen är 
kartlagda innebär det att verksamheten sätter upp mål, mäter och förbättrar sina 
processer. Målet för processen är att tillfredsställa sina kunder med det producerade 
slutresultatet och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. En viktig del i 
processarbetet är att identifiera dess kunder och leverantörer för att kunna 
kontrollera resurser och identifiera resultat. Med resurser i detta fall menas allt ifrån 
arbetskraft till material och utrustning. Med resultat menas allt ifrån varor och 
tjänster till information. Man skiljer mellan tre olika typer av processer: 
huvudprocesser vars uppgift är att uppfylla kundernas behov, stödprocesser vars 
uppgift är att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna, och ledningsprocesser 
vars uppgift är att besluta om organisationens mål och strategier. Både 
stödprocesser och ledningsprocesser har interna kunder, huvudprocesserna siktar på 
att uppfylla de externa kundernas behov.  

Genom ett processorienterat arbetssätt ses implementering som en process. Det 
processorienterade arbetssättet ger bland annat följande fördelar: ger en 
helhetsblick, fokuserar på kunden, identifierar de svaga länkarna, visar flaskhalsar 
och kartlägger tidsåtgången, förebygger fel, skapar insikt om vilka delar av 
processen som skapar värde, klargör ansvar och ger stöd (Ljungberg & Larsson, 
2001).   

• Arbeta med ständiga förbättringar, innebär en kontinuerlig förbättring av 
verksamheten och dess processer. Grundregeln för kvalitetsförbättringar säger att 
det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre resultat i form av bättre produkter eller 
tjänster och högre kundvärde till en lägre kostnad. Denna hörnsten omfattar både 
små och stora förbättringar.  

Vid införandet av ett nytt system är det lönsamt om man redan har några 
erfarenheter utav det och något att bygga på. Den ständiga förbättringsprocessen 
möjliggör kontinuerliga förbättringar av processen och skapar lärande i 
organisationen.  

• Skapa förutsättningar för delaktighet, innebär att medarbetarna aktivt får 
påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Viktiga ledord i detta sammanhang är 
kommunikation, delegering och utbildning. Att skapa möjlighet för alla att vara 
delaktiga innebär att man aktivt arbetar med att ta bort hinder för delaktighet. En 
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annan viktig aspekt är att det också är viktigt med stimulerande, meningsfulla och 
ansvarsfulla arbetsuppgifter (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) åstadkommer man delaktighet och engagemang 
genom delegation av ansvar och befogenheter. Enligt Carlzon (2008) skapas 
delaktighet genom information och delegation. Enligt honom är det viktigaste för 
en människa att veta om att han eller hon behövs. Om denna person dessutom kan 
ta ansvar frigörs resurser som annars inte skulle vara tillgängliga. Varje människa 
vill också bli behandlad som en individ. Om en människa inte har information kan 
denne inte ta ansvar. Däremot om en person har information kan denne inte undgå 
att ta ansvar (ibid.).  

Bergman och Klefsjö (2007) pratar om att det gäller att vända tidigare onda cirklar 
till goda cirklar. Den onda cirkeln innebär kontroller och detaljstyrning som leder 
till att anställda tappar motivationen och resultatet försämras vilket i sin tur 
resulterar i att ledningen saknar förtroende. Den automatiska reaktionen från 
ledningen blir ännu mer detaljstyrning, kontroller och så fortsätter den onda cirkeln 
om och om igen. Den goda cirkeln bygger på att ledningen delegerar ansvar och 
befogenheter vilket leder till att anställda blir motiverade och resultatet förbättras. 
Den logiska fortsättningen blir då att ledningen får förtroende och detta leder till 
ytterligare delegering av ansvar och befogenheter och så vidare fortsätter den goda 
cirkeln (ibid.). Med hjälp av delaktighet skapas nödvändigt engagemang och 
förståelse bland användarna, vilket underlättar införande.  

 
Figur 2.1 Hörnstensmodellen (Källa: Bergman & Klefsjö, 2007) 

• Engagerat ledarskap, är en förutsättning för att någon av ovanstående värderingar 
ska fungera. För att bygga upp ett engagerat ledarskap med kunden i fokus ska 
ledaren enligt Bergman & Klefsjö (2007) arbeta utifrån de fyra hörnstenarna. En 
grundförutsättning för offensiv kvalitetsutveckling är att organisationens ledning är 
helhjärtat engagerade i kvalitetsfrågor. Denna hörnsten handlar om ledarskap, men 
också om engagemang. Det går inte att understryka hur viktigt ett starkt och 
engagerat ledarskap är för att åstadkomma en kultur för offensiv 
kvalitetsutveckling. Ledaren måste vara engagerad och utöva sitt ledarskap på ett 
sådant sätt att han/hon uppfattas som trovärdig, tydlig, skicklig i sin 
kommunikation och får medarbetare att känna sig trygga, engagerade, delaktiga och 
ansvarstagande. Ledaren måste vidare vara synlig, visa engagemang och agera som 
förebild för medarbetarna (föregångsmannaskap). Enligt Bergman och Klefsjö 
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(2007) kan man idag prata om chef och ledare som två olika roller. En chef har fått 
sin legitimitet uppifrån genom en utnämning till skillnad från en ledare som har fått 
sin legitimitet underifrån av medarbetare. Man kan även skilja på chefskap som 
ofta ses som ett mer auktoritärt sätt att leda människor, och ledarskap som 
karakteriseras mer som stödjande, deltagande och utvecklande. Ledarskap handlar 
om att få medarbetare att känna sig uppskattade och stolta över vad de själva, 
gruppen eller organisationen skapat. Bergman och Klefsjö (2007) påpekar att 
ledarens uppgift är att skapa medarbetare som är Strategiska, Tänkande, Aktiva, 
Rationaliserande, Kreativa, Kvalitetsmedvetna och Allkunniga – STARKKA. Detta 
kan man åstadkomma genom en synlighet och tydlighet i den egna organisationen 
(ibid.). Vid införande av affärssystem är ett engagerat ledarskap en förutsättning för 
att engagera medarbetarna i arbetet och möjliggöra förändringen av organisationen.  

2.1.3 PDSA- modellen  

Denna modell utvecklades av Walter Shewhart på 1920-talet och utvecklades vidare av 
Edwards Deming. PDSA-cykeln är också känd som Demings cykel, Demings hjul eller 
Shewhart-cykel (Bergman & Klefsjö, 2007). Modellen enligt Sörqvist (2004) beskriver 
problemlösningsarbetet som en cyklisk process baserat på fyra faser – Plan, Do, Check och 
Act. Detta är en bra metod när man arbetar med förbättringsförslag (ibid.). Modellen 
kommer att användas i vårt arbete med att identifiera förbättringsområde för denna uppsats 
i kapitel 7 Diskussion.  

Plan (planera) handlar om att planera framåt för att genomföra en förändring/förbättring, 
lösa ett problem osv. I planeringsfasen urskiljs och analyseras ett problem. I denna fas ska 
också målen sättas upp och en plan för projektet bestämmas. Do (genomföra) handlar om 
att genomföra de aktiviteter som planen anger. Om planeringsfasen är grundligt genomförd 
är genomförandefasen en relativt enkel fas. Problemet är tydligt definierat, rotorsaken 
funnen och alla är väl medvetna om vad som ska göras. Study (studera) handlar om att 
studera och jämföra resultat med mål. Det innebär att i den här fasen sker det huvudsakliga 
lärandet, oavsett vad resultatet av genomförandefasen blev. Act (standardisera) handlar 
om att agera för att standardisera eller förbättra processen. Om förbättringsuppdraget är en 
framgång måste den nya förbättrade nivån säkras. Därmed är cykeln sluten och med den 
nya nivån som utgångspunkt ges möjlighet att identifiera nya avvikelser (Bergman & 
Klefsjö, 2007).    

2.2 Affärssystem 

Vi har redan tidigare skrivit att affärssystem är ett omfattande komplext 
informationssystem som stöder företag och integrerar alla verksamhetsprocesser genom en 
gemensam databas, applikation och gränssnitt (Shehab, Sharp, Supramaniam & Spedding 
2004).  

Enligt Magnusson och Olssom (2009) eller Hedman et al. (2009) ses affärssystem i många 
fall som ryggraden i företagets IT. Det är ett standardiserat verksamhetsövergripande 
systemstöd (ibid.). Ett standardiserat systemstöd betyder att mjukvaran inte är anpassad 
till kundens specifika krav och behov utan skall passa alla verksamheter oavsett storlek och 
bransch eller industri (ibid.). Å andra sidan enligt en rapport från Exido (2009) har kraven 
på affärssystem förändrats och den nya trenden inom affärssystem är nischade lösningar. 
Olika verksamheter upplever i allt större utsträckning att de har behov av fler och andra 
lösningar än de som erbjuds. En ren standardlösning räcker inte utan anpassningar behövs 
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för att möta kundens krav och det gäller också att hitta leverantörer som passar det egna 
företaget (Exido International AB, 2009). Den andra viktiga trenden som rapporten 
presenterar är affärssystem som är mer flexibla och mobila samt affärssystem för mindre 
bolag (ibid.). Det andra begreppet, verksamhetsövergripande, syftar till att systemstödet 
ger en överblick och kontroll över hela verksamheten, vilket resulterar i att man kan fatta 
beslut på rationella grunder med tillgång till all information med avseende på det som skall 
fattas beslut kring (Magnusson & Olsson, 2009). Systemstödet siktar på det 
informationssystem som möjliggör effektiv hantering av information och effektivisering av 
processerna (ibid.). Syftet med affärssystem enligt Magnusson och Olsson (2009) är att 
effektivisera hela verksamheten genom att förbättra kvaliteten på beslut och effektivisera 
processerna. Enligt Hedman et al. (2009) är syftet att underlätta dataåtkomst och ge 
möjligheter till avancerade ekonomiska analyser, eftersom det i affärssystemet lagras alla 
transaktioner som bedöms ha strategisk, taktisk och operativ betydelse. Ett viktigt 
kännetecken är att alla ingående delar är integrerade med varandra genom en gemensam 
databas. Systemet är alltså uppbyggt som modulnätverk där varje del s.k. modul är 
utformad för att underlätta någon specifik process eller aktivitet, t.ex. ekonomi, inköp, 
orderhantering mm (ibid.).  

Införandet av IT tog fart i början av 1970-talet då framförallt stora organisationer började 
implementera datorbaserade system i sina verksamheter. Den första generationen 
affärssystem kan därmed dateras till 1970-talet. På den tiden var det framförallt stora 
företag som började integrera tidigare fristående informationssystem (s.k. legacy-systems). 
Med tekniken för lagring av data, kommunikation och databehandling var inte så 
utvecklade på den tiden. Dessutom fanns det inga tillräckliga metoder för analys, 
dokumentation och styrning av så komplexa projekt och stora problem med att anpassa 
system enligt företagets behov och nya krav har uppstått (Bjørn-Andersson, i Hedman et 
al., 2009).  

Den andra generationen kallas för standardsystemens era. Man utgick ifrån att 
standardsystem är lättare att anpassa efter företagets behov och passar flera verksamheter 
än skräddarsydda system. Däremot ökade kostnaderna för anpassning av systemet. Enligt 
Bjørn-Andersson (i Hedman et al., 2009) var det inte ovanligt med kostnader för 
anpassning och införande som var tio gånger högre än själva licenskostnaden (för små och 
medelstora företag, SME var kostnaden visserligen bara 2-3 gånger så hög). Dessutom 
tillkom årliga uppdateringskostnader som normalt sett utgår till 20 % av licenskostnaden). 
Den totala kostnaden för ägarskap (Total Cost of Ownership, TCO) blev alldeles för hög 
(ibid.).  

Dagens generation av affärssystem kan man kalla den tredje generationen. Tanken är att 
det ska bli lättare att anpassa ett system efter verksamhetens behov och att TCO för SME-
företag ska bli lägre genom att man definierar en ny typ av systemarkitektur med 
tillhörande verktyg mm. Det finns ett stort behov av forskning kring utveckling, införande 
och konsulttjänster samt underhåll och drift av affärssystem (ibid.).  

Affärssystem är en helhetslösning för organisationer inom både privat och offentlig sektor 
och därmed bör också affärssystemprojekt inte ses som teknikprojekt av företagsledningar 
utan istället som ett helhetsprojekt för hur människors arbete ska organiseras med hjälp av 
IT (Melin i Hedman et al., 2009). Affärssystem används för att standardisera, förenkla, 
kontrollera och övervaka arbetet (Chen, 2001). Systemet underlättar kommunikation och 
strukturerar affärer mellan företag. Systemet används även som planerings- och beslutsstöd 
(O´Leary, 2000). Anledningen till varför en organisation skaffar sig ett affärssystem är 
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behov av en gemensam plattform, processförbättring, vidare vill organisationen synliggöra 
slöseri, sänka kostnader på lång sikt, kundorientera sig och/eller förbättra strategiskt 
beslutsfattande (Ross, 1999).   

Med hjälp av ett affärssystem kan företaget styra produktion och materialhållning, faktura- 
och orderhantering, redovisa ekonomi, skötta personalpolitik, marknadsföring, inköp samt 
förvaltning, konstruktion och underhåll (Chen, 2001).  

Affärssystemets särdrag är att det lagrar olika sorters information, har en stor mängd av 
funktioner och är relativt komplex. Dessutom växer komplexiteten med antalet 
funktioner/moduler (Magnusson & Olsson, 2009). Affärssystem är ofta ett standardsystem 
vilket innebär att en standardlösning har tagits fram för att passa flera kunders/företagets 
behov. På detta sätt är det billigare att utveckla och underhålla systemet, installationen tar 
inte så mycket tid och den framtagna kostnadskalkylen är mycket mer säker. Med hjälp av 
affärssystemet blir det lättare för ett företag att samordna verksamheten (O´Leary, 2000) Å 
andra sidan kan företaget lätt underskatta sitt anpassningsbehov och bli 
leverantörsberoende, vilket bland annat innebär att kostnader (speciellt driftkostnader) 
skenar iväg (Jiwat, 2009). Vidare kan visa personer känna sig överkörda, speciellt om man 
inte inkluderar dem i implementeringsprocessen.  

För att ett företag skall kunna hantera ett standardsystem är en viss anpassning nödvändig, 
vilket förmodligen är den viktigaste och svåraste delen i hela införandeprocessen. 
Anpassningen eller hela implementeringen sköts ofta av en konsultfirma. Det är viktigt att 
förstå att ett standardsystem aldrig kommer att passa företaget exakt. Det blir en ömsesidig 
anpassning av både systemet och verksamheten (Exido International AB, 2009).  

Den generella uppbyggnaden av affärssystemet består av en central databas, applikationer 
(moduler) som arbetar mot databasen samt klient/server (Magnusson & Olsson, 2009). 

2.3 Implementering 

Att implementera betyder att införa, realisera eller förverkliga (Grüttner & Gregersen, 
2011). Implementering är en svårstyrd och komplex process som är behäftad med att införa 
något i verksamheten. Vi har redan tidigare nämnt att implementering av affärssystem är 
ett riskabelt och komplext projekt vilket har medfört att många har misslyckats med 
införandet (Chen, 2001). 

Det har kommit fram att olika författare betraktar implementeringen från skilda perspektiv 
med varierande syfte och utfall. Fixsen et al. (2005) har delat in implementeringen i tre 
kategorier: 

1. Implementering på papper vilket innebär att riktlinjer och rutiner skapas. 

2. Processimplementering innebär att nya rutiner invigs, utbildning genomförs, 
handledning ges och rapporteringsrutiner ändras. 

3. Prestationsimplementering innebär att rutiner och processer börjar användas på ett 
sådant sätt att de identifierade funktionella förändringskomponenterna genererar 
bra resultat för kunderna. 

Implementation innebär att införa ett system i verksamheten, få användarna att använda det 
och genomföra de nödvändiga förändringarna på både informationssystemsmiljö och i 
verksamheten för att systemet skall kunna uppfylla alla krav och förväntningar som har 
satts upp (Fixsen et al., 2005).   
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2.3.1 Implementeringsprocess 

Det finns ingen allmän vedertagen definition av en process och olika författare väljer olika 
definitioner. Ordet process kommer från latiners processus vilket betyder framåtskridande. 
Process enligt Persson (2007) är något som sker, något som fortlöper, något som alltså är 
dynamiskt. I en process är det något som bearbetas, behandlas eller omvandlas till något 
annat som får ett ökat värde för antingen ett företag eller för en person. Enligt Ljungberg 
och Larsson (2001) är process en kedja av aktiviteter som använder information och 
resurser för att återkommande förädla input till output. Processen börjar med ett 
kundbehov och slutar med kundtillfredsställelse. Bergman och Klefsjö (2007) förklarar att 
en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde 
för externa eller interna kunder. Processer skär ofta genom flera avdelningar. För att 
beskriva en process används ofta orden input, output, information och resurser. En process 
är uppbyggd av delprocesser som i sin tur är uppbyggda av aktiviteter (Ljungberg & 
Larsson, 2001).  

Enligt Magnusson & Olsson (2009) inleds implementeringsprocessen med en upphandlad 
lösning från en eller flera leverantörer. Implementeringen fortsätter sedan vidare med att 
föra in affärssystemet i verksamheten, vilket innefattar konfigurering av systemet, 
migrering av data från det gamla systemet, utveckling av gränssnitt mellan applikationer, 
testning och utbildning. Införandet fortsätter egentligen till hela affärssystemet och 
verksamheten är helt harmoniserat och nyttjande av systemstödet är helt institutionaliserat 
(ibid.).  

Införandeprocessen innefattar alla aktiviteter som sker efter införskaffandet av systemet. 
Egentligen inleds processen redan vid upphandlingen. Ledningen undersöker förväntningar 
och användarnas framtida uppfattningar för att kunna konstatera vilka behov som finns 
inom verksamheten. Man går ut med att fråga användarna vad de vill ha och på detta sätt 
skapas stöd för förändringen av verksamheten. Förändringen går sedan att dela i två 
dimensioner – förändringen av informationssystemet och förändringen av verksamheten. 
Införandefasen står för de mesta kostnaderna relaterade till affärssystemet och det är också 
där de flesta större misslyckandena sker.  

2.3.2 Implementeringssätt  

O´Leary (2000) menar att det finns två respektive fyra olika sätta att implementera ett 
affärssystem på. Det mest extrema sättet att införa ett affärssystem på är Big Bang, vilket 
handlar om att så snabbt som möjligt införa hela systemet i hela verksamheten. Systemet 
tas i bruk direkt från en testmiljö. Big Bang strategin används ofta i tre steg. I det första 
steget utvecklas i stort sett alla viktiga processer och artefakter och implementeras i 
affärssystemet. I det andra steget, där alla moduler testas och deras gränssnitt mot andra 
moduler bestäms. Under tiden justeras felen som upptäcks under testning. I det sista tredje 
steget, stängs det gamla systemet av och det nya systemet införs i verksamheten (ibid.). 
Enligt Magnusson & Olsson (2009) är denna strategi mer och mer ovanligt.  

Den andra typen av införandet är fasade implementationer. Antingen införs systemet i 
verksamheten modul för modul eller enhet för enhet (här menas en geografisk avskild 
enhet) (O´Leary, 2000). Om man dessutom delar in även Big Bang ytterligare i två 
strategier beroende på omfattningen kan vi på detta sätt prata om 4 olika 
implementeringsstrategier (Magnusson & Olsson, 2009):  

1. Big Bang strategi 
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2. Mini Big Bang strategi 

3. Fasade implementationer per modul 

4. Fasade implementationer per enhet  

Fördelarna med Big Bang strategin enligt O´Leary (2000) är att man inte behöver skapa 
temporära lösningar, behålla och revidera äldre programvara och implementeringstiden 
minimeras till den kortast möjliga. Risken för att tappa användarnas förtroende är lägre, 
och eftersom all funktionalitet införs samtidigt behöver man inte tänka sig för före och 
gruppera sammankopplade lösningar. En annan fördel med denna strategi är att man inte 
kan gå tillbaka, vilket leder till att användare lättare tar till sig systemet och börjar använda 
det.  

Nackdelarna med Big Bang strategin är att många resurser måste användas vid ett tillfälle 
vilket kan skapa förvirring och leda till komplikationer och tvärtom finns det antagligen 
mindre resurser för att ta hand om respektive modul. Risken för ett fullständigt systemfel 
är relativt stor. Det kan också upplevas som en nackdel att man inte kan gå tillbaka till det 
gamla systemet. Det är antagligen inte lätt för användarna att få kunskap om allt på en 
gång. Vidare påpekar O´Leary (2000) att det inte går att bevisa att systemet funkar förrän 
det faktiskt är installerat och i drift. Den fullständiga implementeringen kan även innebära 
att tiden för själva utvecklingen och förberedelse är alldeles för lång (ibid.).  

Fördelarna med den fasade implementationen är de motsatta - att man inte behöver ha lika 
många resurser vid införandet och fler resurser kan ägna sig åt de olika modulerna. Till 
skillnad från Big Bang är den fasade implementationer inte ”allt eller inget” lösning och 
risken är därmed lägre. Utifall hela systemet kollapsar kan man alltid komma tillbaka till 
det gamla systemet. Personalen kan också lära sig de olika delarna i systemet stegvis och 
det går att demonstrera ett fungerande system innan det hela är infört i verksamheten på 
riktigt. Även tiden mellan utveckling, anpassning och implementering kortas ner (ibid.).  

Nackdelarna med den fasade implementeringen är att man är tvungen att använda sig av 
temporära lösningar och behålla och revidera det gamla systemet. Risken för att personalen 
är oengagerad eller helt lämnar verksamheten är större när man tillämpar en stegvis 
implementering. Den totala kostnaden är högre och det tar längre tid att installera systemet 
stegvis. Dessutom kan det gamla systemet försvåra införandet av det nya systemet (ibid.).  

En av de viktiga aspekterna som man måste ta hänsyn till när man väljer strategi för 
införande är organisationens storlek och komplexitet. För små och enkla företag 
rekommenderas Big-Bang strategi, eftersom dessa organisationer som regel inte har en stor 
variation på kunder och produkter. För stora och komplexa organisationer rekommenderas 
den fasade implementeringen, eftersom komplexiteten kan göra Big-Bang strategin för 
svår och därmed blir risken för misslyckande för stor (ibid.).   

Vid införandet av ett affärssystem finns det ett antal centrala roller. Det är ledningen som 
bestämmer att man ska införa ett nytt system i verksamheten (Davenport, 2000). 
Ledningen måste först utvärdera verksamheten och se i vilken grad systemet ska 
implementeras (Hong & Kim, 2002). Vidare finns det en eller flera projektledare som 
tillsammans med sitt team planerar arbetet, utför det som beslutats och kommunicerar ut 
detta till verksamheten. Processägaren har till uppgift att under implementationen samla in 
data och analysera olika alternativ. Superanvändaren är en roll som representerar 
användare och rekommenderar förbättringar i design och system. Deras uppgift är även att 
testa och utbilda i systemet (Davenport, 2000). 
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2.3.3 Implementeringsmodeller 

Vetenskapliga studier beskriver ett antal olika implementeringsmodeller. Vi har valt att 
redogöra för ett antal av dessa som vi anser ger en representativ grund för forskningen 
inom området.  

Först och främst tar vi upp en modell från Roos (1999) som betraktar implementerings-
processen utifrån ett större sammanhang och delar upp den i fem olika steg (se figur 2.2).  

• Design (Design) - i detta steg planeras hela implementeringen och viktiga beslut 
fastställs.  

• Implementering (Implementation) – i detta steg implementeras affärssystemet in i 
verksamheten. 

• Stabilisering (Stabilizing) – i detta steg är systemet i drift, man åtgärdar eventuella 
fel. 

• Ständiga förbättringar (Continuous Improvement) – i detta steg genomförs 
kontinuerliga förbättringar. 

• Transformation (Transformation) – i detta steg transformeras affärssystemet in i 
verksamheten.  

 
Figur 2.2 Fem steg i implementeringsprocessen enligt Roos (1999) 

Rajagopal (2001) delar ut implementeringsfasen i sex olika steg: 

• Initiering (Initiation) – i detta steg inser organisation sitt behov av snabba beslut i 
den växande konkurrensen. Organisationen behöver hantera en stor volym av data 
och upplever oförenlighet med det befintliga datasystemet.  

• Införande (Adoption) i detta steg fattas ett investeringsbeslut. Organisationen gör 
en CBA (cost-benefit-analysis) och väljer en lämplig teknologi för införande samt 
leverantören. Hållbarhet av innovation spelar en större roll för företaget.  

• Anpassning (Adaptation) – i detta steg har företaget valt ett system. Systemet tas i 
bruk, organisationen kommer igång med utbildning och de första motstånden 
observeras.  

• Acceptans (Acceptance) – i detta steg ökar nyttjandet av systemet. Leverantören 
anpassar och förändrar systemet efter användarnas behov och fortsätter med 
utbildning. Kompatibiliteten förbättras och funktionella moduler integreras.  
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• Skapande av rutiner (Routinization) – i detta steg har användare accepterat det nya 
systemet och börjat använda det vilket har resulterat i att nya rutiner har införts. 
Nyupptäckta fel och brister rättas till. En organisatorisk integration påbörjas och 
bättre intern funktionell samordning observeras. Även de första resultaten iakttas.   

• Infusion (Infusion) – i detta steg har organisationen börjat använda systemet på den 
globala nivån och insett att det bara är ett vanligt datasystem man har att göra med. 
Dessutom letar organisationen efter nya förbättringar, kompletteringar eller 
innovationer för att stärka sin konkurrenskraft ytterligare.  

 

Fixsen et al. (2005) har identifierat sex olika faser i en implementeringsprocess.  

• Utforskning (Exploration and Adoption) – företaget utforskar nya möjligheter till 
effektivisering av verksamheten. Organisationen mobiliserar resurser.  

• Programinstallation (Program Installation) - efter att beslut har fattats påbörjas 
installationen av ett nytt system.  

• Inledande implementering (Initial Implementation) – redan den första delen av 
implementeringen medför verksamhetsförändring. Första tecknen på motstånd från 
användarna observeras vilket försvårar den redan komplexa och svårstyrda 
implementeringsprocessen.  

• Full drift (Full Operation) – hela systemet blir funktionsdugligt och tas i drift.  

• Innovation (Innovation) – nya möjligheter för ytterligare förbättringar och bättre 
anpassningar identifieras.  

• Hållbarhet (Sustainability) – efter några år måste hela systemet ses över. Nya 
medarbetare anställs, konkurrensen och programkrav förändras. Systemet kräver en 
översyn.  

 

Magnusson och Olsson (2009) har tagit fram en modell över hur en organisation kan se på 
sin affärssystemimplementation i form av påverkansfaktorer (se figur 2.3). Modellen är 
nedbruten i fyra dimensioner istället för faser – Ledning, Projekt, Organisation och 
System. 
  

Ledning 
Strategi Ledarskap Stöd Kompetens 

Projekt 
Team Management Plan Extern 

Organisation 
Kultur Förändring Process Kommunikation 

System 
Teknik Utbildning Användare Empowerment 

Figur 2.3 Modell för affärssystemimplementering (Källa: Magnusson & Olsson, 2009)  

Under dimensionen Ledning innefattas verksamhetens strategi, ledarskap, stöd och 
kompetens. Med ledning menas de ansvariga för förändringen, ledningsgrupp eller 
styrgrupp. För det första måste det finnas en förankrad och väl kommunicerad 
affärsstrategi. För det andra måste förändringsledare vara erkända och kompetenta. För det 
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tredje måste en styrgrupp med representanter från hela organisationen bildas. Denna grupp 
agerar referensgrupp för projektet och stödjer projektet. För det fjärde är det höga krav på 
kompetens i gruppen (ibid.). Genom att undersöka ledarskap anser vi redogöra för denna 
dimension.  

Under dimensionen Projekt innefattas begreppen team, management, plan och extern 
konsult. Med projekt menas ett uppdrag som utförs med ett bestämt och begränsat mål, 
under en bestämd tidsperiod, med en förutbestämd resursinsats och under särskilda 
arbetsformer (Berggren & Lindkvist, 2001). Införande av affärssystemet i verksamheten 
innebär att man jobbar i projektform och i projektgrupp. Nyckelanvändare inkorporeras i 
projektgruppen för att säkerställa att gapet mellan vad som levereras och verksamhetens 
krav inte är alltför stort. Organisationer som är vana att jobba i projektform har med stor 
sannolikhet redan någon form av metodik för att stödja projektarbete. Det är ganska vanligt 
att organisationen väljer att involvera ett konsultbolag, eftersom behovet av specifik 
kompetens är mycket starkt. I så fall är det viktigt att organisationen behåller ägarskapet av 
projektet, eftersom verksamheten på detta sätt kan tappa mycket av kontrollen över 
kostnaderna (ibid.). Genom att undersöka införandeprocessen som sådan anser vi kunna 
redogöra för denna dimension.  

Under dimensionen Organisation innefattas kultur, förändring, process och 
kommunikation. Den första aspekten innebär att organisationens kultur måste vara 
tillräcklig öppen för förändring. Vidare är förändringsledning en av de mest betydelsefulla 
och svåra uppgifterna vid införande av ett affärssystem. Vidare måste dock även 
processynsättet tillämpas då alla processer kartläggs i samband med införande. Även 
kommunikationsbiten är viktig för att delaktighet hos medarbetarna skall skapas (ibid.). 
Genom att undersöka förändringsledning och delaktighet anser vi kunna redogöra för 
denna dimension.  

Under dimensionen System innefattas teknik, utbildning, användare och empowerment. 
Införande av ett affärssystem är ett komplext tekniskt åtagande, eftersom det kan innebära 
en omrevidering av den existerande systemmiljön. Man skall ersätta ett eller flera 
arvsystem (system som existerar sedan tidigare) vilket kräver en hel del dokumentation för 
att någon utomstående skulle kunna ta sig in i datastrukturen. Användbarhet delas ut i tre 
underliggande kategorier – användarnas kompetens, acceptans och användarvänlighet. 
Användarna måste involveras så tidigt som möjligt i hela processen för att systemet ska bli 
användbart. Användarna måste parallellt med förstudien och uppstarten av 
implementeringen få utbildning i det nya affärssystemet. Genom att man involverar 
användarna i processen på ett tidigt stadium, utvecklas en känsla av ägarskap, eventuella 
missar och problem kan fixas och det blir lättare för användarna att acceptera systemet vid 
införandet. Det viktigaste i hela processen är fortlöpande utbildning av de blivande 
användarna (ibid.). Genom att undersöka delaktighet och implementeringsprocess anser vi 
kunna redogöra för denna dimension.  

Enligt Magnusson och Olsson (2009) är livslängden för ett affärssystem cirka fem år vilket 
innebär att införande av nya lösningar som tar över den funktionalitet som affärssystemet 
ursprungligen var avsett för blir en ny implementering av samma grad som vi precis har 
beskrivit.  
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2.4 Kritiska framgångsfaktorer  

Det är många faktorer som på ett betydande sätt påverkar införandeprocessen. Dessa 
faktorer brukar kallas för kritiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors, CSF) eller 
påverkansfaktorer.  

Påverkansfaktorer kan ses som hinder på vägen till framgång eller som nödvändiga 
kriterier som måste uppfyllas för att framgång skall kunna nås. Den tidigare forskningen 
inom affärssystemimplementationer har rört sig mellan projektledning och införande av en 
ny teknik eller ett nytt system i verksamheten (Magnusson & Olsson, 2009).  

För att kunna tala om en lyckad implementation tar man ofta upp egenskaper som budget 
versus utfall samt tid, omfattning och användbarhet (Pabedinskaitė, 2010). 

2.4.1 Delaktighet 

Enligt författaren och konsulten Christer Ackerman (2013) är delaktighet ”allt” på en 
arbetsplats. Att ett införande av ett nytt system kräver medarbetarnas delaktighet är ingen 
nyhet. Det som Ackerman (2013) lyfter fram är att det måste finnas vilja hos medarbetarna 
att ta till sig och leva upp till innehållet i systemet för att det ska fungera som ett stöd åt 
medarbetarna i det dagliga arbetet. Engagemang enligt honom handlar om attityd och vilja 
och han talar om medarbetarskap snarare än om delaktighet. Trots att Ackerman (2013) 
ursprungligen kommenterar införandet av ett kvalitets-ledningssystem kan hans påståenden 
utan tvekan tillämpas även på införande av ett affärssystem (Ackerman, 2013). 

Delaktighet enligt rapporten som Thelander (2003) tagit fram handlar om att medarbetarna 
kan påverka hur arbetsuppgifter utförs snarare än vilken typ av uppgifter de blir tilldelade. 
Vidare nämnde Thelander att delaktighet inte kretsar runt att alla skall kunna bestämma 
utan snarare om informationsspridning och möjlighet att uttala sig i frågan och därmed få 
möjlighet att påverka saker och ting (Thelander, 2003). Hon anser också att man bör träna 
delaktighet genom att t.ex. medverka i förändrings- och utvecklingsarbete för att eliminiera 
eller helt undvika osäkerheten som finns i denna process (ibid.).  

Enligt Paldanius (1999) kan delaktighet delas i två grupper: aktiv och passiv delaktighet. 
Med aktivt deltagande menas möjlighet att tycka till i olika frågor. Med passivt deltagande 
menas informationsspridning och insyn i beslutsarbetet för anställda. Vid passiv 
delaktighet kan inte medarbetarna vara med och föra en diskussion. Enligt Yukl (2010) kan 
man inte prata om delaktighet förrän individerna får vara med och påverka. Han delar 
också delaktighet i en fyrgradig skala som börjar med ingen delaktighet alls - autokratiska 
beslut, och slutar med full delaktighet – delegering (se figur 2.4).  

 
Figur 2.4 Delaktighets skala enligt Yukl (2010) 
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De autokratiska besluten innebär att ledningen fattar beslut själva utan att diskutera sina 
beslut med sina medarbetare. Konsultation innebär att ledningen frågar efter de 
medarbetarnas åsikter och tar hänsyn till deras synpunkter innan de själva fattar ett beslut. 
Gemensamt beslut innebär att ledningen och medarbetarna diskuterar ett problem 
tillsammans och fattar ett gemensamt beslut. Delegering innebär att ledningen endast sätter 
ramar och ger sin fullmakt att fatta beslut till någon annan (Yukl, 2010). 

Verklig delaktighet uppnås om de berörda får möjlighet att ta del av information kring 
förändringsarbetet, har möjlighet att ställa frågor och också får gehör för sina synpunkter. 
Minsta möjliga form av delaktighet är att bli informerad (Försvarsmakten, 2007). 

Thylefors (2004) undersöker i sin rapport ”Inflytande, delaktighet och egenkontroll” 
sambanden mellan egenkontroll, delaktighet, samverkan och hälsa resp. välbefinnande. 
Enligt flera rapporter finns det ett samband mellan egenkontroll, delaktighet och hälsa 
respektive ohälsa på arbetsplatsen (se t.ex. Theorell och Karasek, 1990). Thylefors (2004) 
kommer i sin studie fram till att det största sambandet är med de aspekter av inflytande 
som handlar om kontroll över det egna arbetet och den egna arbetssituationen. Det som är 
intressant med detta arbete är att det genomfördes bland statliga anställda och en av 
slutsatserna blev att mycket få individer upplever att de har en hög grad av inflytande. 
Samtidigt kommer Thylefors (2004) till en annan intressant slutsats om att bristfälliga 
sociala relationer inte ger individen möjlighet till inflytande och delaktighet. Goda sociala 
relationer utgör förutsättningar för att lösa gemensamma problem, men relationer måste 
vårdas och det tar tid, vilket är en förklaring till varför även delaktighet drar ut på tiden. En 
annan viktig aspekt på delaktighet är att den kräver demokratiska chefer och en 
demokratisk anda på arbetsplatsen (ibid.). Det sammantagna resultatet av denna studie har 
visat att inflytande, delaktighet och egenkontroll handlar enligt Thylefors (2004) om en 
komplex samverkan mellan olika intressenter.  

För att en stor förändring skall lyckas måste medarbetarna förstå helheten. Någon måste 
förklara för dem var företaget befinner sig och vart det är på väg (ibid.). Enligt Kihlblom 
(2005) resulterar förståelsen i att motivation och engagemang skapas vilket är en 
förutsättning för en lyckad förändringsprocess. Är man tillräckligt öppen mot 
medarbetarna kan detta dessutom leda till att det nödvändiga förtroendet uppstår. Enligt 
Kihlblom (2005) måste människor bli engagerade för att känna sig viktiga och vilja bidra 
till att forma framtiden. Dagens medarbetare vill vara med och påverka det som händer ute 
i verksamheten och om ledningen endast väljer att sprida information som är 
färdigdiskuterat, blir budskapet det motsatta. Medarbetarna går inte längre med på att 
ledningen ”tänker” och att de ”gör” som ledningen hade tänkt ut. Detta synsätt gör det inte 
möjligt för medarbetarna att se helheten. Dagens medarbetare vill förstå. Kihlblom (2005) 
anser att det som är avgörande för att nå delaktighet är att medarbetarna ges möjlighet att 
skapa sig sin egen förståelse av helheten. Enligt Kihlblom (2005) om inte medarbetarna 
känner sig delaktiga kommer de inte vilja ta ansvar. Å andra sidan om medarbetarna 
upplever delaktighet blir det svårt för dem att inte ta ansvar.  

Den högsta nivån av delaktighet är enligt Kihlblom (2005) ansvarstagande och skapas 
genom att:  

• medarbetarna förstår behovet av förändring, 

• medarbetarna upplever att de har möjlighet att påverka utvecklingen,  

• medarbetarna förstår helheten och kan koppla strategin till det dagliga arbetet. 
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Genom att uppfylla alla dessa tre villkor visar ledningen respekt och just respekt för sina 
anställda är nyckeln till delaktighet och nyckeln till framgång. Om inte ledningen förstår 
behovet av delaktighet och tar hela ansvaret för utvecklingen kommer antagligen 
genomförandet att misslyckas (ibid.). Även Ljungberg och Larsson (2001) bekräftar att 
människor påverkas positivt när man visar dem förtroende och behandlar dem med respekt.  

Enligt Sörqvist (2004) beskrivs människans attityd utifrån tre faktorer – känslor, kunskap 
och handlingskraft, varav kunskap ses som en grundläggande förutsättning för att påverka 
attityd. För att kunna skapa delaktighet måste individens attityd påverkas i rätt riktning. 
”Utbildning har därigenom en central roll i arbetet med att påverka attityder och förebygga 
förändringsmotstånd.” (Sörqvist, 2004: 154) 

2.4.2 Ledarskap 

Ledarskap är en viktig aspekt vid förändringen, eftersom det hänger samman med ett byte 
från de etablerade rutinerna och processerna till nya. Även inlärda mönster och 
maktförhållanden förändras. Därför behövs det personer som kan fatta beslut bortom det 
vanliga, förmedla den nya visionen och styra upp förvirring (Northouse, 2010). 

Ledarskap är förmåga att kunna utnyttja individernas samlade kapacitet, för att effektivt nå 
det gemensamma målet (Tubbs, 2010). Ledarskap enligt Yukl (2010) inkluderar att utöva 
inflytande över viktiga mål och strategier, över medarbetarnas hängivenhet, efterlevnad 
och de påbud som skall uppnå målen, inflytande över gruppsammanhållning och 
identifikation med och inflytande över organisationskulturen (ibid.). Enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2011) kan ledarskap ses som ”ett speciellt beteende som människan utövar i 
avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande” (2011:451). Nyligen 
genomförda studier visar på att ledarskapet inte skall ses som en kvalitet utan mer som en 
serie av funktioner som gruppen måste ha utfört (Tubbs 2010). 

Ledarskap är ett ämne som länge har fascinerat människor. Mycket av beskrivningen i vår 
historia handlar om militära, politiska, religiösa och sociala ledare (Yukl, 2010). En 
uppgiftsorienterad ledare säger åt medarbetarna vad de ska göra, hur de ska göra det, när 
och vem som ska göra det (Jacobsen & Thorsvik, 2011). Är ledaren däremot 
relationsorienterad lyssnar ledaren mer på sina medarbetare och uppmuntrar, underlättar, 
klargör samt ger socioemotionellt stöd. Teorin anses vara mest användbar för ledare, som 
förespråkar flexibilitet (Huges, Ginnet & Curphy, 2009).   

Situationsanpassat ledarskap 

Ledarskapet kan utföras på olika sätt i en grupp. Det finns auktoritära ledare, låt-gå ledare 
och demokratiska ledare. Vilken sorts ledare som är bäst alla gånger ”tvistar de lärda”, men 
det finns också en annan form av ledarskap, nämligen situationsanpassat ledarskap. Det 
sätt som en chef utövar sitt ledarskap på, måste kunna varieras. I en situation måste chefen 
leda medarbetare, på ett tvingande och distinkt sätt, i en annan på ett stödjande sätt och i 
ytterligare en annan med en förstående och undersökande attityd (Vroom & Jago, 2007). 

Teorin om situationsanpassat ledarskap bygger på att ledaren bör anpassa sitt ledarskap 
utifrån situationen och medarbetarna, för att uppnå effektivitet. Ett effektivt ledarskap 
anses vara en del i begreppet kvalitet i ledarskap. Teorin om situationsanpassat ledarskap 
utgår från fyra olika ledarstilar (Northouse, 2010) – se figur 2.5: 

• Starkt styrande och svagt stödjande stil kallas för instruerande ledarstil.  
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• Starkt styrande och starkt stödjande stil kallas för övertalande/rådgivande 
ledarstil och innebär att ledaren ger råd och coachar sina medarbetare. 

• Svagt styrande och starkt stödjande stil kallas för deltagande ledarstil och innebär 
att ledaren stöttar sina medarbetare.  

• Svagt styrande och svagt stödjande stil kalas för delegerande ledarstil. delegera 
(Jacobsen & Thorsvik, 2011). Ledaren skall använda sig av rätt ledarstil beroende 
på gruppens/medarbetarnas mognadsgrad och uppgiften. Ledaren kan bestämma sig 
för om han skall agera uppgiftsorienterat eller relationsorienterat, eller kombinera 
båda två (Hersey & Blanchard, 1969, 1977, 1982, in Huges et al., 2002).  

 
Figur 2.5 Situationsanpassat ledarskap (Källa: Jacobsen & thorsvik, 2011) 

Ledarens huvudfunktion är att inrikta medarbetarnas energi på de väsentligaste 
problemområdena och att utveckla sina medarbetare till den punkt där den och 
medarbetarna fungerar effektivt med hänsyn till verksamhetens mål och genom att 
individens och verksamhetens mål överensstämmer. Ledaren ska ha förmågan att skapa 
förutsättningar för ”gruppanda” genom bl.a. förtroendeskapande beteende (Northouse, 
2010).       

Ledarskap kan delas in i tre typer av ledarstilar: makt, handledarskap och auktoritet. När 
och hur de olika stilarna används, beror på gruppens utveckling och mognad. När man 
tillämpar ett situationsanpassat ledarskap, väljer man medvetet ledarbeteende med hänsyn 
till gruppens mognad och behov. Alla chefer ska i en kritisk situation ta det fulla ansvaret 
genom ett tvingande och distinkt ledarskap, där ingen tvekan får råda. Varje chef bedömer 
situationen och avgör själv vilket beteende han ska välja (Överbefälhavaren, 1986). 

Det finns olika kännetecknen, som utmärker olika ledarstilar, vad gäller ledarskap och 
chefsbeteende. Makt  innebär att chefen utnyttjar sin position i gruppen, för att ge en 
grundläggande struktur genom att ge order, kontrollera och klarlägga rutiner. Det innebär 
att ledaren säger till medarbetarna vad de ska göra, utan att få ifrågasätta det. Gruppen och 
individen upplever ett starkt beroendeförhållande till chefen. Det skapas spänning mellan 
gruppen/individen och den person (ledaren), som använder makten. Uppgifterna som 
utdelas, fördelas med order (ibid.).  
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Handledarskap innebär att chefen/ledaren ställer upp som resurs, deltar och handleder när 
gruppen vill. Han/hon eftersträvar förbättrade relationer mellan över- och underordnade, 
och att öka motivationen för arbetet hos individerna. Ledaren ska uppmuntra 
förtroendeskapande åtgärder, som leder till minskad spänning mellan honom/henne och 
medarbetarna och uppgiften. Det är också viktigt att ledaren strävar efter att uppnå 
överensstämmelse mellan organisationens och individens mål och efter att få fram de olika 
medarbetarnas resurser och kapacitet, så att de kommer till nytta i gruppen. Chefen/ledaren 
uppmuntrar en naturlig ansvarsfördelning mellan medarbetarna och en strävan mot 
oberoende hos gruppen gentemot ledaren (ibid.). 

Auktoritet innebär att chefen bygger sitt ledarskap på ett fullständigt förtroende mellan sig 
och sina underordnade och behandlar varje medarbetare som ansvarsfull och medveten om 
vars och ens personliga auktoritet. Ledaren/chefen ska beakta allas resurser och kapacitet 
och vara beredd att delegera ledarskapet till den i gruppen som för tillfället har den bästa 
kompetensen. Hon/han ska sträva mot att det mellan medarbetarna ska råda ett ömsesidigt 
beroende och uppmuntra till spontana och ärliga känsloyttringar. Chefen/ledaren ska 
inrikta medarbetarnas energi och höga effektivitet på uppgiften och eftersträva att skapa 
spänning mellan medarbetarna och deras arbete, samt att deras mål är klargjorda och 
accepterade (ibid.). 

Demings 14 punkter 

Demings 14 punkters lista från 1950-talet visar en syn på ledarskap som bygger på 
mänskliga värderingar och ideal för demokratiska samhällen (se figur 2.6).  
 

1.  Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 
2.  Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 
3.  Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
4.  Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris.  
5.  Förbättra ständigt varje process.  
6.  Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  
7.  Betona ledarskap.  
8.  Fördriv rädslan.  
9.  Riv ner barriärerna mellan avdelningarna.  
10.  Sluta med slogans. Vidta åtgärder i stället.  
11.  Avskaffa ackord.  
12.  Ta bort hindren för yrkesstolthet.  
13.  Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling.  
14.  Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen.  

Figur 2.6 Demings 14 punkter för (företagets) ledning (refererad i Bergman & Klefsjö, 2007) 

Idag är en viktig uppgift för ledningar att identifiera behovet av personlig utveckling och 
utbildning samt att stödja personalen i deras utveckling mot att bli goda ledare. Enligt 
Deming (refererad i Bergman & Klefsjö, 2007) bör ledningen fokusera på processen och 
människorna som arbetar i den, och inte på övervakning och administration. Det är 
ledningens uppgift att ständigt arbeta för en bättre miljö, där alla medarbetare kan känna 
sig trygga. Detta innebär också att alla medarbetarna ska kunna känna sig delaktiga och 
förstå förändringsprocesser för att inte vara rädda för att göra fel. Deming förespråkade en 
helhetssyn med kommunikation mellan alla avdelningar i organisationen. Han påstod att så 
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mycket som 94 % av kvalitetsproblem i organisationer beror på systemet. Om det är 
”mycket prat och lite verkstad” inom organisationen, förlorar man förtroende. En av 
ledningens uppgifter är att se till att alla medarbetare känner sig stolta över sitt arbete, 
genom att skapa en positiv arbetsmiljö och uppmuntra människors initiativ för ständig 
utveckling och förbättringar. Deming underströk också att ”ledarskap i hög grad handlar 
om förutsägelser (ibid.). 

Förändringsledning (Change Management) 

Förändringsledning innebär att på ett strukturerat sätt leda individer, grupper och 
organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge (Ekstam, 2005). Enligt honom är 
det viktigt att förstå att förändring är en psykologisk process. Vid förändring måste alla 
berörda lämna en trygg eller en känd uppfattning om verkligheten, vilket automatiskt 
resulterar i att ett inre psykologiskt motstånd uppstår. De nya kraven och den nya 
situationen leder till att medarbetare känner sig otrygga och rädda inför framtiden. Först 
när medarbetarna märker att den nya situationen eller det nya mönstret fungerar kan de 
börja känna sig trygga och bekväma i den nya verkligheten (ibid.). 

Enligt Rolandsson och Oudhuis (2009) är ett förtroendefullt ledarskap en viktig 
förutsättning i förändring. Att vinna de anställdas förtroende är av största vikt om man står 
inför en viktig organisatorisk förändring. Anledningen till att man fokuserar på 
förtroendefrågor inom ledarskapslitteratur är den osäkerheten som förändringen föder. Att 
förändra verksamheten är inte lätt och det behövs en förändringsledare som är medveten 
om komplexiteten och kan leda medarbetare till att acceptera förändringen. Förtroende för 
ledningens initiativ kan byggas upp med hjälp av dialog och lyhördhet (Rolandsson & 
Oudhuis, 2009).  

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) spelar dessutom ledningens engagemang och 
beteende en avgörande roll när man står inför en organisatorisk förändring/förbättring. Hur 
ledningen agerar har dessutom en stark påverkan på medarbetare och vad de kommer att 
göra i en förändringssituation. Ljungberg och Larsson (2001) påstår vidare att det krävs en 
attitydförändring för att möjliggöra en förändring/förbättring.   

Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att ge alla medarbetare samma målbild, en mental bild 
av vad man vill uppnå. Sådana mentala bilder har sedan en stor inverkan på medarbetarnas 
attityd och syn. En vision är ett viktigt hjälpmedel i detta sammanhang, eftersom den ger 
förståelse för en specifik förändring/förbättring. Det är framförallt målet som skall 
synliggöras på ett tydligt sätt. Det är ännu viktigare att visionen och målen för själva 
implementeringen kommuniceras ut till medarbetarna och man bör även upprätta en 
kommunikationsplan att utgå ifrån (ibid.). 

De vanligaste förändringsfällorna hos förändringsledare enligt Ekstam (2005) är bristen på 
tålamod, bristen på bärande vision samt bristen på kortsiktiga framgångar. Andra 
anledningar till varför man så ofta motstår den kommande förändringen är enligt Yukl 
(2010) bristen på förtroende, känslan att förändringen inte är nödvändig eller möjlig, 
ekonomiska hot, höga kostnader, rädsla för personliga misslyckanden, rädsla för förlust av 
status och/eller makt, hot mot värderingar, rädsla för störningar mm.  

Varje förändring startar enligt Ekstam (2005) med att man kartlägger hur det ser ut i den 
egna verksamheten i nuläget först. Samtidigt identifieras ett förändringsbehov utifrån 
vilket man senare skapar en tydlig förändringsbild av vad man vill åstadkomma. 
Förändringsprocessen börjar enligt Ekstam (2005) med att ledningen förmedlar budskapet 
och för ut en tydlig vision av vad man vill åstadkomma för förändring i verksamheten. Det 
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är nödvändigt att man har bra argument till den kommande förändringen för att skapa 
engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Nästa steg i denna process är att göra 
den personliga kopplingen. Ledningens roll är att bl.a. att kommunicera ut vilken roll som 
varje individ spelar i förändringen för att skapa en beredskap hos medarbetarna. Tredje 
steget handlar om att utveckla kunskap, färdighet och attityder. Medarbetarna måste få den 
kunskap de behöver för att förstå sin nya roll i verksamheten. Kunskapen får de genom 
träning och utbildning. I nästa steg skapar man medverkan genom att låta de berörda vara 
med i beslutsprocessen och påverka företagets framtid. På detta sätt skapas delaktighet och 
ansvarstagande samt slutligen även bättre resultat. Femte steget handlar om att tydliggöra 
processen och skapa delmål. Ekstam (2005) påstår att det är viktigt med att visualisera 
processen så att medarbetarna har lättare att se vad man redan har åstadkommit och vad 
som väntas. Man ska även sätta upp delmål för medarbetarnas kompetensutveckling. Det 
sista steget går in på att följa upp, stödja och förstärka. På något sätt måste man kunna 
kontrollera att verksamheten är på rätt väg och även detta skall om möjligt kommuniceras 
ut till medarbetarna som deltar i förändringen. Upptäcker man att de åtgärder man vidtagit 
inte leder dit man vill så måste justeringar i metod eller tid göras (ibid.).  

Enligt Kotter (refererad i Magnusson och Olsson, 2009; Yukl, 2010; Kotter International), 
forskare vid Harvard i USA, finns det åtta förändringssteg (se figur 2.7).  

 
Figur 2.7 Åtta förändringssteg enligt Kotter, 1996 (refererad i Magnusson & Olsson 2009) 

2.4.3 Andra kritiska framgångsfaktorer 

För att lyckas med införande av affärssystem krävs enligt Askenäs & Gäre (i Hedman et 
al., 2009) insikt och förändringskraft till ständiga förbättringar med 
informationsförsörjning i fokus. Samtidigt måste det finnas en erfaren och beslutsam 
företagsledning, måttliga förändringsambitioner, tydliga avgränsningar och högt tempo 
såväl som ett fungerande samarbete (Hedman et al., 2009).   

Etablera en känsla av angelägenhet

Skapa en mäktig koalitiion

Skapa en vision

Kommunicera visionen

Få andra att känna ägarskap och agera mot visionen

Planera för och skapa kortsiktiga vinster

Konsolidera förbättringar och skapa ytterligare förändringar

Institutionalisera det nya angrepssättet 
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Enligt en studie som Jiwat (2009) har tagit fram är de vanligaste orsakerna till 
misslyckande med implementeringsprojekt av ett affärssystem följande faktorer: 
komplexiteten i implementeringsprocessen, bristande anpassning mellan affärssystemet 
och organisatoriska affärsprocesser, brist på utbildad personal, tvärfunktionella 
samordningsproblem, bristfällig planering och projektledning samt inkompetenta 
konsulter. Ett annat problem som en organisation kan uppleva vid implementering är att 
den inte ser de verkliga behov som just de behöver för att utvecklas (Rajagopal, 2002). 

Enligt Umble, Haft och Umble (2003) finns det nio kritiska framgångsfaktorer. Dessa är 
förståelse av de strategiska målen, ledningens engagemang, projektledning, 
förändringsledning, balanserade implementeringsteam, korrekta data, utbildning, 
resultatmätning och implementering på flera olika ställen samtidigt.   

Andra kritiska framgångsfaktorer är t.ex. starkt ledarskap, kommunikation,beslutskraftiga 
medlemmar, uppnåbara delmål, slutanvändarnas engagemang, ett klart syfte, en tydlig 
vision och mätbara mål och testning (Garcia-Sánchez & Pérez-Bernal, 2007; Hong & Kim, 
2002).  

Holland och Light (1999) har valt att dela alla kritiska framgångsfaktorer i två grupper – 
strategiska och taktiska faktorer. De påstår även att det är av störst vikt att välja en lämplig 
ERP-strategi direkt från början. Det befintliga systemet, affärsvision, ERP-strategi, 
ledningens stöd och projektledning & projektplanering hör till de strategiska faktorer. 
Personal, programvarans konfiguration, kundens acceptans och konsultation, förändring av 
affärsprocesser, kommunikation, uppföljning och återkoppling samt felsökning är faktorer 
som klassas som taktiska.  



 

 

3 Metodbeskrivning 
 

 
Detta metodkapitel syftar till att förklara 
vetenskapliga positionering
til lvägagångssätt för att genomföra undersökningen. Vi går sedan in på hur vi studerat 
litteratur inom området för att få en teoretisk referensram som 
intervjuer och enkäten. Vi presenterar och motiverar hur ur
som avslutning bedömer vi reliabilitet, validitet, bakgrund och förförståelse samt de 
felkällor som finns. 
 

3.1 Forskningsprocessen

Med vetenskaplig metod menas ett vetenskapligt sätt att utforska ett ämne på. Enligt 
Ejvegård (2009) genomsyrar metoden
använts i denna uppsats. En datainsamlingsmetod för att samla in data, en analysmetod för 
att analysera de insamlade data och en tolkningsmetod för att tolka de insamlade data
(Bjurwill, 2001). Här nedan illu

Figur 3.1 Arbetsprocessen för uppsatsen

• Val av problemområde & metod.

• Syfte & mål framtagning.

• Litteraturstudier/ Litteraturundersökning.

• Inledning skrivs.

• Teoretisk referensram formas.

• Metod beskrivs. 

• Intervjumall och enkäten formuleras.

• Relevanta frågeställningar presiceras.

• Intervjuer genomförs.

• Enkäten skickas ut och data samlas in.

• Sammanställning av resultat.

• Analys av insamlade data.

• Slutsatser.

• Diskussion och fortsatt forskning. 
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beskrivning  

Detta metodkapitel syftar till att förklara vårt tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med den 
vetenskapliga positioneringen, val av metod och motivering till varför vi valt detta 

lvägagångssätt för att genomföra undersökningen. Vi går sedan in på hur vi studerat 
litteratur inom området för att få en teoretisk referensram som legat till 
intervjuer och enkäten. Vi presenterar och motiverar hur urvalet och intervjuer gå
om avslutning bedömer vi reliabilitet, validitet, bakgrund och förförståelse samt de 

Forskningsprocessen 

Med vetenskaplig metod menas ett vetenskapligt sätt att utforska ett ämne på. Enligt 
Ejvegård (2009) genomsyrar metoden hela uppsatsen. Tre typer av arbetsmetoder har 
använts i denna uppsats. En datainsamlingsmetod för att samla in data, en analysmetod för 
att analysera de insamlade data och en tolkningsmetod för att tolka de insamlade data

Här nedan illustreras hur vår arbetsprocess har sett ut (se figur 3.1)

Arbetsprocessen för uppsatsen 

Val av problemområde & metod.

Syfte & mål framtagning.

Litteraturstudier/ Litteraturundersökning.

Inledning skrivs.

Teoretisk referensram formas.

Metod beskrivs. 

Intervjumall och enkäten formuleras.

Relevanta frågeställningar presiceras.

Intervjuer genomförs.

Enkäten skickas ut och data samlas in.

Sammanställning av resultat.

Analys av insamlade data.

Slutsatser.

Diskussion och fortsatt forskning. 

  

. Kapitlet inleds med den 
, val av metod och motivering till varför vi valt detta 

lvägagångssätt för att genomföra undersökningen. Vi går sedan in på hur vi studerat 
legat till grund för våra 

valet och intervjuer gått till, 
om avslutning bedömer vi reliabilitet, validitet, bakgrund och förförståelse samt de 

Med vetenskaplig metod menas ett vetenskapligt sätt att utforska ett ämne på. Enligt 
hela uppsatsen. Tre typer av arbetsmetoder har 

använts i denna uppsats. En datainsamlingsmetod för att samla in data, en analysmetod för 
att analysera de insamlade data och en tolkningsmetod för att tolka de insamlade data 

(se figur 3.1).  
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Först har ett problemområde som vi ville studera valts. Sedan bestämde vi vilken metod 
som skulle passa för att undersöka problemet. Sedan har vi tagit fram ett ungefärligt syfte 
och formulerat våra mål samt identifierat målgruppen för uppsatsen. Efter det började vi 
söka och läsa lämplig litteratur och andra källor. Efter att vi kommit en bit på vägen skrevs 
det första kapitlet. Efter ytterligare några litteraturstudier kunde även den teoretiska ramen 
fastställas och metoden beskrevs. När syftet, teori och metod var bestämda, kunde mall för 
intervju och enkäten tas fram. Vid det här läget gjorde vi en precision av våra 
frågeställningar så att de matchade med vårt syfte, problemområdet och 
undersökningsmallarna och skrev klart de första två kapitlen. Efteråt påbörjades intervjuer 
och enkäten skickades ut till medarbetarna i Försvarsmakten. När intervjuerna var 
avklarade och enkäten avslutad sammanställdes data och empirikapitlet skrevs. Vid det här 
läget kompletterades även metodkapitlet med det verkliga tillvägagångssättet. När resultat 
var beskrivet kunde analys av de insamlade data mot teori göras. När analysen var klar, 
formulerade vi våra slutsatser och avslutade hela processen med att diskutera våra 
slutsatser och lämna några förslag till fortsatt forskning.  

3.2 Litteraturstudie 

För att inledningsvis få en bred och senare djup kunskap om det problemområde 
examensarbetet belyser har författarna valt att studera såväl vetenskapliga artiklar som 
vetenskapliga böcker och journaler. Med litteratur i detta sammanhang menas allt tryckt 
material såsom böcker och till detta tillkommer även information som man kan hitta på 
Internet såsom artiklar, rapporter, uppsatser och journaler (Ejvegård, 2009). Vi har även 
använt oss av bibliotekens databaser för att få fram lämplig litteratur.  

Det har skrivits mycket om hur svårt det är att införa ett affärssystem och vad som måste 
göras för att uppnå önskvärda resultat (t.ex. Hong, 2002; Tenkorang, 2011; Chen, 2001; 
Jiwat, 2009 et al.). Vidare har man fokuserat på olika metoder och modeller för 
implementering, jämförelse av olika affärssystem, likheter och skillnader mm (Hong, 
2002; Jiwat, 2009). Dessutom förs det diskussioner om hur viktigt det är att implementera 
affärssystemet på ett effektivt sätt (Hossain, Patrick & Rashid, 2002; Chen, 2001).  

Ett av de populäraste ämnena i affärssystemdiskussionen handlar om att identifiera kritiska 
framgångsfaktorer s.k. Critical Success Factors (CSF) (t.ex. Hong, 2002). Vissa artiklar 
fokuserar på att generera en lista över de kritiska framgångsfaktorerna och andra genomför 
en dataanalys av dessa faktorer.  

3.3 Metodteori  

Vetenskaplig teknik siktar på det sätt som man samlar in data på. Insamlingen av material 
kan ske på ett antal olika sätt såsom intervjuer, enkäter, experiment mm (Bjurwill, 2001). 
Under detta avsnitt redovisar vi vår datainsamlingsmetod och undersökningsteknik.  

3.3.1 Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie och syftet är att studera en liten del av ett stort förlopp och 
med hjälp av detta fall beskriva verkligheten och bekräfta att fallet i fråga kan representera 
verkligheten. Ett ”case” eller en fallstudie är ett arbete vars huvudsyfte är att analysera ett 
konkret fall (Grüttner & Gregersen, 2011). Fallstudie som datainsamlingsmetod används 
ofta när man vill fördjupa och utveckla begrepp och teorier. Ofta används fallstudien vid 
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studier av individer och mindre grupper men kan också användas vid studier av en 
organisation där syftet är mer att förstå något än att förklara något. Fördelen med denna 
ansats är att man inte behöver ta upp den stora mångfalden utan istället ta ett exempel och 
ändå ge läsaren en uppfattning om hur något går till. En annan fördel med 
fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell 
händelse eller företeelse. Nackdelen är att ett ensamt fall aldrig kan representera 
verkligheten fullt ut och man måste vara försiktig med att dra några generaliserbara 
slutsatser (Ejvegård, 2009). I fallstudiemodellen läggs mycket tid på förberedelse (Olsson 
& Sörensen, 2001). Slutsatserna kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan 
lägga till grund för hypoteser vars generella giltighet kan verifieras för ett stort antal fall 
med kvantitativ metod. Istället kan slutsatserna ses som något slags indicier som pekar åt 
samma riktning vilket kan bekräftas genom triangulering (Ejvegård, 2009).  

Uppsatsens empiriska material har baserats på studiet av en organisation i offentlig sektor 
som nyligen genomfört en större implementeringsprocess av ett affärssystem, nämligen 
Försvarsmakten. Organisationens storlek och betydelse för det svenska samhället medför 
att organisationen har höga krav på sig vad gäller insyn och transparens, vilket naturligtvis 
är en god förutsättning för att kunna studera hur implementering av ett affärssystem i 
Försvarsmakten går till. Genom att endast studera en verksamhet inom offentlig sektor kan 
vi knappast dra några generaliserbara slutsatser.  

3.3.2 Val av metod  

För att förse oss med data av störst relevans för problemställningen har vi valt att 
kombinera en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod. Har emellertid olika 
metoder använts och indicier ändå pekar i samma riktning så stärks de analytiska slutsatser 
i undersökningen (Ejvegård, 2009). Beteckningen kvantitativ syftar på vilken typ av data 
man använder. Det behöver inte bara vara siffror. En kvantitativ ansats syftar till att mäta 
och sedan förklara. Vid kvantitativa undersökningar kan man undersöka större grupper än 
med den kvalitativa ansatsen. Dessutom kan kvantitativa data kategoriseras vilket 
underlättar senare bearbetning och analys av de insamlade data. En kvantitativ ansats syftar 
till att mäta och förklara genom att insamlad empiri omformas till siffror så att man kan 
utföra statistiska analyser (Nyberg, 2000).  

Kvalitativa metoder används främst då man behöver en djupare förståelse för målgruppen. 
Ett kvalitativt angreppssätt innebär analys av lågt strukturerade data som syftar till att 
skaffa sig förståelse för attityder och idéer som förorsakar människornas beteende, 
upplevelser, avsikter och handlingar (Nyberg & Tidström, 2012). Informationen skall gå på 
djupet och resultat kopplas till specifika tidpunkter eller fenomen. Kvalitativa metoder 
avser metoder som vill karaktärisera något (Olsson & Sörensen, 2001).  

Intervjupersonerna har valts efter sina befattningar inom PRIO-organisationen och 
Försvarsmakten. För att kunna forska kring ledarskap och delaktighet har vi valt att 
komplettera intervjuerna med en enkätundersökning.  

3.3.3 Enkät och intervju 

Vår målsättning var att forskningen skulle bedrivas med hög kvalitet och för att kunna göra 
det har vi lagt ner ett omsorgsfullt arbete på såväl förberedelser till undersökningarna som 
på att formulera frågeställningar som är relevanta för vårt syfte.  

Vill man ta reda på åsikter och uppfattningar samt kunskaper inom ett visst ämne så 
använder man sig av intervjuer och/eller enkäter i forskningssammanhang. Intervjun 
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baseras på en muntlig kommunikation medan enkät är ett skriftligt verktyg (Ejvegård, 
2009). För att samla in material har både en enkät med webbaserade frågeformulär och 
intervjuer med strukturerade frågor använts. Enkäten med förutbestämda frågor har 
skickats ut via e-post. Den har skapats med hjälp av ett webbverktyg (Google Drive) vilket 
underlättade utskick, genomförande och bearbetning av data. Med hjälp av enkäten 
skapade vi oss förståelse av respondenternas attityd och/eller upplevelse baserade på 
ordningsskalor.  

Svaren på frågor i enkäten mäts med ett mätinstrument som bygger på ordinalskala. Det 
innebär att mätvärdena särskiljs och rangordnas i entydig ordningsföljd beroende på hur 
mycket man instämmer med det som påstås i frågorna (Nyberg & Tidström, 2012). 
Avståndet mellan de olika värdena är förhållandevis ointressant (Trost, 2001). 
Respondenter har uppmuntrats att genom frågeformuläret betygsätta och/eller rangordna 
sina erfarenheter och attityder som är relevanta för problemställningen. 

Vidare har vi samlat in data genom fem stycken intervjuer. Genom intervjun strukturerar vi 
vår förståelse av världen tillsammans med andra (Thorén-Jönsson & Rosberg, 2007). 
Intervjuare frågar ut en respondent i taget vilket tar tid. Intervjuer kan ta tid även på det 
bearbetningsplanet och därför är det viktigt med förberedelse (Ejvegård, 2009).  

3.4 Urval 

Urvalet består av individer, både ansvariga för PRIO samt medarbetare i Försvarsmakten. 
Eftersom Försvarsmakten är en stor organisation har vi gjort en undersökning baserad på 
strategiskt urval. Urvalet av intervjupersoner gick till så att den av författarna, som arbetar 
inom Försvarsmakten började fråga runt bland personer, som hon känner om vilka 
personer, som kunde tänkas ha god kännedom om system PRIO. Författarna ville också att 
intervjupersonerna skulle ha kännedom om bakgrunden till PRIO. Dessutom ville 
författarna också ha med en intervjuperson som stod utanför organisationen, men som på 
något sätt ändå hade kunskap om det. Följande intervjupersoner har valts: 

• Generallöjtnant Jan Salestrand, chef för högkvarteret och vid tillfället för intervjun 
också tjänsteförrättande överbefälhavare i Sverige.  

• Flottiljamiral Thomas Engevall, chef för PRIO.  

• Överstelöjtnant Per Brink, stabschef PRIO och delaktig i PRIO sedan projektet 
inleddes. 

• Major Stefan Axelsson, ekonomiansvarig PRIO. 

• Docent Erna Danielsson, sociolog (och tidigare anställd i Försvarsmakten och 
forskare på Försvarshögskolan i organisation och ledarskap). Hon skrev sin 
avhandling om delaktighet i Försvarsmakten. 

 

Enkäten skickades till totalt 64 medarbetare på Försvarsmakten.  

3.5 Utformning av enkät- och intervjufrågor 

Frågor och framförallt svaren i enkäten var bundna vilket innebar att respondenterna måste 
svara enligt förutbestämt mönster. De fasta svarsalternativen underlättar klassificering av 
svaren och den statistiska analysen (Halvorsen, 1992). I enkäten fanns det en fråga som 
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hade ett öppet svar och respondenterna kunde därmed lämna några viktiga kommentarer 
angående ämnet eller klargöra dennes svar i enkäten där (se Bilaga nr. 3). I det öppna 
svaret kunde respondenterna svara fritt. Varje respondents svar hade samma värde i 
enkäten oavsett funktionsbefattning i organisationen. Tillsammans med enkäten har ett 
följebrev sänts ut för att förklara för respondenterna lite bakgrundsinformation, t.ex. 
undersökningens syfte, hur mycket tid det tar att fylla enkäten samt hur länge den kommer 
att vara tillgänglig. Frågorna och även svaren presenterades systematiskt vilket innebar att 
enkäten indelades i ett fåtal områden med ett par frågor beträffande ett forskningsområde 
såsom ledarskap och delaktighet. I enkäten fanns ett antal variabler som t.ex. grad av 
förtroende för ledaren, upplevda påverkansmöjligheter, upplevd grad av delaktighet mm. 
Frågorna i intervju kan vara mer eller mindre väl strukturerade. Alla frågor i intervjuguiden 
ställdes vid alla intervjuer men inte alltid i samma följd. I vårt fall har alla utom en 
intervjuade fått samma fasta frågor med öppna svarsalternativ (se Bilaga nr. 1 & 2).  

3.6 Fördelar och nackdelar med kvantitativ och kvalitativ 
metod 

Det finns både fördelar och nackdelar med den kvantitativa respektive kvalitativa 
undersökningsmetoden. Genom att kombinera båda två har vi försökt att minska den 
negativa påverkan. I den kvantitativa undersökningen kan de insamlade data lättare 
sammanställas och kontrolleras men den kan vara svårare att sammanfatta (Ejvegård, 
2009). Respondenterna kan besvara enkäten när han/hon har tid vilket troligtvis leder till 
mer tillförlitliga svar och minskat bortfall. Respondenterna har en relativ stor kontroll över 
sina svar när de fyller i en enkät, eftersom de alltid kan gå tillbaka till föregående fråga och 
ändra svaret om så behövs. Dessutom lämnas alla svar anonymt vilket kan leda till ökad 
ärlighet hos respondenterna (ibid.). Till skillnad från intervju kan inte intervjuaren påverka 
respondenterna vid undersökningen vilket dock är en nackdel om det finns någon fråga 
som är oklar. Dessutom vet inte forskaren om de som besvarar enkäten verkligen är dem 
som har fått förfrågan. En annan nackdel med enkäten är att forskaren inte vet om 
respondenterna uttrycker sina egna eller någon annans erfarenhet och attityd om problemet 
(Sörensen & Olsson, 2001).  

Data registreras direkt vid insändandet av enkäten och sammanställs automatiskt, vilket 
eliminerar risken för felaktig sammanställning och är en av de största fördelarna med 
denna insamlingsmetod. Tack vare den kvantitativa undersökningen kan vi få fram en 
systematisk klassificering och antal räkning angående det vi är intresserade av (Ejvegård, 
2009). Denna metod tar mindre tid och ges dessutom möjlighet att analysera data 
statistiskt. Det finns en stor nackdel med den kvantitativa metoden och det är att 
respondenterna inte kan svara som de vill utan måste välja ett utav de förutbestämda 
alternativen vilket innebär att forskaren inte kan anpassa sig till en enskild person och 
dennes situation. Det går inte heller att använda sig av visuella hjälpmedel och/eller följd- 
och kompletterande frågor då forskaren aldrig kan be om ytterligare förklaringar. Det kan 
finnas vissa tekniska problem och strul med nätverk vid hantering av enkäten via e-post 
(Sörensen & Olsson, 2001).  

Det finns ett antal nackdelar med att samla in material med hjälp av intervjuer. Individer 
har olika förmåga att uttrycka sig i tal och intresset att ställa upp varierar under tiden 
(ibid.). Vidare kan relationen mellan intervjuaren och den intervjuade vara 
resultatpåverkande, speciellt om de två känner varandra väl. Även intervjuarens 
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förberedelse spelar en avgörande roll speciellt om denne är nervös eller har ont om tid. Det 
är också svårt att garantera anonymitet vid en sådan undersökning (Ejvegård, 2009).   

För att kunna eliminera nackdelar med både de kvalitativa intervjuer och kvantitativ 
enkäten kombinerade vi båda metoden och har därmed fått ett mer tillförlitligt resultat.  

3.7 Datainsamling och tolkning 

Vår empiriska undersökning, vår fallstudie handlar om införandeprocessen av PRIO, där vi 
har gjort en kvalitativ undersökning, genom att ha djupintervjuat olika personer, som sitter 
med bakgrundskunskap och fakta om processerna med PRIO, men också en djupintervju 
av docenten Erna Danielsson, som skrev sin avhandling om delaktighet i Försvarsmakten, 
där hon tidigare har arbetat. Förutom de fem djupintervjuerna, har vi också gjort en 
kvantitativ enkätundersökning bland anställda i Försvarsmakten, där både civila, officerare, 
gruppbefäl/soldater/sjömän=GSS har fått besvara enkäten. De, som har besvarat enkäten är 
allt från GSS på olika förband, inom både armén, marinen och flyget upp till chefer, dvs. 
överstelöjtnanter och överstar. Vi gör således inga anspråk på att våra empiriska försök 
enbart kan utvärderas på ett sätt, men de ger emellertid en tolkning och en uppfattning av 
hur PRIO används i Försvarsmakten.  

För att få ta del av vad personal inom Försvarsmakten anser om PRIO har vi skickat ut en 
digital enkät om PRIO med frågor (se Bilaga nr. 3) och intervjuat fem personer, varav fyra 
officerare. Intervjuerna följer en intervjuguide med sex frågor till officerarna (se Bilaga nr. 
1) och med fyra andra frågor till den tidigare anställde, nu forskare vid Mittuniversitetet (se 
Bilaga nr. 2). Vi har sedan jämfört, studerat resultatet från intervjuerna och enkäterna, 
analyserat deras svar och sammanfattat deras synpunkter om PRIO. 

Avsikten med intervjuerna var att få ta del av tankar och idéer om PRIO och avsikten med 
att utveckla och införa PRIO inom Försvarsmakten samt ta reda på bakgrunden till PRIO. 
Mer bakgrund till PRIO redovisas i kapitel 4 Resultat.   

Sammanfattningsvis använder vi oss av följande metoder i vårt uppsatsarbete; 

• Kvalitativa djupinriktade intervjuer med ansvariga för PRIO samt forskare inom 
delaktighet, organisation och ledarskap.  

• Enkät utsänd till anställda inom Försvarsmakten och besvarad av 24 personer för att 
studera hur de ser på ledarskap och delaktighet i PRIO. 

• En utav oss kritisk granskning av vår undersökning av vårt resultat, dvs. vår analys 
och diskussion om införandeprocessen av PRIO. 

 

När alla data är insamlade är det dags att tillämpa någon metod för att kunna analysera 
dessa data. En del av vår insamlade data är kvantitativ och därför kan vi behandla dessa 
data statistisk och göra relativt komplicerade statistiska analyser. Kvantifierade data kallas 
ofta för hårddata. Resultat av en sådan undersökning kan dessutom presenteras på ett 
mycket överskådligt och pedagogiskt sätt (Ejvegård, 2009). Metoden i den här uppsatsen 
bygger alltså på en kvalitativ ansats, då vi i arbetet har försökt att utveckla en förståelse för 
hur en offentlig organisation, har valt att använda sig av ledarskap och delaktighet i 
införandet av ett nytt affärssystem i organisationen. Att systemet och dess transformering 
också är den största som införts i Sverige, gör inte saken lättare. Valet av metod, valde vi 
utifrån våra frågeställningar i det här arbetet.  



    

43 
 

I denna studie kommer vi att tolka de insamlade empiriska data induktivt. Det innebär att 
vi efter att ha observerat ett fenomen samlar in empirin kring det och utvecklar ett mönster 
eller en typologi utifrån de inhämtade data. Induktion innebär att hämta in data utan att ha 
en hypotes där man går från enskilda iakttagelser till mer generella omdömen (Halvorsen, 
1992). Syftet med induktionstolkning enligt Olsson och Sörensen (2001) är att utveckla 
kunskap om ett begrepp eller ett fenomen (i detta fall om implementeringsprocessen) och 
att skaffa sig den största möjliga helhetsförståelsen både av de kvalitativa och kvantitativa 
aspekterna hos begreppet respektive fenomenet. Induktiv tolkning används ofta vid 
fallstudier som detta där man undersöker bara en eller några få enheter (Halvorsen, 1992). 

3.8 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer har genomförts av den av författarna till uppsatsen, som arbetar inom 
Försvarsmakten. Det beror bl.a. på att den andra författaren till arbetet inte är svensk 
medborgare, vilket hade inneburit både problem och tagit mycket tid i anspråk för att få 
tillträde till att göra intervjuer på den svenska Försvarsmaktens högkvarter. En förfrågan 
skulle då ha behövts sändas in från den författarens hemland eller ambassad, som därefter 
skulle ha skickat förfrågan till protokoll-avdelningen på den svenska Försvarsmaktens 
högkvarter i god tid innan dvs. mer än en månad innan varje intervju skulle ha bokats och 
genomförts. Dessutom skulle det ha inneburit att ett följebefäl måste ha medföljt den 
författaren hela tiden och under intervjun, om intervjun hade beviljats. Därför var det 
mycket enklare att författaren som är svensk medborgare och som arbetar inom 
organisationen, bokade in intervjuerna och gjorde dem.  

Alla som intervjuades, hade kontakt med den som gjorde intervjuerna innan, i samband 
med att intervjuerna bokades in och därefter bekräftades intervjuerna med att de som skulle 
intervjuas fick ett mail med intervjufrågorna, så att de kunde förbereda sig i förväg. Enligt 
planeringen som gjordes beräknades intervjuerna ta ca 50-60 minuter/st. Intervjun med 
Salestrand tog 40 minuter, på grund av att han var försenad, men lyckades att få med allt i 
sina svar ändå. De andra intervjuerna tog cirka 60 minuter, förutom den med Danielsson, 
som tog ca 30 minuter. Intervjuerna genomfördes vid de intervjuades arbetsplatser. Vid 
alla intervjutillfällen var författaren och intervjupersonen ensamma. 

Alla intervjupersoner fick förfrågan om det var möjligt att få spela in intervjuerna, vilket 
alla godkände. Alla blev också informerade om att intervjuerna skulle komma att 
transkriberas. Alla intervjuerna har skrivits ut. Däremot var det inte möjligt att göra 
intervjun med Erna Danielsson på plats på grund av hennes arbete. Den intervjun kom 
därför att ske via en konferenstelefon, men den intervjun spelades också in och 
transkriberades som de övriga.  

3.8.1 Etisk diskussion 

Våra intervjupersoner har tyvärr ej kunnat anonymiseras på grund av att de som har 
intervjuats inom Försvarsmakten, är de enda som har den specifika befattningen inom hela 
organisationen. Det innebär också att det är väldigt enkelt att se vilka personer som menas 
när vi skriver om deras befattningar såsom chef för PRIO, chef LedS, och så vidare. 
Grunden till det här är bl.a. att Försvarsmakten är en stor, komplex och hierarkisk 
organisation, som har en specifik ansvarsfördelning med befattningar/roller och 
behörigheter. Att vi ej har kunnat anonymisera våra intervjupersoner beror också på att den 
ena intervjupersonen är den enda sociolog som har disputerat på delaktighet i 
Försvarsmakten. Det här innebär att antingen hade vi ej kunnat utföra våra intervjuer på de 
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personerna som var nyckelpersoner för vår undersökning och då hade vi inte kunnat skriva 
den här uppsatsen med de frågeställningar som vi har haft. Våra respondenter kommer 
också att få tillgång till vår uppsats, via mail då uppsatsen är betygsatt och officiell.  

3.9 Validitet och reliabilitet 

Vi är medvetna om att detta blir en mycket begränsad fallstudie och vi åberopar ingen 
allmängiltig representativitet i och med våra resultat. Men arbetet ger ändå en indikation på 
vad som är möjligt respektive hur ett affärssystem kan uppfattas inom en stor organisation 
bland medarbetare, på olika nivåer och på olika ställen i organisationen. 

Validitet enligt Larsen (2009) innebär att man samlar in information som är relevant eller 
giltig för frågeställningarna. Validitet enligt Ejvegård (2009) innebär att man mäter det 
man avser att mäta. Valideringen är inbyggd i hela forskningsprocessen med ständig 
kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. 
Forskningsprocessen består av ett strategiskt eller teoretiskt urval, datainsamling, analys 
och rapportering (Thorén-Jönsson & Rosberg, 2007). I vårt fall gjorde vi flera sådana 
validieringskontroller under processens gång. Efter varje avslutad delprocess i 
forskningsprocessen ställde vi oss en fråga om processens output var relevant eller giltig 
för vår problemställning eller inte. Om vi kom fram till att så inte var fallet, justerade vi 
processens utfall omgående.  

Reliabilitet står för precision och pålitlighet och anger tillförlitligheten eller säkerheten hos 
ett mätinstrument (Ejvegård, 2009). Det är både kvaliteten på forskaren, den tekniska 
utrustningen och objektivitet som ryms inom detta begrepp (Burell & Kylén, 2003). I vårt 
fall var mätinstrumentet enkäten och intervjuformuläret. Målsättningen var att uppnå en 
hög grad av reliabilitet och därför har vi stämt av frågorna i både enkäten och 
frågeformuläret med vår handledare samt behandlat all insamlade data på ett strukturerat 
sätt. Vi har lagt ett omsorgsfullt arbete på att formulera frågor som inte är ledande och 
därmed influerar respondenterna nämnvärt. Vi har även ställt ett antal kontrollfrågor i 
enkäten där vi efterfrågar nästan samma sak som tidigare efterfrågats. Är svaren identiska 
har vi uppnått en god reliabilitet (Ejvegård, 2009).  

3.10 Förförståelse 

Förförståelsen för ämnet och dess teoretiska bakgrund har författarna fått genom att båda 
författarna läser Magisterprogrammet inom kvalitets- och ledarskapsutveckling vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Dessutom är en av författarna anställd, som civil tjänsteman 
inom Försvarsmakten sedan mer än tio är tillbaka och som medarbetare i organisationen, 
som används som case, har hon varit delaktig i att använda sig av system PRIO. Den andra 
författarens specialkunskaper, kan sägas vara ekonomens och en ekonoms generella 
kunskaper. Dessutom har båda författarna skrivit uppsatser tidigare inom andra 
utbildningar. Författarna har också haft en handledare till hjälp. Båda författarna ansåg 
också att det behövde genomföras en mindre kvantitativ enkätundersökning bland 
medarbetare, som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna för att få en tillförlitlig 
uppfattning om de två studerade aspekterna - delaktighet och ledarskap. Enligt Halvorsen 
(1992) tenderar det kvalitativa angreppssättet att bekräfta forskarnas förutfattade 
uppfattning om ett fenomen och därför ville vi komplettera den kvalitativa undersökningen 
med en kvantitativ och på detta sätt minska risken för subjektiva tolkningar av fenomenet.  
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Alla studier påverkas i hög grad av författarens förförståelse. Förförståelse står för de 
synsätt, föreställningar och tankevanor forskaren redan har innan någon undersökning 
genomförs vilket bildar bakgrund till forskarens förståelse och egen tolkning av ett begrepp 
eller ett fenomen (Thorén-Jönsson & Rosberg, 2007). Denna process kalas enligt Thorén-
Jönsson och Rosberg (2007) för reflexiv kunskapsutveckling (se figur 3.2).  

I vår uppsats har vår förförståelse påverkat alltifrån valet av frågeställningar och syfte till 
valet av källor och insamlings-, analys- och tolkningsmetod. Enligt den hermeneutiska 
ansatsen, som är en tolknings- och förståelseteori, är forskaren aldrig helt neutral, utan 
förväntningar eller objektiv när denne tolkar en text utan att man alltid tolkar en text och 
färgar data utifrån sin egen förförståelse (Ejvegård, 2009). Samtidigt ser man på 
subjektivitet som på ett redskap och en förutsättning i sökandet efter mening och skapande 
av ny förståelse (Thorén-Jönsson & Rosberg, 2007).  

 
Figur 3.2 Reflexiv kunskapsutveckling (Källa: Thorén-Jönsson & Rosberg, 2007) 

Såsom det låter är förförståelse ganska svårt att undvika men genom att se på verkligheten 
med distanserade ögon och vara medveten om detta fenomen och förhålla sig kritisk till all 
tolkning kan denna negativa påverkan elimineras. Förförståelsens påverkan minimeras 
även om forskaren studerar problematiken i det sammanhang den förekommer i (ibid.).  

3.11 Källkritik  

I den kvantitativa undersökningen kan vi samla in svar som är strategiska. Det innebär att 
respondenterna svarar på ett visst sätt för att uppnå eller få till stånd något – ofta en 
förändring respektive förbättring (Halvorsen, 1992). En betydelsefull felkälla uppstår 
genom att respondenterna har kontakt med varandra under tiden enkäten är tillgänglig eller 
intervjuer pågår i organisationen. Detta kan påverka resultatet av undersökningen betydligt 
(ibid.).  

Vid både enkäten eller intervjun kan forskaren påverka respondenterna genom att 
formulera frågor på ett sätt som påverkar deras svar. Denna effekt kallas för intervjueffekt. 
Samtidigt kan respondenterna påverkas av andra frågor som har ställts tidigare under 
intervjun eller i enkäten. Denna effekt kallas för kotexteffekt (Larsen, 2009).  

En annan risk i vår uppsats är författarens närhet till respondenterna, eftersom en av 
författarna jobbar inom Försvarsmakten. Det är också därför vi är två som skriver denna 
uppsats varav bara en av oss befinner sig i närheten av studieobjekten. I texten kommer 
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därmed två olika personer till tals. Dessutom har vi en oberoende handledare och andra 
medbedömare till hjälp för att minska risken. För att minska denna risk ytterligare har vi 
valt att göra en kvantitativ undersökning, eftersom den automatiska insamlingen och 
sammanställningen av svar minskar forskarens påverkan avsevärt. Vidare har vi valt att 
spela in alla intervjuer samt skriva ner dem i ett dokument. Även analysen av de insamlade 
data kan ha påverkats av att den ena författarens närhet till data källorna och därför är det 
viktigt att den andra författaren som inte har samma insikt i verksamheten kan korrigera de 
slutsatser som inte tydligt framgår av undersökningen. Det är viktigt att vi som forskare är 
medvetna om denna förkunskap i hela skrivprocessen. 

En annan potentiell felkälla i vårt arbete kan vara vårt strategiska urval av respondenter. 
Bedömningen gjordes utav en av författarna och detta kan ha påverkats resultatet av 
undersökningen framförallt om urvalet inte är tillräckligt representativt. I fallstudier som 
den här är det generellt sett inte ett representativt urval som eftersträvas, eftersom 
forskaren sällan kan dra några allmängiltiga slutsatser (Ejvegård, 2009).  

Tillförlitligheten hos de använda källorna måste granskas av forskaren. Ejvegård (2009) 
nämner fyra krav som en källa borde uppfylla. Dessa är ett äkthetskrav, ett oberoende krav, 
ett färskhetskrav och ett samtidighetskrav. Vid den första granskningen kontrolleras om 
källan är äkta och om det eventuellt kan föreligga förfalskningar. Vid andra och tredje 
kontrollen granskas varifrån uppgifter och fakta kommer ifrån och vilket år som källan har 
tagits fram. Generellt sett gäller det att primära källor är bättre än sekundärkällor och att en 
nyare källa är bättre än en äldre. Med sekundärdata menas litteratur som behandlar ett 
ämne utan att vara en undersökning medan primärdata är en undersökning beskriven av 
den person som utfört undersökningen. Vid den sista granskningen kontrolleras om 
händelsen eller fenomenet som studerats ligger nära tiden då källan har skrivit eller inte 
(Ejvegård, 2009).  

I denna uppsats har flera källor i kombination använts och sekundära källor har använts 
med stor försiktighet. Vi har gjort en övergripande granskning av alla källor som vi använd 
oss i den här uppsatsen. Vidare har vi i denna uppsats varit extra försiktiga med nyutgåvor 
av äldre skrifter och översatta böcker då det bl.a. kan finnas brister i begrepp och 
definitioner. Vi har också föredragit nyare utgåvor före de äldre när det fanns möjlighet att 
välja (speciellt vid lån från biblioteket).   

3.12 Bortfallsanalys 

Andra risker i vår undersökning är låg validitet och låg reliabilitet. Det finns även en risk 
för alldeles för stort bortfall. Man pratar om externt bortfall om det är en person eller flera 
som vägrar eller inte har möjlighet att delta i undersökningen. Om en eller flera 
respondenter inte har besvarat alla frågor kallas det för internt bortfall (Olsson & Sörensen, 
2001). Det kan finnas många olika skäl till varför man inte deltar i undersökningen eller 
väljer att inte besvara alla frågor (Ejlertsson, 2005). Är det så att både det interna och det 
externa bortfallet överstiger 30 % av alla tillfrågade respondenter kan det vara svårt att dra 
några tillförlitliga slutsatser (Larsen, 2009). Japec et al. beskriver ”en bortfallsnivå på 10 % 
i en undersökning kan mycket väl vara betydligt allvarligare än en på 25 % i en annan” 
(Japec, et al., 1997). Det beror framförallt på hur stor skillnaden är mellan de svarande och 
bortfallet med avseende på variablerna i undersökningen. Man måste även ställa bortfallet i 
relation till andra felkällor (ibid.).  



    

47 
 

För att säkerställa att bortfallet inte blir alldeles för stort och för att väcka intresse hos 
respondenterna har vi vidtagit några åtgärder. Vi har skickat ut ett följebrev tillsammans 
med enkäten samtidigt som vi har berättat för intervjupersonerna om bakgrunden till vår 
uppsats och syftet med studien. För att säkerställa att så många som möjligt svarade i 
enkäten har vi valt att skicka ut en påminnelse samt bett alla som inte ville eller kunde 
besvara den webbaserade undersökningen kontakta den av författarna som skickade ut den.  

64 enkäter gick ut till olika medarbetare (både civila, officerare och GSS) på olika nivåer 
med olika uppgifter och befattningar inom Försvarsmakten. Ett förband (MarinBasen) i 
Försvarsmakten har ett samarbete med Blekinge tekniska högskola och ledningen för detta 
förband har beslutat inte låta sina medarbetare svara på vår enkät. Vidare har två 
medarbetare varit sjukskrivna/sjuka vid undersökningstillfälle och inte kunnat besvara 
enkäten. En medarbetare var tjänstledig under längre tid och enligt honom själv tillhörde 
han inte längre Försvarsmakten under flera års tid varför även han avstod undersökningen. 
Två andra medarbetare svarade inte på enkäten, eftersom den ena av dem arbetade på 
PRIOs stab tidigare och den andra arbetade som ekonomichef och handledare i PRIO och 
därmed inte uppfyllde kraven på medarbetare.  

Tyvärr kunde inte alla som har fått enkäten besvara den vilket har resulterat i ett relativt 
stort bortfall. 21 stycken har inte kunnat svara på enkäten på grund av att den låg digitalt på 
internet och de kunde inte öppna den där ifrån sin arbetsplats. Anledningen till detta är att 
Försvarsmakten använder sig av ett säkert sätt för att komma åt internet från 
arbetsplatserna. Det innebär att vissa tjänster på internet kan användas, men systemet har 
också vissa begränsningar, då det för några respondenter inte gick att öppna och besvara 
vår enkät trots att de hade velat. Tyvärr har vi inte kunnat förutse detta hinder och 
eliminera det. Därmed blev bortfallet större än beräknat. Vissa andra som har haft problem 
med länken har däremot löst problemet med att vidarebefordra den till sin privata mail och 
svarat på den därifrån och eller på något annat sätt.  

Totalt hade enkäten skickats ut till 64 stycken varav 24 stycken har svarat på enkäten. Det 
medför att vårt bortfall är 62 % och det finns risk att vårt resultat inte är tillräckligt 
representativt och därmed tillförlitligt. Ett högt bortfall medför en försämrad kvalitet, 
eftersom de uteblivna variationerna leder till en variationsökning vilken i sin tur leder till 
sämre precision, ett snett resultat och skevhet. Enligt Japec et al. medför skevheten att 
forskaren systematiskt överskattar eller underskattar olika parametrar (Japec et al., 1997).   
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4 Resultat 

 

 
Empirikapitlet presenterar vår fallstudie. I detta kapitel redovisar vi ett sammanställt 
resultat av enkäten och intervjuerna. Vi redovisar resultaten enligt den enkätmall och 
intervjumall vi använt oss av. 
 

4.1 Resultat av enkäten 

Totalt har 24 respondenter besvarat enkäten varav 15 av dem är officerare, 5 civila och 4 
av dem arbetar som gruppbefäl, soldat eller sjöman, GSS. 35 % utav dem som besvarade 
enkäten har någon typ av chefsbefattning.   

4.1.1 Delaktighet 

96 % av alla som besvarade enkäten fick inte möjlighet att komma med förslag och 
uttrycka sina åsikter innan implementeringen av det nya datasystemet PRIO genomfördes 
och 91 % fick inte heller denna möjlighet under själva implementeringen. 9 % har kunnat 
komma med förslag och uttrycka sina åsikter under implementeringen av PRIO. Mer än 
hälften av alla som besvarade enkäten, 54 % har inte fått den utbildning, som de anser sig 
behöva för att kunna jobba i det nya datasystemet PRIO. 4 % anser sig ha fått rätt 
utbildning och resterande 42 % tycker att de bara delvis har fått den utbildning de anser sig 
behöva. 91 % av respondenterna känner sig inte delaktiga i implementeringsarbetet av det 
nya datasystemet PRIO medan 9 % anser sig åtminstone delvis ha deltagit i 
implementeringsprocessen. 67 % av medarbetarna har åtminstone delvis blivit informerade 
under implementeringen av PRIO systemet varav 4 % känner sig tillräckligt informerade. 
29 % av alla som besvarade enkäten tycker inte att de fått den information de ansåg sig 
behöva under implementering av PRIO.  

4.1.2 Ledarskap 

• Förebild 
46 % av alla som besvarade enkäten tyckte att chefens ledarskap under implementeringen 
av PRIO delvis har byggt på ett gott exempel och nästan 30 % tyckte att detta ledarskap 
inte alls byggde på föregångsmannaskap. En fjärdedel, 25 % tyckte att deras chefer 
agerade förebild under implementeringen.  

• Förtroende 
42 % av respondenterna kände fullt förtroende för sin chef vid införande av PRIO systemet 
vilket innebär att 58 % inte hade fullt förtroende för sin chef.   

• Attityd 
63 % av alla respondenter tyckte inte att ledningen har skapat en positiv attityd till det nya 
systemet innan implementeringen av det nya systemet hade introducerats. 37 % tyckte att 
ledningen åtminstone delvis hade skapat en sådan attityd innan implementeringen.  

• Vision 
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En majoritet, 52 % av de som besvarade enkäten tyckte att ledningen inte har skapat en 
tydlig vision med införandet av det nya systemet PRIO. 9 % tyckte tvärtom att det fanns en 
tydlig vision. Resterande 39 % tyckte att det delvis har skapats en vision.  

4.1.3 Öppna kommentarer  

Bland öppna kommentarer om implementering, delaktighet och ledarskap tyckte en 
respondent att man införde nya moduler i systemet alldeles för snabbt så att man inte ens 
har hunnit få någon utbildning om de vanligaste uppgifter man löser i PRIO. En annan 
respondent anser att enkäten kommer något sent eftersom många i organisationen precis 
har bytt sin chef sedan PRIO implementerades och därför kan det vara svårt att besvara 
frågor som hänvisar till ledningen eller ens chef. En annan tyckte att systemet och hela 
implementeringen hade skötts på ett dåligt sätt. En respondent ansåg att utbildningen var 
bristfällig och i stort sett bara via ofullständiga anvisningar. Vidare tyckte respondenten att 
Försvarsmakten under alla införanden av delmoduler har underlåtit att se till sin personal. 
Han eller hon hänvisar till löneutbetalningar som har varit försenade och ett tillägg som har 
saknats. Respondenten föreslår en lösning genom att vara medveten om riskerna och 
förklarar att på detta sätt hade arbetstagaren inte behövt vara "förloraren" i alla steg av 
förnyelsen. Han eller hon ser det största problemet i att förändring är ett alldeles för stort 
problem för oss människor.   

En annan respondent tyckte att ett bra affärssystem/datasystem enligt honom/henne borde 
haft som grund kraven att det ska förenkla för användaren, spegla arbetsmetodik och ha en 
användarkomplexitet som speglar samtliga kategorier av nyttjare där vissa jobbar dagligen 
i systemet och andra väldigt sällan. Enligt denna respondent innehar inte PRIO någon av 
de uppräknade egenskaperna. En annan respondent tyckte att ledarskapet med hänsyn till 
förutsättningarna har varit bra men att det finns allvarliga brister vad gäller förtroende för 
systemet, vad det kan åstadkomma och till vilket pris. Respondenten tyckte att tanken var 
god men att resultatet förskräcker.  

En respondent tyckte att systemet var mycket dåligt och att han/hon aldrig har fått en bra 
utbildning utan att det snarare var så att medarbetare lärde sig själva och/eller ifrån 
varandra utan chefens inblandning. Vidare tyckte respondenten att man fick chansa sig 
fram i systemet och att man inte hade någon som helst delaktighet i implementeringen 
under 2010-2013. En annan respondent tyckte att införandet av PRIO var under all kritik. 
En respondent som har blivit medlem i en lokal införandegrupp (IFG) ansåg sig ha haft 
god insikt och information om implementeringen. En annan respondent tyckte att systemet 
aldrig borde ha anskaffats och att man borde ha tagit ett annat beslut med tanken på hur 
utvärderingen såg ut i andra länder. Enligt denna respondent är systemet inte 
sekretessklassat mot den information det just nu innehåller. En annan respondent tyckte att 
attityder från ledning och chefer överlag har varit negativa vilket har medfört att den 
attityden spred sig bland de övriga medarbetarna. 

4.2 Resultat av intervjuer  

Alla intervjuer bandades efter medgivande från intervjupersonerna och skrevs ut ordagrant, 
inklusive upprepningar. Vid den första genomgången av utskrivna intervjuer 
sammanställdes varje intervju till en beskrivning på i snitt 6-9 sidor med undantag för Erna 
Danielssons intervju som kom att omfatta 2 sidor. Sammanställningen byggde på de öppna 
frågorna som har ställts (se Bilaga nr. 1 & 2).  
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Resultatet nedan baseras på intervjuer med dessa fem personer (personlig kommunikation): 

• Chef för högkvarteret LEDS Jan Salestrand (intervju 11 mars 2013) 

• Stabschef för PRIO Per Brink (intervju 18 mars 2013) 

• Ekonomiansvarig för LEDS PRIO Stefan Axelsson (intervju 22 mars 2013) 

• Chef för PRIO Thomas Engevall (intervju 22 mars 2013) 

• Docent i sociologi Erna Danielsson (telefonintervju, 26 mars 2013) 
 

Vår arbetsprocess vid bearbetning och analys av intervjuerna: 

1. Skapa sig ett helhetsintryck om de data som uppfattats. 

2. Hitta likheter och skillnader i intervjuerna. 

3. Kategorisera uppfattningarna som finns i vår data. 

4. Studera strukturen som finns i det kategoriserade materialet. 
 

Alla intervjuer, som gjordes med de anställda i Försvarsmakten var mycket personliga och 
de intervjuade gav uttryck för sina egna åsikter och ej någon officiell hållning. Danielssons 
intervju redovisas separat i slutet av detta avsnitt.  

4.2.1 Implementeringsprocessen för system PRIO  

Både Salestrand, Brink och Engevall nämner att implementeringsprocessen har börjat med 
en stor offentlig upphandling, som vanns av IBM och SAP. Hela införandeprocessen har 
enligt de intervjuade delats in i flera (sex) etapper (införande 1-6). Kontraktet enligt 
Engevall tecknades 2007 och första införandet kom 2009 (personlig kommunikation, 22 
mars 2013). De anställda i Försvarsmakten har på olika sätt redogjort för hur de har sett på 
frågan ur sitt perspektiv.  

Enligt Salestrand är det många som har haft synpunkter på PRIO, men om man skulle tagit 
beslutet idag så ”hade förmodligen beslutet blivit detsamma” (personlig kommunikation, 
11 mars 2013). Enligt både Salestrand, Axelsson och Engevall är problemet att svenskar 
inte pratar så mycket om något som fungerar bra och att det inte framgår så tydligt att 
systemet faktiskt gör saker mycket fortare och enklare, vilket ofta glöms bort (personlig 
kommunikation, 11 mars, 22 mars resp. 22 mars 2013). Dessutom förstår inte användarna 
att systemet inte kommer att fungera med automatik om de inte lägger ner tid på att utbilda 
sig och försöka förstå det (Axelsson, personlig kommunikation, 22 mars 2013).  

Från början fungerade inte den separata organisationen så bra och därför valde chefen för 
högkvarteret, Salestrand att göra om organisationen för PRIO. En av anledningarna var att 
Salestrand m.fl. kände att det fanns en mental spärr för PRIO bland medarbetare. Vissa 
hade förespråkat det och sa att det är mycket viktigt och andra sade upp sig. Därför tog 
man in program PRIO i linjen. Då gjordes det helt linjemässigt och detta resulterade i att 
det blev en bättre kontroll och uppfattning om vad som skedde bland medarbetarna (Jan 
Salestrand, personlig kommunikation, 11 mars 2013).  

Stabschefen för PRIO Brink nämnde bland annat den tekniska designprocessen, s.k. 
assessment-metoden. Assesment-metoden innebär enligt honom att man i flera steg inför 
ett system i verksamheten under då IBM:s ledning. Han sade också att det finns ett antal 
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krav som måste vara uppfyllda innan nästa steg i processen kunde påbörjas och att det i 
slutet av varje steg sker en leverans (Per Brink, personlig kommunikation, 18 mars 2013).  

Stabschefen konstaterade vidare att de hade lärt sig att både tekniken och verksamheten 
måste hänga ihop. Försvarsmakten fick också enligt honom släppa på ambitionen, då de 
var så resursknappa. Det innebar bl.a. att man istället för att lägga till tid på att förankra 
systemet i verksamheten och skapa delaktighet bland de framtida användarna fokuserade 
på att besvara frågorna från IBM om hur man arbetar i Försvarsmakten, hur man vill jobba 
i fortsättningen osv. IBM hade enligt Brink olika alternativ och det behövde utredas vilket 
av dem som passade Försvarsmakten bäst (personlig kommunikation, 18 mars 2013).  

Det var först vid införande 3, som Försvarsmakten började hämta hem det som de tidigare 
hade fått släppa på, ansåg Brink. Det berodde på att man då införde de s.k. 
införandegrupperna på förbanden (personlig kommunikation, 18 mars 2013). 
Införandegrupper är ihopsatta grupper med medarbetare från olika avdelningar på ett 
förband som hjälper till med införande av PRIO i verksamheten och på förbanden 
(kommentar förf.).  

Vidare har Brink konstaterat att man inte har någon plan för när Försvarsmakten ska 
kommunicera med organisationen, vilken metod man skall använda sig av då (personlig 
kommunikation, 18 mars 2013). Alla intervjuade med undantag för Danielsson var överens 
om de positiva sakerna med införandeprocessen. Det var att de införde införandegrupper 
på alla förbanden, med både in- och utringningar. Med in- respektive utringningar menas 
att ledningen för PRIO ringer och pratar med förbanden för att kolla hur 
införandeprocessen fungerar (kommentar förf.). 

Däremot har de första ADL-utbildningarna varit dåliga medan klassrumsutbildningarna för 
nyckelpersoner har varit bra enligt chefen för PRIO, Engevall. En ADL-utbildning är en 
självutbildning och i början innehöll den enligt Engevall alldeles för många kurser 
(personlig kommunikation, 22 mars 2013). Ekonomiansvarig Axelsson nämnde att han 
enbart var en vanlig användare av systemet, men sade att ”systemet är framtaget för att 
våra chefer ska ha rätt underlag för att fatta beslut och för att vi ska klara kraven till 
riksdag och regering och slippa få stora rubriker i Aftonbladet och Expressen” (personlig 
kommunikation, 22 mars 2013). Han sade också att vi inte visste vilka krav 
Försvarsmakten kunde ställa och att man därför ej kunde ställa rätt krav när IBM byggde 
systemet (ibid.). Dessutom finns det vissa begränsningar med kravställande eftersom det 
rörde sig om en offentlig upphandling menar Brink (personlig kommunikation, 18 mars 
2013).      

4.2.2 Styrkor och svagheter i implementeringsprocessen 

Ett stort problem som har funnits under hela processen med införandena har enligt Brink 
varit att man inte har hunnit designa klart systemet inför utrullandet av ett införande innan 
utbildningsgänget har börjat ta fram utbildningsmaterial. Detta har inneburit att 
assessment-metoden inte har varit trovärdigt till hundra procent. Det har Försvarsmakten 
också lidit av vid acceptanstesten, då de har kört dem på något som fortfarande var under 
utveckling tyckte Brink. Det var enligt honom svårt att ta fram utbildningsmaterial till 
något som inte var färdigutvecklat (personlig kommunikation, 18 mars 2013).  

Chefen för PRIO Engevall tog särskilt upp problemen med att få tiden att räcka till, men 
också problemen som upptäcktes med överbelastning av första linjens chefer, vilket 
innebar att ett specialprojekt genomfördes som kallades ”plutonsofficeraren.” Ett annat 
problem gällde reservdelshanteringen där ”belastningen på den enskilda medarbetaren blev 
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alldeles för hög”, som också fick bli ett specialprojekt för att kunna försöka lösa det 
(personlig kommunikation, 22 mars 2013).  

Även de andra två officerarna (Salestrand och Brink, personlig kommunikation, 11 mars 
resp. 18 mars 2013), som intervjuades var eniga om de problemen/riskerna som Chefen för 
PRIO, Engevall nämnde. Ett annat problem har enligt Brink varit behörighet och 
inställningen till PRIO, då införandet av PRIO sammanföll samtidigt med en annan 
organisationsförändring - HR-transformationen. Salestrand, var inne på samma spår och 
nämnde att det hade varit många olika förändringar som skulle ske samtidigt. Förutom 
införandet av PRIO och HR-transformationen, skulle också en annan 
organisationsförändring (s.k. Org 13) genomföras. Dessutom har Försvarsmakten 
komplicerade avtal med fack och andra och hela denna komplexitet är inbyggd i systemet 
(personlig kommunikation, 11 mars 2013). Att PRIO också är ett ganska dyrt system gör 
inte saken bättre (Engevall, personlig kommunikation, 22 mars 2013).  

Axelsson säger så här: 

Det här systemet är ingen besparing jämfört med de andra. Det ska gå plus minus noll i slutändan. 
Men eftersom vi inte har kunnat stänga de gamla systemen i tid, så har vi fått extra kostnaderna, 
dvs. dubbelkostnader. Det är en lägre kostnad med det nya systemet. Vi har ju också haft många 
olika kostnader för de olika systemen. Det som kommer att kosta är licenserna som kostar pengar.  
Inför kravspecen låg det till så att kostnaderna inte skulle stiga, utan ligga på ungefär plus minus 
noll (Stefan Axelsson, personlig kommunikation, 22 mars 2013). 

Ett stort problem för införandeprocessen har enligt Axelsson varit behörighetsbitarna, dvs. 
vem skall ha vilken behörighet i systemet. Inför införande 3 hade Försvarsmakten gjort ett 
mycket mer omfattande analysarbete för att fördela behörigheter till olika roller inom 
organisationen (personlig kommunikation, 22 mars 2013). Med just den 
förändringsledningen har Försvarsmakten hela tiden legat i efterhand enligt Brink. Det var 
enbart det tekniska, som Försvarsmakten handlade upp, den organisatoriska förändringen 
räknade Försvarsmakten med att de själva skulle reda ut tyckte han. Organisationen 
försökte att själva hitta målgrupperna och ha utbildning för dem, men misslyckades med 
det. Dessutom har Försvarsmakten aldrig haft ett affärssystem tidigare och de gamla 
systemen var inte heller integrerade (Per Brink, personlig kommunikation, 18 mars 2013). 

Ett annat problem som Försvarsmakten upptäckte var att det tekniska införandet är en 
tydlig process och den ägs av leverantören tyckte Brink. Däremot så äger Försvarsmakten 
införandet ”mot förändringsledningsperspektivet” och den var inte lika tydlig. Dessutom 
fick Försvarsmakten börja med att beskriva processerna och flödena, vilket inte var gjort 
innan arbetet med PRIO började (Per Brink, personlig kommunikation, 18 mars 2013). På 
det sättet har PRIO varit en motor tyckte Engevall, då man varit tvungen att kartlägga 
processer i verksamheten så att IBM kunde bygga ett system åt dem. Å andra sidan var det 
HR-specialister som gjorde detta arbete inför införande 1, vilket tyvärr inte alltid var bra då 
man enligt Salestrand kanske inte ritat för vanligt folk utan just för specialister (personlig 
kommunikation, 11 mars 2013). Brink menar: ” Om vi hade gjort om projektet, hade vi 
börjat med att se till att ha beslutade processer först och sedan bestämt oss för vad vi vill ha 
i systemet” (personlig kommunikation, 18 mars 2013).  

Under införandeprocessens gång har en ”hjälp-knapp” kommit till i systemet utifall något 
är oklart. Enligt ekonomiansvarig Axelsson är datormognaden olika stor inom 
organisationen. Dessutom tycker han att systemet inte är framtaget för att man ”ska ha det 
enkelt” (personlig kommunikation, 22 mars 2013). De anställda glömmer problemen med 
tidigare system och många låter dessutom bli att anmäla/göra felanmälan på felaktigheter i 
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systemet till servicedesken i Arboga, som Axelsson anser är viktigt att göra. Dessutom har 
Försvarsmakten enligt chefen för högkvarteret, Salestrand satsat mycket på att bygga en 
bra testverksamhet. Man har till och med skapat en egen enhet för just det. Man har enligt 
Axelsson tagit med ”vanliga användare” för att hjälpa till. Det har även uppstått problem i 
samband med översättningar till svenska från tyska och engelska enligt honom (personlig 
kommunikation, 22 mars 2013).  

Enligt Engevall är det personalens förståelse och utbildning om systemet som är a och o 
vid införande av ett affärssystem. Försvarsmakten har dock enligt honom legat efter i båda 
bitarna och därför har man haft fokus på att både skapa förståelse och på att skapa ett 
användarvänligt system genom att bl.a. skapa användargrupper och uppmuntra 
återkoppling från användarna (personlig kommunikation, 22 mars 2013). Salestrand håller 
med om utbildningen och säger att om man ska lyckas med införande av ett nytt system så 
måste man ta de bästa personer i de olika processerna och involvera dem i införandet 
(personlig kommunikation, 11 mars 2013).  

4.2.3 Delaktighet under införandeprocessen 

Hjälpknappen, workshops-arbete, anmälningar/felanmälningar till servicedesken, vilket 
påverkar eventuella uppdateringar och förändringar i systemet är de tre vanligaste 
delaktighetsaspekter som de intervjuade nämner (Engevall, Axelsson m.fl.). 
Felanmälningsrutinen kan dock enligt Engevall upplevas trög och förvirrande då man 
kanske inte riktigt vet vart man ska skicka det. Därför har man enligt honom satsat på en 
bra förvaltningsorganisation. Enligt Axelsson finns det under införandeprocessen en stor 
möjlighet för medarbetare att påverka allting genom att tycka till och anmäla problem eller 
fel (personlig kommunikation, 22 mars 2013).  

De bästa inom organisationen skulle arbeta med utvecklandet av PRIO, enligt både 
Salestrand och Engevall (personlig kommunikation, 11 mars respektive 22 mars 2013). De 
ansåg också att det var viktigt att bemanna med rätt kompetens med människor som arbetar 
ute i organisationen. De ”bästa” blev alltså delaktiga på det sättet. Risken fanns att det blev 
en s.k. ”högkvartersorientering”, enligt Engevall vilket innebär att man kan uppleva att de 
som sitter med i förvaltningsorganisationen är oftast de som är placerade i högkvarteret 
(läs: har en högre position inom verksamheten – kommentar förf.) (personlig 
kommunikation, 22 mars 2013).  

Genom att använda sig av handledare/ huvudhandledare, som under senare tid har döpts 
om till avancerade användare har dessa personer mer eller mindre nyttjats inom förbanden, 
och en del av dem har också ”mer eller mindre åkt på turné inom organisationen och hjälpt 
till på lokala utbildningar ute på förbanden (ibid.). 

Enligt Engevall har alla de som skulle arbeta med systemet (vilket kanske var 150 personer 
enligt hans uppskattning) ”varit med i dels utvecklingen och löpande fått information” 
(personlig kommunikation, 22 mars 2013). Dessutom kunde man tycka till om lösningen 
innan man tog ett beslut (ibid.). Ekonomiansvarig Axelsson tycker att ”(…) under 
införandeprocessen (…) så finns det alltid jättestora möjligheter att påverka allting” 
(personlig kommunikation, 22 mars 2013).  

Medarbetare har enligt Brink fått ADL-utbildning och lärarledd-klassrumsutbildning. 
Försvarsmakten har enligt Engevall en särskild kopia, av det produktionssatta systemet, 
som en utbildningsbas/utbildningsmiljön på Militärhögskolan Karlberg. 
Användarvänligheten och gränssnittet är dock enligt Brink inte den bästa (personlig 
kommunikation, 18 mars 2013).  
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Tyvärr har enligt Brink en del information som har skickats ut, stannat någonstans på 
vägen och har inte alltid någon slutanvändare (personlig kommunikation, 18 mars 2013). 
Dessutom var ADL-utbildningarna i IBM dåliga, men på grund av avtalet med IBM kunde 
Försvarsmakten enligt Axelsson inte byta till något bättre. Därefter gjordes andra ADL-
utbildningar i ett annat system och det blir ytterligare ett nytt system framöver. Enligt 
ekonomiansvarige Axelsson och stabschefen för PRIO, Brink har det blivit färre och färre 
problem för varje införande. När man har lärt sig grunderna i systemet, är det lättare att 
lära sig tilläggen anser han (personlig kommunikation, 22 mars resp. 18 mars 2013).  

Enligt alla intervjuade (med undantag för Erna Danielsson) så fanns det en relativt stor 
förbättringspotential vad gäller delaktighet under införandet. Genom att förbättra 
felanmälningsprocedur, testa med hemvärnet (nationella styrkorna – kommentar förf.) och 
komplettera införandegruppsmetodiken kunde delaktighet bli betydligt bättre ansåg Brink 
(personlig kommunikation, 18 mars 2013).  

4.2.4 Ledarskap och förändringsledning  

Det som Salestrand och Brink också reagerar på som är kopplat till förändringsledningen 
är att Försvarsmakten är ordförande i användargruppen för SAP och där driver man på 
bland frågor som handlar om att utveckla användbarheten och ställa krav på SAP 
(personlig kommunikation, 11 mars resp. 18 mars 2013). 

Förvaltningskostnaderna av systemet kommer Försvarsmakten att ha bättre koll på i 
framtiden, än med de gamla systemen tyckte chefen för högkvarteret, Salestrand. Han 
ansåg också att:  

Nu stupar man på det med att chefen, med hatten ska ta det samlade ansvaret och du ska känna att 
du har grepp om allt du får bestämma, om det du styr och allt, det vill säga det är väl klart att det är 
bra, men jag tror att det vid en viss gräns som det var någon som sade som jag träffade ”att när jag 
ska lägga ut en annons och annonsera om en ny medarbetare. Det kanske jag gör en gång per år och 
det tar mig nästan två veckor att hantera det, för jag kan det inte då jag gör det aldrig (Jan 
Salestrand, personlig kommunikation, 11 mars 2013). 

Salestrand tror att en del av administrationen kommer att gå tillbaka till någon form av 
administratörer på förbanden (ibid.). Inom förändringsledningen har man också skapat en 
ordnad metodik, som aldrig har funnits förut, enligt chefen för PRIO, Engevall. Han sade 
också att strukturen har fungerat bra i införande 2+3 i införande 3, men vissa delar 
fungerade inte på grund av för många led. Dessutom har Försvarsmakten arbete kvar att 
utföra angående processer mm. Men då hoppas man att förståelsen har ökat inom 
organisationen (Thomas Engevall, personlig kommunikation, 22 mars 2013). Eller som Per 
Brink uttryckte det ” Om vi hade gjort om projektet hade vi börjat med att se till att ha 
beslutade processer först och sedan bestämt oss för vad vi vill ha i systemet” (personlig 
kommunikation, 18 mars 2013). 

Enligt Axelsson ses ledarskap i införandet av PRIO ute i organisationen som en 
extrauppgift och genom att cheferna inte har fått extrapengar, då lägger de inte ner så 
mycket tid och kraft på att utföra uppgiften. Av samma anledning kommer man inte heller 
med några förbättringsförslag, tycker han. Vid intervjun kunde Axelsson inte svara på i 
detalj vad förändringsledning är för något (personlig kommunikation, 22 mars 2013). 

Enligt stabschefen för PRIO, Brink är förändringsledning något som Försvarsmakten måste 
bli bättre på. Förändringsarbetet har enligt honom ”växt i efterhand.” Man har kört ut ”allt 
till alla på en gång”, vilket ledde till kollisioner (personlig kommunikation, 18 mars 2013).  
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4.2.5 Intervju med Erna Danielsson om delaktighet och ledarskap  

Erna Danielsson fick lite andra frågor att besvara med utgångspunkt i att hon tidigare har 
arbetat inom Försvarsmakten och på Försvarshögskolan och att hon doktorerade på 
delaktighet i Försvarsmakten. Därför redovisas hennes svar separat.   

Enligt henne påverkas Försvarsmakten oerhört mycket av den miljö där man sitter i, på ett 
sätt att har man en position med ansvar, så påverkar det ens uppfattning om vad som är 
viktigt och vad man ska fokuserar på i arbetet, eftersom ”(…) det påverkas av ditt 
ansvarsområde, din position i organisationen” (Erna Danielsson, personlig kommunikation, 
26 mars 2013).  

Vad gäller förbättringsförslag när det gäller medarbetarnas delaktighet och om hur man 
skall arbeta för att få medarbetarna i en så pass stor offentlig verksamhet mer delaktiga i 
processen hänvisar Danielsson till hennes forskning, och säger att: 

(…) chefer och vad ska man säga… befattningshavare på högre nivåer, de fick tid avsatt då till att 
göra arbetet att vara delaktiga. Men då den tiden inte avsätts till personal på lägre nivåer så de hade 
sitt ordinarie arbete och sen så skulle de då ta fram underlag till den högre nivån. Om man tycker sig 
delaktig, då måste man nog faktiskt avsätta tid för att man ska sätta sig in i jobbet och kunna göra 
någonting. Problemet är att man också måste fundera över ansvarsområden. Om jag är ansvarig för 
ett område och sen så ska någon på en lägre nivå t.ex. göra sig delaktig eller från andra hållet också. 
Det är sällan att en chef på en högre nivå gör sig delaktig på det sättet i en lägre befattningshavares 
arbetsuppgifter. Åt andra hållet är det också ovanligt. Så ansvarsområdet, mandat, organisationer, 
den uppgift, som man har fått sätter faktiskt lite hinder i vägen för delaktighet mellan nivåer. Om 
det är mellan befattningshavare på samma nivå då kan man tänka sig att samverka, men man har ju 
fortfarande kvar sitt ansvarsområde, där man då kanske tvingas att ta beslut och kanske inte ens 
gynnsamma beslut för någon annan, men för att man då ska sköta sin del i det. Så man kan ju göra 
folk delaktiga i sitt jobb. Men det tar tid och ibland kolliderar det med andras ansvarsområden. (…) 
Där har du ett dilemma” (Erna Danielsson, personlig kommunikation, 26 mars 2013).  

I frågan som handlade om saker/frågor som hon anser fortfarande är viktiga att arbeta 
vidare med om delaktighet och ledarskap i en så pass stor organisation kunde Danielsson 
inte svara på. Hon kunde inte heller svara på frågan om förändringsledning, eftersom hon 
inte har arbetat inom Försvarsmakten eller på Försvarshögskolan sedan 2006 visste hon 
inte exakt vad man gjorde idag. Men via sin forskning och kunskap om organisationer 
svarade hon att det är ett dilemma som kan leda till konflikter då man på detta sätt visar att 
det på något sätt är positivt att de på en högre nivå i organisationen inte är insatta i den 
lägre nivåns operativa arbetsuppgifter (ibid.). Hon säger att:  

Jag tror att man ska fundera väldigt mycket på vad man vill göra folk delaktiga i. Det finns ju några 
och det ser du i min egen avhandling, så finns det några som har gjort taxonomier på hur vad 
delaktighet är; att man får insyn eller att man får vara med, tycka till eller få reda på att saker 
händer. Det finns ju olika nivåer på det, så man kan ju fundera på vad man kallar det och att man är 
tydlig med vad man vill ha. Vill man ha delaktighet, då får man nog lägga ner mycket tid på att 
människor får en chans att läsa in sig, förstå problemet och att ge någon synpunkt och så att de nog 
kan se det som att de har varit med. Men är det bara att man vill att folk ska få en inblick i vad som 
händer, då skall man nog kalla det någonting annat. Men det beror på vad man vill ha (Erna 
Danielsson, personlig kommunikation, 26 mars 2013).  

Enligt Danielsson får man också lite olika uppfattningar om man frågar en annan 
organisation men att det hon säger om dilemma fungerar allmänt framförallt i stora 
organisationer som Försvarsmakten (ibid.). 
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5 Analys 
 

 
I detta kapitel analyseras resultat från vår undersökning. Vi jämför och tolkar de 
insamlade data från den empiriska undersökningen mot den teoretiska referensramen och 
de teoretiska modeller som har beskrivits. Vi pekar på likheter och skillnader i sättet som 
de olika aktörerna anser att implementeringsprocess har hanterats. Som avslutning 
sammanfattar vi delar av analysen. 
 

 
Det finns alltid förväntningar på effekter när man inför ett nytt affärssystem i 
verksamheten, men bara ett fåtal som infrias i verkligheten. Förväntningarna bygger på 
användarnas uppfattningar och tolkningar om hur det nya systemet kan ge möjligheter och 
samtidigt medföra begränsningar.   

Tanken med enkäten har redan från början varit att komplettera informationen som vi 
samlar in genom intervjuer. Enligt vår bedömning kan resultatet av enkäten trots det höga 
bortfallet ändå uppfattas som tillförlitligt, eftersom den besvarades av personer vid olika 
förband, på olika nivåer, med olika befattningar och uppgifter. Dessutom har resultatet av 
enkäten varit relativt tydligt och pekat åt ett håll då många respondenter svarat samma sak. 
Vi har även jämfört resultatet från enkäten med resultatet från intervjun med Erna 
Danielsson och sett att det finns lika uppfattningar kring organisationens delaktighet och 
delvis lika uppfattningar kring organisationen ledarskap. På grund av Danielssons svar om 
Försvarsmaktens ledarskap ska dock våra slutsatser om ledarskapet tolkas med stor 
försiktighet. Å andra sidan har de andra intervjuade bekräftat att ett fungerande ledarskap 
inte var en prioriterad fråga och att förbättringspotentialen var stor, vilket indirekt stödjer 
enkätens resultat. 

5.1 Implementering 

Försvarsmakten valde att införa ett s.k. standardsystem som ska ersätta ett stort antal 
hittills använda system. Budskapet att detta är ett civilt system som inte ska anpassas var 
dock inte tydligt ute i organisationen. Försvarsmaktens ledning förstod antingen inte eller 
ville inte kommunicera att verksamheten inte skulle få ett system som passade hur man 
arbetade idag. System var designat för ett stort företag och inte för Försvarsmakten. Det 
innebar att Försvarsmakten måste anpassa sig vare sig de vill eller inte.  

5.1.1 Allmänt om implementeringsprocessen 

Försvarsmaktens införandeprocess sträcker sig från upphandlingen av IBM och SAP och 
teckning av kontrakt 2007 fram till när införandesteg 6 är klart i slutet av 2013 eller snarare 
2014. Vid införandet av PRIO i Försvarsmakten har man använt sig av roller som 
projektledare, processägare och tillämpat även rollen som superanvändare enligt Davenport 
(2000) för att få med förbättringar i design och system samt för att göra systemet 
användarvänligt.  

Enligt Fixsens et al. (2005) indelning skulle Försvarsmaktens nuvarande situation kunna 
beskrivas som en övergång från processimplementering till prestationsimplementering, 
vilket innebär att Försvarsmaktens HR-specialister ritade processer och nu håller man på 
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med att införa nya rutiner i verksamheten, utbilda personal, genomföra handledningar, 
ändra rapporteringsrutiner samt se till så att de nya rutinerna används, vilket resulterar i att 
Försvarsmaktens kunder (både externa och interna) börjar notera resultat av ändringen i 
form av t.ex. ett bra, beslutsunderlag effektivare processer eller snabbare leverans och 
enklare lösningar.  

Dessutom kan anställda lära sig systemet innan det helt och hållet är implementerat i 
verksamheten. Anställda i Försvarsmakten har enligt de intervjuade genomgått ett antal 
utbildningar – bl.a. ADL-utbildning och klassrumsutbildning och dessa anpassas och 
förbättras efter vid varje införande, vilket höjer utbildningens kvalitet. De intervjuade 
nämner att några har sagt upp sig vilket är en nackdel med en stegvis implementering 
enligt Magnusson och Olsson (2009), då personalen kan bli oengagerad, speciellt om 
införandet har tagit flera år som i detta fall. Den totala kostnaden för systemet har enligt de 
intervjuade blivit högre med tiden vilket enligt Magnusson och Olsson (2009) också är en 
av nackdelarna när man tillämpar ett stegvis införande. Inom Försvarsmakten hade mycket 
lite förarbete gjorts för att analysera skillnader mot de tidigare systemens arbetsflöde, 
kommunikation och beslut om alla ändringar samt för att finjustera mot ett smidigt och 
fungerande system.  

5.1.2 Implementeringssätt 

PRIO var troligen Sveriges största IT projekt, med mer än ca 200 olika system som skulle 
ersättas. Dessutom har de olika förbanden inom Försvarsmakten inte enats om sina rutiner 
pga. den komplexa verksamheten. Försvarsmakten har bestämt sig för att införa sitt nya 
affärssystem i sex steg, vilket motsvarar den fasade implementationen per modul enligt 
Magnusson och Olssons (2009) typologi. Brink kallar det för assessment-metoden 
(personlig kommunikation, 18 mars 2013). Det innebär att man inte behöver ha så många 
resurser vid varje införandesteg och fler kan istället ägna sig åt arbete med testning, 
förankring och utbildning. De intervjuade pratar dock om resursbrist och problem med 
förankring och dåliga utbildningar. Genom att systemet stegvis införs i verksamheten tar 
Försvarsmakten enligt Magnusson och Olsson (2009) en mindre risk än om organisationen 
skulle bestämma sig för en Big-Bang strategi. Den stegvisa implementeringen 
rekommenderas dessutom enligt O´Leary (2000) för stora och komplexa.  

5.1.3 Implementeringsmodeller 

När man betraktar Försvarsmaktens införandeprocess utifrån ett större perspektiv så kan en 
implementeringsmodell från Roos (1999) tillämpas. I det första steget har Försvarsmakten 
designat sitt datasystem PRIO där alla viktiga steg och beslut har fastställs. Vidare har man 
stegvis implementerat systemet i verksamheten och efter varje del-implementering 
stabiliserat läget och åtgärdat upptäckta fel. Enligt de intervjuade har man lärt sig något 
hela tiden under införandet, affärssystemet blev bättre och bättre och felen färre och färre, 
vilket innebär att man ständigt förbättrade hela processen. Dessutom startades nya separata 
projekt för de brister och fel som upptäcktes som var större, krävde mer tid och resurser 
samt en noggrann uppföljning (projekten plutonsofficeraren och reservdelhantering – 
enligt Engevall, personlig kommunikation, 22 mars 2013). Varje gång man kom till ett nytt 
steg började delprocessen med implementering, stabilisering och kontinuerliga 
förbättringar på nytt under tiden då man fortsatte med ständiga förbättringar av det som 
redan var infört sedan tidigare. I det sista steget när alla sex införandestegen är avklarade 
kommer Försvarsmakten att förhoppningsvis genomgå en transformation som enligt Roos 
(1999) innebär att PRIO transformeras in i verksamheten.  



    

58 
 

Både Rajagopals (2001) och Fixsens et al. (2005) indelning följer samma mönster då man 
även här kan prata om den första initieringen eller utforskningen när Försvarsmakten 
förstått sitt behov av att skaffa sig ett bättre system. Vidare följde programinstallationen, 
när man tog ett investeringsbeslut för flera år sedan. Då sammanställdes en 
kravspecifikation och handlade upp IBM och SAP. När anpassningssteget och första 
införandet kom in i bilden hade Försvarsmakten redan stött på det första motståndet och 
påbörjat utbildningarna samtidigt som införande 1 inleddes. Sedan dess har systemet 
anpassats en del efter Försvarsmaktens behov och synpunkter och börjat användas. 
Samtidigt fortsatte utbildningarna och man tog nästa implementeringssteg. Just nu befinner 
sig Försvarsmakten i det näst sista steget enligt Rajagopals (2001) indelning då man håller 
på och skapar rutiner samt rättar till nyupptäckta fel och brister. Man har även märkt att 
systemet är snabbare och enklare enligt de intervjuade. Respondenterna i enkäten tycker 
dock inte att systemet fungerar som det var tänkt eller underlättar deras arbete, vilket kan 
bero på att användarna inte fattar hur stor skillnad det är att använda ett civilt 
standardsystem, eftersom det enda de ser är att det inte går att jobba som förut i PRIO. Det 
återstående steget är att invänta införande nummer 6, använda systemet på en global nivå i 
hela verksamheten och hitta nya möjligheter till förbättringar och bättre anpassningar. 
Fixsens et al. sista steg om hållbarhet kommer att vara aktuellt om cirka 5 år (enligt 
Magnusson och Olsson, 2009) då systemet behöver en ordentlig översyn.  

Försvarsmaktens införandeprocess kan även ses utifrån fyra olika perspektiv enligt 
Magnusson och Olssons (2009) modell för affärssystemimplementering. I den första 
dimensionen har Försvarsmaktens vision och/eller strategi inte kommenterats av de 
intervjuade på ett mer detaljerat sätt. Det har inte heller framgått av intervjuerna att det 
fanns någon kommunikationsplan. Det framgår dock i enkäten (som måste tolkas med en 
viss försiktighet pga. den höga bortfallet) att majoriteten av de som besvarade enkäten 
tyckte att ledningen inte har skapat en tydlig vision med införandet. Det kan tyda på att 
visionen inte har identifierats eller kommunicerats ut, vilket enligt Sörqvist (2004) kan 
resultera i att det inte finns en gemensam målbild hos medarbetarna.  

5.1.4 Implementeringsprojekt 

Planen att skapa en separat organisation för att införa systemet i verksamheten hade dock 
visat sig inte leda till önskade resultat och då har man tänkt om och integrerat arbetet in i 
linjen vid de senare införandena. Ledarskap i införandeprocessen försvårades av den 
aktuella omorganiseringen och ledde till att man inte heller hade tillräckligt med resurser 
för att leda medarbetarna och skapa förtroende för systemet. Istället satsade ledningen på 
att genomföra utbildningar som skulle underlätta förankring av systemet i verksamheten 
och sprida förståelse hos medarbetarna. Utbildningarna leddes av utbildade och 
kompetenta medarbetare s.k. superanvändare. I enkäten kom det fram att det tillämpade 
ledarskapet inte har skapat en positiv attityd till det nya systemet innan implementeringen 
av det nya datasystemet hade introducerats.  

Vidare kan införande av PRIO i Försvarsmakten ses som ett projekt. Man har avsatt ett 
antal resurser åt att genomföra detta projekt. Trots att detta inte är något som de intervjuade 
nämnt kan vi utgå från att en organisation av Försvarsmaktens storlek har en utvecklad 
arbetsmetodik för projektledning och projektplanering, dessutom framgår det av 
intervjuerna att man i projektet har tagit hjälp av IBM som ett konsultbolag.  
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5.1.5 Organisation 

Den organisatoriska biten är något som de intervjuade kommenterade mest. Det kan bero 
på att just den delen i de intervjuades ögon ses som den svåraste biten med en stor 
förbättringspotential. Försvarsmaktens kultur eller miljö nämner Danielsson (personlig 
kommunikation, 26 mars 2013) i sin telefonintervju är väldigt specifik för just den 
organisationen med ett ansvar som är direkt kopplat till medarbetarens position och som i 
sin tur påverkar dennes uppfattning om vad som är viktigt och vad man skall fokusera på i 
sitt arbete. Enligt flera av de intervjuade fanns det inga tillräckligt beprövade rutiner för 
förändringsledning inom Försvarsmakten. Axelsson (personlig kommunikation, 22 mars 
2013) hade dessutom problem med att definiera begreppet, vilket tyder på att 
förändringsledning inte är något som Försvarsmakten vanligtvis uppmärksammar i sitt 
arbete. Det kan i sin tur bero på det som Danielsson nämnde att Försvarsmaktens 
kultur/miljö är väldigt specifik och därmed kan även ledarskap uppfattas på ett helt annat 
sätt.  

Det de intervjuade nämner och som av Jiwat (2009) anses är en av de vanligaste orsakerna 
till misslyckande med implementeringsprojekt av ett affärssystem är bristande anpassning 
mellan affärssystemet och organisatoriska affärsprocesser. Enligt de intervjuade har PRIO 
drivit arbetet med kartläggning av processer i verksamheten, vilket var en klar fördel. Å 
andra sidan insåg man att HR-specialister hade ritat processer på ett sätt som övriga 
medarbetare inte förstod. Dessutom var man osäker om processerna dessutom verkligen 
föreställde hur verksamheten fungerade i verkligheten.  

I samband med detta kan vi nämna identifiering av verksamhetens behov och framtagning 
av krav som på sätt och vis har varit ett hinder i processen. För det första har man enligt 
Brink haft vissa begränsningar vid kravspecificering pga. lagen om offentlig upphandling 
(personlig kommunikation, 18 mars 2013). Det omfattande regelverket gör att 
organisationen måste följa skarpare lagar och uppfylla även andra krav (i vårt fall: 
säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsavtal) som kanske inte alltid gynnar 
processen. För det andra då man endast hade begränsade möjligheter att komma med 
förändringar/förbättringar under processens gång pga. höga kostnader, tidsförseningar och 
eventuella oklarheter kring processkartläggning. 

I den sista dimensionen är det framförallt utbildning som Försvarsmakten har lagt ett stort 
fokus på. Dessutom har teknikdelen kvalitetssäkrats av IBM och det viktigaste enligt de 
intervjuade var att kunna besvara frågor från IBM angående Försvarsmaktens nuvarande 
och önskade arbetssätt samt att kontinuerligt testa hela systemet både inför och efter 
införandet av de olika modulerna. En annan del i det hela var att involvera de bästa 
medarbetarna och nyckelpersonerna i utvecklingsarbetet och på detta sätt skapa ett felfritt 
och effektivt system som accepteras av alla anställda inom Försvarsmakten. Enligt de 
intervjuade hade man även uppmanat alla andra att lämna förbättringsförslag och engagera 
sig i utvecklingsarbete på detta sätt. Tyvärr har denna uppmaning enligt de intervjuade inte 
riktigt lyckats. I enkäten framgår det dock ganska tydligt att medarbetarna inte upplevde 
sig ha stora möjligheter att komma med synpunkter och förbättringsförslag.  

Enligt Holland och Lights (1999) fördelning i strategiska och taktiska faktorer är det 
framförallt de taktiska faktorerna som är Försvarsmaktens svaghet i införandeprocessen. 
Såsom vi nämnt tidigare är det kommunikationsbrister, förändring av organisatoriska 
processer, slutanvändarnas acceptans, uppföjning och återkoppling samt medarbetarna 
själva. Den strategiska biten har fungerat relativt bra trots att det även här fanns några delar 
med ganska stor förbättringspotential som t.ex. vision med det nya systemet.  
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5.2 Delaktighet 

5.2.1 Allmänt om delaktigheten  

En klar majoritet av de som besvarade enkäten kände inte en stor delaktighet varken innan 
eller under själva implementeringen av PRIO, vilket tyder på att autokratiska beslut tas och 
att ledningen fattar beslut själva utan att diskutera dem med sina medarbetare. De 
intervjuade å andra sidan anser sig ha skapat en atmosfär av delaktighet där medarbetare 
kan lämna synpunkter eller anmäla fel i systemet till en för det ändamålet framtagen 
förvaltningsgrupp trots att de på samma gång erkänner att information om hur anmälning 
av ett fel går till kan vara bristfällig. Ledningen kan uppleva, att deras beslut diskuteras 
med medarbetarna då de frågar efter deras åsikter och tar hänsyn till deras synpunkter 
innan de själva fattar ett beslut om att t.ex. göra förändringar i systemet eller åtgärda ett fel.   

Enligt de intervjuade har Försvarsmakten först försökt att skapa en implementeringsgrupp 
utanför själva organisationen vilket ganska snabbt visade sig inte fungera. Den första 
tanken om att separera dessa två organisationer tyder på att man i första hand försökte hålla 
isär det ordinarie arbetet och diskussioner om Försvarsmaktens optimala och effektivare 
arbetssätt. Ledningen såg det som en fördel om det ordinarie arbetet inte behövde störas av 
frågor om framtiden, och därför valde man att lägga arbetet med PRIO utanför den 
ordinarie arbetsorganisationen. Ledning tar beslut som ska gagna verksamheten och detta 
är ingen brist i sig. Risken med det är dock att man enligt Kihlblom (2005) ser 
implementeringsprocessen och generellt sett verksamhetsutveckling som något utanför det 
ordinarie arbetet, något som ska hanteras av specialister, vilket leder till att Försvarsmakten 
tappar medarbetarnas engagemang och delaktighet, vilket i sin tur leder till att man får 
problem med att skapa acceptans, förståelse, motivation och förankring av systemet i 
verksamheten.  

När ledningen insåg att detta inte var rätt beslut, involverades linjeorganisationen i 
implementeringen, vilket tyder på att man till slut förstått hur viktigt det är att hela 
organisationen involveras i processen. Problemet var att man trots att det handlade om 
Sveriges största IT-projekt inte hade tillräckligt med resurser då de intervjuade vid några 
tillfällen nämnt att man tyvärr fått kompromissa och sätta resurser där de behövdes mest 
för att på samma gång hålla igång det ordinarie arbetet. Det innebär att man prioriterat ned 
de organisatoriska åtgärderna och satsat mer på den tekniska biten. Frågan är om man hade 
kunnat göra annorlunda och med bättre resultat med de tillgängliga resurserna? Skulle man 
gjort en annan prioritering hade antagligen inte systemet fungerat, vilket inte heller är 
någon bra lösning.  

Det man däremot kunde ha gjort är att se till att skapa den röda tråden mellan strategi 
(vision) och vardagsarbete från början. Det är medarbetaren som får skapa sig egen 
förståelse och det går inte att påskynda processen genom att sätta dit en handledare, det 
måste ta sin tid. Det innebär också att alla medarbetarna ska kunna förstå 
förändringsprocesser för att inte vara rädda för att göra fel anser Deming (refererad i 
Bergman och Klefsjö, 2007). Å andra sidan ansåg Danielsson att chefer måste avsätta tid 
för att sätta sig in i medarbetarnas arbetssituation och åstadkomma delaktighet och 
dessutom kan detta kollidera med de andras ansvarsområden (personlig kommunikation, 
26 mars 2013). Med andra ord, det är fördelaktigt att ha resurser som leder och stöttar 
medarbetare och hjälper dem att förstå helheten och acceptera förändringen men det 
avgörande är att ledningen ser till att det finns förutsättningar för medarbetare att skapa sig 
en egen uppfattning om processen.  
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5.2.2 Påverkansmöjligheter  

Enligt de anställda inom Försvarsmakten som intervjuades var utöver felanmälningar även 
hjälpknappen, införandegrupper och workshops tre viktiga påverkansmöjligheter för 
medarbetare. Dessutom skulle nyckelpersoner i organisationen jobba med utveckling av 
systemet. Frågan är om de som är nyckelpersoner i sitt ordinarie arbete även är de mest 
lämpade för utveckling av systemet? Å andra sidan nämner Engevall att alla som skulle 
arbeta med PRIO (cirka 150 personer enligt hans egen bedömning) har fått vara med och 
utveckla systemet, få information och tycka till om lösningen (personlig kommunikation, 
22 mars 2013). Axelsson nämner dessutom att under införandeprocessen finns det alltid 
stora möjligheter att påverka allting (personlig kommunikation, 22 mars 2013). Det han 
däremot inte säger är om precis ”alla” alltid har dessa möjligheter, vilket kan vara själva 
problemet.  

Det framgår i enkäten att personer som är medlemmar i införandegrupper också är 
betydligt mer nöjda med delaktighet än de som inte är med i någon grupp. Det är ett tydligt 
tecken på att man vill vara med och påverka, får man inte det då blir man missnöjd och 
oengagerad.  

Dessutom nämner Engevall (personlig kommunikation, 22 mars 2013) problem med s.k. 
högkvartersorientering och då blir de övriga medarbetarna kanske inte motiverade om man 
endast väljer vissa nyckelpersoner som kanske redan hör till högkvarteret för att utveckla 
systemet. Å andra sidan är det ledningen som enligt Ljungberg och Larsson (2001) måste 
visa sitt engagemang och agera förebild. Väljer man bara ut en liten grupp delar man 
samtidigt ut medarbetarna i två grupper – en liten grupp aktiva och den stora majoriteten 
som passiva åskådare. Å andra sidan är nyckelpersoner just de som kanske är naturliga 
ledare inom verksamheten och som i sin tur kan påverka alla andra på förbanden och få 
dem att förstå och samarbeta.  

5.2.3 Utbildning 

Enligt de intervjuade har man lagt stor vikt vid just utbildningsbiten. Det fanns två olika 
typer av utbildningar (en självutbildning och en klassrumsutbildning) att välja på och 
noggrant utvalda handledare och huvudhandledare från verksamheten. Utbildarna var dock 
inte alltid insatta i verksamheten som de skulle utbilda användarna i, de fick själva en mer 
teknikinriktad utbildning och det var det som de skulle utbilda i. Användare fick inte alltid 
svar på frågan ”varför” utan mer att så här ska vi göra nu. Arbetet med eventuella ändrade 
rutiner eller arbetsflöden leddes dessutom inte centralt alls. De intervjuade erkänner att 
kvalitet på utbildningarna och användarvänligheten samt gränssnittet kunde ha varit bättre 
och man har dessutom löpande arbetat med att förbättra utbildningarna efter tidigare 
införande.  

Trots detta anser majoriteten av medarbetarna att de inte fått den utbildning de behövde. 
Dessutom tyckte en respondent i enkäten att han/hon aldrig har fått en bra utbildning utan 
att det snarare var så att medarbetare lärde sig själva och/eller ifrån varandra utan chefens 
inblandning. Någon annan klagade på att han/hon inte hunnit få någon utbildning, då de 
olika modulerna infördes alldeles för fort samtidigt som en annan ansåg att utbildningen 
var bristfällig med ofullständiga anvisningar. Den generella bilden man får från enkäten är 
att medarbetarna inte är nöjda med den utbildning de har fått i PRIO. Enligt Sörqvist 
(2004) har utbildning en direkt effekt när det gäller att förebygga förändringsmotstånd, 
vilket i detta fall kan vara förklarningen till varför motståndet inte eliminerats såsom 
ledningen kanske hade önskat.  
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Hur är det möjligt att ledningen har satsat på utbildning, tagit in de bästa från 
verksamheten, utbildat dem till handledare för att sedan skicka ut dem tillbaka till 
verksamheten och sprida sin nyvunna kunskap och ändå fått kritik från medarbetarna som 
anser att man misslyckats med sin utbildningsinsats? En av förklaringarna kan vara Yukls 
(2010) påstående att man inte kan prata om delaktighet förrän individerna får vara med och 
påverka. Medarbetarna kan ha svårt att se sina påverkansmöjligheter genom utbildning, 
felanmälningar, en hjälpknapp eller workshops, eftersom det snarare är 
informationsspridning och inte delaktighet man har åstadkommit i verksamheten. 
Informationsspridning som också är ett sätt att marknadsföra systemet internt, är dessutom 
något som de intervjuade erkänner inte har fungerat helt felfritt. Enligt Brink (personlig 
kommunikation, 18 mars 2013) har en del av informationen av någon anledning stannat på 
vägen och inte nått slutanvändaren.  

5.2.4 Informationsspridning  

Om man hade haft en fungerande kommunikationsplan gällande implementering av 
systemet och använt sig av sina experter på området inom organisationen skulle enligt 
Sörqvist (2004) både visionen och målen med implementeringen förhoppningsvis varit 
bättre kommunicerat gentemot medarbetarna.  

Endast information räcker inte. Spridning av färdigdiskuterad information sänder enligt 
Kihlblom (2005) signaler till medarbetare om att deras åsikter inte är värdefulla eller 
önskvärda för verksamheten och de blir då i sin tur oengagerade och reagerar genom att 
vägra acceptera lösningen som någon annan tagit fram – några säger upp sig, några 
kritiserar allt som har med det nya systemet att göra och några skapar motstånd och gör allt 
för att förhindra att det nya systemet förankras i verksamheten. Medarbetarna i enkäten 
ansåg dessutom att man inte har skapat förtroende för systemet och det tyder på att 
ledningen inte var tillräcklig öppen mot medarbetarna som Kihlblom (2005) menar.  

Vidare är det så att enligt Thylefors (2004) måste medarbetarna förstå helheten för att en 
stor förändring skall inträffa. Skulle medarbetarna förstå vitsen med att införa ett nytt 
system i verksamheten skulle ledningen ha det lättare att skapa motivation och 
engagemang och minska motståndet. Att förstå behovet av förändring är något som även 
Kihlblom (2005) nämner. Har Försvarsmakten inte skapat förståelse för PRIO, kan det vara 
svårt för medarbetarna att uppleva att de har möjlighet att påverka utvecklingen.  

Försvarsmaktens ledning gjorde det svårt för medarbetarna att ta ansvar för acceptans av 
systemet, eftersom de inte skapade delaktighet, då 91 % av respondenterna inte kände sig 
delaktiga i implementeringsarbetet. Om Försvarsmaktens ledning inte uppmuntrar till 
ansvarstagande, kan medarbetarna dessutom uppleva att ledningen inte har respekt för 
dem, vilket enligt både Ljungberg och Larsson (2001) samt Kihlblom (2005) är nyckeln till 
delaktighet och framgång. Ingen av de intervjuade nämnde att det fanns möjlighet att 
lämna förbättringsförslag då de flesta endast pratade om att medarbetarna hade möjlighet 
att anmäla avvikelse eller få hjälp. Det är alltså både informationsspridning och möjlighet 
att uttala sig i frågan som är avgörande för att delaktighet skall skapas, något som även 
Thelander (2003) påpekar.  

Totalt sett anses delaktigheten i processen vara bristfällig. Man har enligt Paldanius (1999) 
fördelning skapat passiv delaktighet genom delvis informationsspridning och insyn i 
beslutsarbete för medarbetarna. Ledningen har dock inte låtit alla vara med och föra en 
diskussion och dessutom har informationsspridningen visat sig vara bristfällig.  
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5.2.5 Förbättringspotential  

De intervjuade ansåg att det generellt sett fanns en relativt stor förbättringspotential i 
Försvarsmaktens arbete att skapa delaktighet. Det bekräftar även Danielsson som anser att 
man har ett problem om man ska skapa delaktighet mellan olika nivåer inom den typiska 
hierarkiska organisationen som Försvarsmakten alltid har tillämpat eftersom man har en 
stark koppling mellan sin position och sina ansvarsområden (personlig kommunikation, 26 
mars 2013). Dessutom nämner Axelsson ett problem med behörighetsnivåerna (personlig 
kommunikation, 22 mars 2013). Därför förespråkar Deming (refererad i Bergman och 
Klefsjö, 2007) en helhetssyn med kommunikation mellan alla avdelningar i organisationer.  

Det första Försvarsmakten borde göra är att skapa förståelse kring begreppet delaktighet i 
ledningen. Enligt Danielsson ska ledningen fundera på vilken nivå de vill göra sina 
medarbetare delaktiga i; t.ex. hur mycket ska medarbetare kunna påverka. Då kommer t.ex. 
Yukls (2010) fyrgradiga skala eller Kihlbloms (2005) olika nivåer av delaktighet med 
ansvarstagande som den högsta nivån in i bilden.  

5.3 Ledarskap 

5.3.1 Allmänt om ledarskapet  

Majoriteten av medarbetarna tyckte att ledningen inte skapat en tydlig vision med 
införandet av det nya systemet. Enligt Kotter som refereras i Magnusson och Olsson 
(2009) innebär det tredje, fjärde och femte steget i förändringsprocessen att ledningen 
skapar en vision, kommunicerar ut den och får andra att känna ägarskap och agera mot 
visionen, något som majoriteten av medarbetare anser att Försvarsmaktens ledning inte har 
gjort. Inte heller de intervjuade nämner att man har haft någon vision med implementering 
av PRIO i verksamheten under sina intervjuer. Anledningen till detta kan vara att man inte 
upplevt införandet av det nya systemet i verksamheten som en förändring och därför inte 
hanterat situationen på det sättet. Det bekräftar även Axelsson i sin intervju där han har 
svårt att definiera begreppet förändringsledning (personlig kommunikation, 22 mars 2013).   

Sedan att själva insatsen inte lyckades till fullo kan ha flera orsaker. Vi har redan nämnt 
den pågående omorganisationen. Vidare kan även resursbrist vara en orsak. Flera av de 
intervjuade nämnde att man varit tvungna att tänka om och skicka resurser dit där de 
behövdes mest – speciellt till den tekniska delen där det fanns tydliga krav på leverans 
istället till den organisatoriska biten (se avsnitt 5.1.4 Implementeringsprojekt).  

Dessutom har enligt medarbetarna ledningen misslyckats med att skapa en positiv attityd 
till PRIO innan implementering av det nya systemet hade introducerats till medarbetarna. 
Det innebär att medarbetarna var mer eller mindre tvungna att acceptera ett system som de 
inte kände förtroende för. Det bekräftar även en respondent i en öppen kommentar då 
han/hon säger att det finns allvarliga brister vad gäller förtroende för systemet, vad det kan 
åstadkomma och till vilket pris.  

5.3.2 Förtroendekapital 

Medarbetarna i enkäten framförde att chefens ledarskap under implementeringen delvis 
byggt på ett gott exempel. Att ledningen visar sitt engagemang och intresse är avgörande 
vid en verksamhetsförändring. Det bekräftar både Yukl (2010) och Ekstam (2005). Brink i 
sin intervju bekräftar att förändringsledning är något som Försvarsmakten måste bli bättre 
på (personlig kommunikation, 18 mars 2013).  
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Majoriteten av medarbetare har inte haft fullt förtroende för sin chef vid implementering av 
PRIO. Enligt Rolandsson och Oudhuis (2009) är dock ett förtroendefullt ledarskap en 
förutsättning för att en organisation skall lyckas med sin förändring. Har man inte lyckats 
skapa ett förtroendefullt ledarskap kan osäkerheten spridas i verksamheten. Anledningen 
till att medarbetarna inte känner förtroende för sin chef kan även vara den HR- 
transformation och omorganisationen, Org 13 som de intervjuade talar om. En av 
respondenterna nämner även detta i enkäten. Varför Försvarsmakten har valt att göra 
organisatoriska förändringar samtidigt som införandet av det nya integrerade systemet 
PRIO i organisationen pågick är för oss obegripligt. Det kan också vara en förklaring till 
varför ledningen enligt medarbetarna misslyckats med att skapa en positiv attityd inför den 
kommande implementeringen eller varför medarbetarna inte har någon tydlig vision, som 
har skapats och kommunicerats ut. Har man precis bytt chef eller arbetsuppgifter kan det 
vara svårt att hålla arbetsmoralen uppe och därmed blir även förtroendet lågt.  

Det är dialog och lyhördhet som enligt Rolandsson och Oudhuis (2009) hjälper till att 
bygga förtroende för ledningens initiativ. Medarbetarna i enkäten känner sig inte delaktiga 
i införandeprocessen och då kan man varken prata om någon dialog eller lyhördhet från 
ledningens sida.   

Å andra sidan tycker flera respondenter i enkäten att ledarskapet med hänsyn till 
förutsättningarna har varit bra och även enkätens resultat tyder på att det finns en grupp av 
nöjda medarbetare, som känner fullt förtroende för sin chef. Det visar vidare att ledningen 
har försökt att skapa en tydlig vision med PRIO, något som endast var tionde av 
medarbetarna anser att man lyckats med. Om man räknar in även dem som ansåg att man 
delvis ha skapat en tydlig vision så blir resultat 48 %, vilket är en stor skillnad. Det innebär 
att tid och pengar som har lagts på att förbereda införandet inte gick till spillo utan att man 
faktiskt har varit medveten om förändringsprocessens olika steg och den organisatoriska 
utvecklingen. Det man däremot inte var medveten om är att förändring är en psykologisk 
process såsom Ekstam (2005) beskriver det och den skapar otrygghet. Chefer och ledare 
borde under hela implementeringsprocessen varit med tillgängliga, fört en öppen dialog 
med sina medarbetare och skapat förtroendefulla relationer med dem.  

5.3.3 Situationsanpassat ledarskap 

Tanken med handledare har enligt de intervjuade snarare varit att hjälpa till med praktiska 
frågor och utbildning och därmed inte att leda medarbetarna i förändring. I detta 
sammanhang hade kanske ett något mer relationsorienterat ledarskap enligt Huges et al. 
(2009) behövts för att uppmuntra och stötta medarbetare samt klargöra eventuella 
oenigheter. Axelsson (personlig kommunikation, 22 mars 2013) har dessutom i sin intervju 
påpekat att chefer snarare sett införande av PRIO som en extrauppgift och det kan också 
vara en anledning till varför ledarskap under implementeringen ses som bristfälligt. Ledare 
och chefer inom Försvarsmakten hade i denna situation kunnat använda sig av 
situationsanpassat ledarskap såsom Northouse (2010) eller Huges et al. beskriver det och 
utgå från medarbetarnas mognadsgrad och uppgiftens tidslinje. I början av 
implementeringen t.ex. kräver medarbetarna mycket instruktioner, med andra ord en chef 
som berättar vad de ska göra, medan på slutet räcker det med en coachande eller stödjande 
ledarskapsstil istället. 

 Tittar man på indelningen av ledarstilar som Överbefälhavaren (1986) tagit fram är nog 
handledarskap att föredra i denna situation. För militären är den typiska makt-ledarstilen 
(”peka med hela handen”) något som man utgår ifrån i början av implementeringen. Då är 
det viktigt med att skapa en grundläggande struktur och kartlägga rutiner. Men rätt snart 
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måste ledarstilen anpassas till medarbetarnas behov. En chef som handleder sina 
medarbetare ökar motivationen för ändringen hos individerna. I det här skedet är det 
dessutom viktigt med förtroendeskapande åtgärder så att motståndet minskar och 
medarbetarna fokuserar på själva implementeringen och de gemensamma målen som 
dessutom måste accepteras av var och en. Handledarskap har tillämpats då nyckelpersoner 
i verksamheten har valts ut och utbildats till handledare och huvudhandledare för att sprida 
kunskap, minska osäkerheten och förankra systemet hos de övriga medarbetare.  

5.3.4 Förändringsledning 

Försvarsmakten är en orderstyrd organisation där man inte är så van att arbeta med mjuka 
värden. Det finns inte rutiner för det. De anställda är utbildade och förberedda, kulturellt, 
på väpnad strid. PRIO är till sin karaktär mer ett civilt administrativt projekt på lägre nivå.  

Förändringsledaren måste enligt Rolandsson och Oudhuis (2009) vara medveten om 
komplexiteten och bearbeta motstånd från första början för att kunna leda medarbetare till 
att acceptera förändringen. Förändringsledarna är inget som någon av de intervjuade 
nämner så vi utgår från att man endast haft handledare och huvudhandledare till hands vid 
implementeringen. De intervjuade nämnde vidare att dessa hade utbildats i PRIO men 
ingen talar om deras ledarskapsegenskaper eller någon speciell utbildning i t.ex. 
konflikthantering eller förändringsledning. 

De intervjuade beskrev tyvärr aldrig hur förändringsledning eller förändringsprocessen har 
gått till och/eller hur man förmedlat budskapet, formulerat vision, argumenterat för 
förändringen och gjort den personliga kopplingen. Det vi vet är att man utvecklat kunskap, 
färdigheter och attityder genom utbildning och informationsspridning samt genom att 
involvera nyckelpersoner i utvecklingsarbete. Ledningen har dock inte låtit berörda vara 
med i beslutsprocessen och på detta sätt har både delaktighet, engagemang och resultat 
påverkats negativt.  

5.3.5 Sammanfattning 

Den kompletta bilden av enkäten är att ledarskapet under implementeringen har varit 
bristfälligt, vilket mycket beror på den orderstyrda organisationen. Även de intervjuades 
åsikt var att förändringsledningen kunde ha varit bättre. Det största problemet har varit 
brist på bärande vision, något som Ekstam (2005) anser är en av de vanligaste 
förändringsfällorna. Vidare hade medarbetare inte fullt förtroende för sin chef vilket enligt 
Yukl (2010) är en av flera anledningar till varför man inte lyckas med sitt 
förändringsarbete. 

Å andra sidan har man satt upp flera delmål för medarbetarnas kompetensutveckling 
genom att planera en utbildningsinsats efter varje införande. Tyvärr blev inte alla planer till 
verklighet, då medarbetarna enligt enkäten har varit missnöjda med den utbildningen de 
har fått och några har dessutom inte ens hunnit få någon utbildning, vilket tyder på att man 
inte avsatt tillräckligt med tid för denna organisatoriska förändring. Det sista steget i 
förändringsprocessen såsom Ekstam (2005) beskriver den är att följa upp, stödja och 
förstärka och det är det som Försvarsmakten borde göra nu för att kontrollera om 
verksamheten är på rätt väg.  
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6 Slutsatser 
 

 
I detta kapitel redovisar vi slutsatserna baserade på de resultat och den analys, som har 
presenterats och genomförts med koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi 
avslutar kapitlet med att ge vissa rekommendationer som vi bedömer kan förbättra 
implementeringsprocessen för verksamheter inom offentlig sektor. 
 

 
Redan vid uppsatsskrivandets början fanns det goda skäl (ansvarsutkrävning, 
ägandeförhållanden mm.) till att offentlig sektor bör betraktas som en separat gren inom 
affärssystemsimplementering; med egna förutsättningar och aspekter för framgång. Vår 
undersökning visar att implementering av affärssystem i en stor offentlig verksamhet är ett 
komplicerat projekt med många infallsvinklingar, regelverk och fallgropar men samtidigt 
att det trots allt inte finns så många skillnader vad gäller implementeringsprocessen mellan 
den offentliga och privata sektorn.  

Här nedan redovisar vi våra slutsatser med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

6.1 Frågeställning 1  

Hur kan implementering inom en offentlig verksamhet se ut? Vilka styrkor och svagheter 
kan identifieras i denna process? 

Implementeringsprocessen har delats upp i sex olika införandesteg för att möjliggöra en 
bra migrering av befintliga system in i det nya systemet. Den studerade organisationen har 
använt sig utav den fasade implementeringsmetoden per modul enligt Magnusson och 
Olssons (2009) typologi, vilket ger följande för- och nackdelar. Fördelarna har varit 
mindre risk för verksamheten, då man i eventuella fall kan gå tillbaka till det gamla 
systemet. Dessutom rekommenderas den fasade modellen för stora och komplexa företag, 
vilket Försvarsmakten utan tvekan anses vara. En annan fördel ansågs den stegvisa 
utbildningen vara, då medarbetarna kunde lära sig systemet etappvis. Nackdelarna har 
varit kostnaderna, eftersom organisationen är tvungen att ha igång både det gamla och det 
nya systemet samtidigt och tillämpa eventuella temporära lösningar, vilket rimligtvis leder 
till ökade kostnader. Detta implementeringssätt skapar också oengagerad personal, vilket 
ledde till att några har sagt upp sig under implementeringsprocessen.  

Den studerande organisationen är speciell på grund av dess stora verksamhet och 
komplexitet, som påverkat processen. De processbeskrivningar med tillhörande 
uppdaterade arbetsflöden som borde ha tagits fram med anledning av att man valt ett visst 
affärssystem har inte klarlagts, vilket ledde till att kopplingen mellan befattning och 
behörighet inte var klargjord. Detta har komplicerat det efterföljande arbetet med 
ansvarsbiten för befattningarna/behörigheter och dess indelning i processerna. 
Organisationen har dessutom haft andra krav på sig vilket utmärker den offentliga sektorn 
vilket i vårt fall har varit regelverket inom säkerhet och offentlig upphandling.  

Implementeringen har påverkats negativt av både HR-transformationen och den andra 
organisatoriska förändringen Org 13 genom otydliga avgränsningar och uteblivna resultat. 
Dessutom påverkas hela organisationen av den oro och ständiga förändringar som gör att 
kvalitén på arbetet blir lidande.   
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En viktig styrka i hela processen har visat sig vara en noggrann planering och uppdelning 
av processen i flera steg med uppnåbara delmål enligt den s.k. assesment-metoden. Tack 
vare den kunde brister och fel rättas till så fort man upptäckte dem och processen blev 
därmed mer och mer effektiv under tidens gång. Det som inte fungerade i föregående steg 
eller fel som upptäcktes vid leverans rättades till så att nästa steg fungerade bättre och 
smidigare.  

En annan styrka i processen har varit nyckelpersoner som utbildades till s.k. avancerade 
användare för att sprida kunskap, förankra affärssystemet i verksamheten och stötta 
medarbetarna i deras dagliga arbete med det nya systemet. Dessa personer har agerat s.k. 
PRIO-gurus i organisationen och haft en viktig roll i hela implementeringsprocessen. 
Utbildningen som medarbetarna har blivit erbjudna delades upp i två delar – ADL-
utbildning och klassrumsutbildning. Detta har man gjort för att underlätta för medarbetarna 
och organisationen.   

En funktionell testverksamhet och en kompetent förvaltningsorganisation med in- och 
utringningar är några av de andra reaktiva lösningar som Försvarsmakten har satsat på för 
att stötta, effektivisera och utveckla det dagliga arbetet med systemet och som har visat sig 
fungera bra. 

En svaghet i processen har varit resursplaneringen. Behovet av resurser har underskattats 
och man var tvungen att både kompromissa och prioritera inom vissa delar av 
systeminförandet. Implementeringsmodellen som beskriver Försvarsmaktens 
implementering bäst är Magnusson och Olsson (2009) modell för påverkansfaktorer med 
fyra olika delar.  

Under implementeringen av affärssystem i en så stor organisation behöver man hjälp 
utifrån (t.ex. coachstöd) i samband med både uppstart av arbetet men även innan och under 
arbetets gång för att kunna skapa sig en egen förståelse och agera därefter. Speciellt 
medarbetarna är i stort behov av ett bollplank i en sådan situation för att skapa delaktighet 
som i sin tur leder till att systemet förankras i verksamheten.  

För att sammanfatta hur Försvarsmaktens implementeringsprocess har sett ut samt vilka 
styrkor och svagheter som har identifierats, har vi tagit fram en modell (se figur 6.1). 
Modellen bygger delvis på Magnusson och Olssons (2009) modell för påverkansfaktorer 
(se figur nr. 2.3) och delvis på våra egna uppfattningar som har formats under uppsatsens 
gång med hjälp av andra källor (t.ex. Holland och Light, 1999 mfl.) och de intervjuades 
beskrivningar. Implementeringsprocessen har delats i två delar – den tekniska och den 
organisatoriska.  

Den starka sidan i hela processen är den tekniska delen. Försvarsmaktens befintliga system 
har ersatts med ett nytt och enligt de intervjuade har arbetssättet underlättats och 
effektiviserats sedan dess. Därför har projektmetodik och testning samt förvaltning 
fungerat bra. Även här finns dock delar som kan förbättras, t.ex. utbildning, användare och 
change management (ur det tekniska perspektivet). Den svaga sidan i processen är däremot 
den organisatoriska delen med delaktighet, ledarskap, kommunikation och förändring (den 
”mjuka” organisatoriska biten) i sin spets. Den organisatoriska delen utgör därmed större 
risk för att ett införandeprojekt misslyckas, vilket även bekräftas av Magnusson och Olsson 
(2009) om att man oftast skyller på tekniken vid ett misslyckat projekt trots att det i själva 
verket är den mänskliga faktorn som är den verkliga orsaken till misslyckandet. Den 
organisatoriska delen av implementeringsprocessen är den mest avgörande för att 
verksamheten skall lyckas med sin implementering och det är där den största 
förbättringspotentialen finns. Det här visade sig också i resultatet av enkäten där 96 % av 
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alla som besvarade enkäten ansåg sig inte ha fått möjligheten att komma med förslag och 
uttrycka sina åsikter innan implementeringen av det nya datasystemet PRIO genomfördes 
och 91 % ansåg sig inte heller ha fått denna möjlighet under själva implementeringen. 

Egenutvecklad modell för Implementeringsprocess av affärssystem (inspirerad av Magnusson & 
Olssons modell för påverkansfaktorer, 2009) 

Frågeställning 2  

Hur ser medarbetarnas delaktighet under implementering av ett verksamhetssystem ut i en 

Delaktighet såsom Försvarsmaktens och PRIOs ledning har tolkat begreppet innebär 
informationsspridning i första hand, den lägsta graden av delaktighet. Vidare möjlighet att 
anmäla fel och att involvera ”de bästa” i utvecklingsarbete och utbildning. Det finns dock 
så mycket mer och de flesta av de intervjuade är medvetna om begreppets djupare 
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mer då utbildningsmaterial togs fram innan systemet var färdigutvecklat. Tanken med 
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engagemang i processen och därför kan utbildning trots flera stora 

insatser från ledningen inte uppfattas som en styrka. Det innebär att resultatet av enkäten, 
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rätt utbildning och resterande 42 % tyckte att de bara delvis hade fått den utbildning de 
ansåg sig behöva. Felaktig eller bristfällig utbildning är dessutom ett vanligt skäl till varför 
en implementering inte är framgångsrik (O´Leary, 2000).  

För att affärssystemet skall fungera som ett bra stöd för organisationens 
informationshantering måste den förankras i verksamheten. Detta gör ledningen genom att 
ordna med rätt utbildning, skapa delaktighet, uppmuntra informationsspridning, 
marknadsföra systemet i verksamheten och skapa en öppen dialog. Brink konstaterade i 
intervjun att det inom Försvarsmakten inte fanns någon plan för när Försvarsmakten ska 
kommunicera med organisationen, och vilken metod man skall använda sig av då 
(personlig kommunikation, 18 mars 2013). Delaktighet har dessutom en stor betydelse för 
att motverka negativa attityder och motstånd. Det handlar om att få stöd och tid att 
analysera skillnad mellan befintligt arbetsflöde och det som kommer med PRIO. Om 
användarna väntar sig att kunna fortsätta arbeta som tidigare så finns varken acceptans 
eller metod för förändringar som passar in i PRIO.  

6.3 Frågeställning 3  

Hur ser ledarskap under implementering av ett verksamhetssystem ut i en offentlig 
verksamhet? 

För att implementeringsprojektet skall bli framgångsrikt är det av största betydelse att 
organisationens ledning är övertygad och agerar på ett kraftfull och tydligt sätt. I resultatet 
av enkäten och intervjuerna är diskrepansen stor mellan hur chef och medarbetare uppfattar 
ledarskapet och delaktigheten i organisationen. Inom organisationen finns det en stor 
förbättringspotential avseende just själva ledarskapet.  

De viktiga aspekterna inom Försvarsmakten har varit bristfälligt ledarskap, brist på öppen 
dialog, ett klart syfte och en tydlig utkommunicerad vision samt brist på utbildad personal. 
Ledarskap och speciellt förändringsledning kan vara avgörande om man lyckas med sin 
förändring eller inte. Medarbetare måste förstå vitsen med förändring och se att det finns 
personliga vinster för dem. Det räcker inte med att ledningen informerar om vad som är på 
gång i verksamheten, men det är i alla fall en bra början. Det är upp till varje chef/ledare att 
hitta rätt väg för att engagera sin personal i förändringsarbete.  

Slutsatsen är att stödet var för litet. Ett så stort system måste ha en högre grad av stöd. Då 
inte bara i form av ”teknisk upprustning” dvs. att köra fast i själva systemet utan framför 
allt i verksamhetsanpassning och översättning från tidigare rutiner. Resultatet från vår 
studie tyder på problemet med de första ADL-utbildningarna från IBM, som var dåliga 
enligt Engevall och Axelsson (personlig kommunikation 22 mars 2013) och det har 
genomsyrat och påverkat medarbetarnas syn på utbildningen i PRIO i alla faserna efter det, 
vilket också påverkar ledarskapet. Mer än hälften av alla som besvarade enkäten, 54 % har 
inte fått den utbildning, som de anser sig behöva för att kunna jobba i det nya datasystemet 
PRIO. 4 % anser sig ha fått rätt utbildning och resterande 42 % tycker att de bara delvis har 
fått den utbildning de anser sig behöva. 

6.4 Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete har varit att studera hur implementeringen av affärssystem 
kan gå till i en offentlig organisation och hur medarbetarnas delaktighet samt chefernas 



    

70 
 

ledarskap ser ut under implementeringen. Det övergripande syftet har varit att identifiera 
förbättringsområden och ge förslag till lösningar. 

Med utgångspunkt i våra slutsatser ovan anser vi att uppsatsens syfte har uppfyllts. Vi har 
besvarat våra frågeställningar. Genom att noga förbereda och planera implementeringen 
samt genom att systematiskt förebygga ovanstående fallgropar, kan dessa oftast undvikas. 
Dessutom kommer vi i nästa avsnitt att fördjupa våra förslag på förbättringsåtgärder. 

Här nedan följer en kort sammanfattning av våra slutsatser: 

• En stegvis implementering med sex införandesteg har tillämpats.  

• Den studerade organisationen inom offentliga sektorn är stor, komplex, hierarkisk 
samt har en specifik ansvarsfördelning med befattningar och behörigheter.  

• Den studerade organisationen har valt att anpassa verksamheten till ett 
affärssystem, vilket ledde till att det fanns för lite stöd för användaren vid 
införandet. Stödet var tekniskt korrekt men det saknades en analys av skillnader i 
arbetsflöden som föranleds av att man får ett helt nytt och annorlunda system. 

• Styrkor i implementeringsprocessen har varit: projektmetodik, planering, stegvis 
införande, nyckelpersonerna som avancerade användare, testverksamhet och en 
egen förvaltningsorganisation.  

• Svagheter i implementeringsprocessen har varit: ledarskap, förändringsledning, 
delaktighet, utbildning, kommunikation, stöd, resursplanering, oklart syfte, otydliga 
mål samt vision som inte kommunicerats ut till medarbetarna i organisationen.  

• Svagheter och styrkor sammanfattas i en egenutvecklad modell som delar 
implementeringsprocessen i två delar – den tekniska och den organisatoriska. 

• Den avgörande faktorn i implementeringsprocessen har visat sig vara den 
organisatoriska delen med aspekter som handlar om organisation och ledning.  

6.5 Förbättringsförslag 

För att lista ut ett antal förbättringsförslag har vi använt oss av några av Demings 14 
punkter samt Bergman och Klefsjös hörnstensmodell: 

• Punkt 1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring  - 
Försvarsmakten borde enligt Sörqvist (2004) se över sin organisatoriska struktur 
och underlätta för medarbetarna att komma med förslag på förbättringar. Dessutom 
borde Försvarsmakten som en offentlig myndighet arbeta för att ta mer långsiktiga 
beslut istället för kortsiktiga och ibland till och med s.k. ad hoc beslut. Därför 
måste den hierarkiska kulturen som finns kvar i Försvarsmakten på många ställen 
rivas ned, innan vissa förbättringar kan ske och medarbetarna kan våga säga vad de 
tycker och komma med förbättringsförslag som gynnar och effektiviserar 
verksamheten. 

• Punkt 5. Förbättra ständigt varje process - Försvarsmakten har kartlagt 
processer för att möjliggöra införandet av PRIO, men dessa behöver ständigt 
uppdateras då Försvarsmaktens verksamhet ej är statisk utan dynamisk. Det innebär 
att processerna måste ses över med jämna mellanrum enligt Ljungberg och Larsson 
(2001). Dessutom måste processerna på olika nivåer och på förbanden, enheterna 
och avdelningarna kommuniceras mellan chefer och medarbetarna så att alla får en 
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form av förståelse vad processerna som påverkar den enskilda medarbetaren och 
chefen innebär och vad man kan göra för att utveckla processerna och 
verksamheten. Genom att arbeta med processer kan Försvarsmakten åstadkomma 
följande fördelar: få en helhetsbild, identifiera de svaga länkarna, visa flaskhalsar, 
kartlägga tidsåtgången, förebygga fel, klargöra ansvar, ge stöd och skapa insikt om 
vilka delar av processen som skapar mervärde (Ljungberg & Larsson, 2001). 

• Punkt 6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete - Om medarbetarna får bli 
delaktiga i processerna och verksamhetsutvecklingen, känner de sig mer delaktiga 
än att endast får information, som de kanske inte förstår och kan ta till sig. Dialog 
enligt Rolandsson och Oudhuis (2009) är mycket bättre att använda, då det ger ett 
aktivt utbyte mellan två eller flera deltagare. 

• Punkt 7. Betona ledarskap - Vad är det som säger att för att man har fått en 
utbildning till officer är bättre på ledarskap än en civilanställd? En del officerare, 
som är chefer utövar sitt ledarskap med att ”peka med hela handen” då de enligt 
Danielsson (personlig kommunikation, 26 mars 2013) känner sig obekväma i sin 
roll som chef och fattar då oftast ett kortsiktigt beslut som kanske inte är det bästa 
för verksamheten. Försvarsmakten borde inte utse personer som inte har 
nödvändiga ledarförutsättningar och ledaregenskaper till chefer. Det är viktigt att 
Försvarsmakten utvecklar ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma 
en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Det innebär att ledaren måste vara 
engagerad och utöva sitt ledarskap på ett sådant sätt att han/hon uppfattas som 
trovärdig, tydlig, skicklig i sin kommunikation och får medarbetarna att känna sig 
trygga, engagerade, delaktiga och ansvarstagande (Bergman & Klefsjö, 2007). 

• Punkt 8. Fördriv rädslan - Både chefer, som bedriver ledarskap inom 
organisationen och medarbetarna måste enligt Yukl (2010) kunna känna sig trygga 
i sitt arbete och i sin roll. Gör de det, utför de ett bättre arbete som blir effektivare. 
Med de olika förändringarna som har skett inom Försvarsmakten under senare år, 
såsom HR-transformationen, PRIO och Org 13 har medarbetare känt en oro och 
inte kunnat leverera ett så gott arbete som de har velat, på grund av de olika 
förändringarna som har påverkat dem under flera års tid. 

• Punkt 13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling  - Det vore bra om 
alla medarbetare i organisationen fick viss form av utbildning i processer och 
verksamhetsutveckling, för att uppmuntra dem till att utvecklas i sin egen yrkesroll, 
men också för att kunna hjälpa till och utveckla Försvarsmakten, något som även 
Sörqvist (2004) bekräftar.  

• Punkt 14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen - Alla 
medarbetarna inom organisationen behöver enligt Ljungberg och Larsson (2001) 
känna någon form av delaktighet och då inte enbart i form av information för att 
kunna hjälpa till att förändra Försvarsmakten mot de mål som Riksdagen och 
Försvarsmaktsledningen har satt. Försvarsmakten måste också skapa 
förutsättningar för delaktighet  genom att medarbetarna aktivt får påverka beslut 
och delta i förbättringsarbetet, istället för den nuvarande strikta orderstrukturen som 
finns i organisationen. Viktiga ledord i detta sammanhang är kommunikation, 
delegering och utbildning (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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7 Diskussion 
  

 
I detta kapitel diskuteras slutsatserna och deras relevans. Vi ger även vissa 
rekommendationer som vi bedömer kan förbättra implementeringsprocessen för 
verksamheter inom offentlig sektor. Vi gör även en värdering av de metoder som använts 
samt av validitet och reliabilitet avseende data som har samlats in. Vi avslutar med att 
diskutera några förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Rekommendationer  

Baserat på resultatet av denna studie är vår rekommendation att införande av affärssystem 
bör ske successivt för att ge användarna tid för att skapa sig egen förståelse och möjlighet 
att vänja sig vid det nya affärssystemet. 

Den svåraste biten vid implementering av affärssystem har visat sig vara den 
organisatoriska förändringen som den automatiskt resulterar i, genom att många 
arbetsflöden ändras på grund av IT-stödets utformning. Enligt den genomförda studien bör 
organisationer planera den kommande implementeringen med hänsyn till att ett 
förtroendefullt ledarskap tillsammans med engagemang för förändringen och delaktighet 
bör skapas och säkerställas först. Den viktigaste slutsatsen är att organisationen inte ska 
blunda för den organisatoriska utvecklingen och kompromissa eller prioritera den tekniska 
biten istället. Det betyder inte att man endast kan fokusera på organisationen. Det är viktigt 
att hitta en balans mellan båda delarna så att ingen av de viktigaste aspekterna blir lidande. 
Detta gör man helst genom att planera införandet noggrant och avsätta både tid och 
resurser till att engagemang skapas och ledarskap utförs på ett sätt så att förtroende skapas 
och bibehålls under hela processen.  

7.2 Resultatutvärdering 

7.2.1 Generalisering 

Metoden som användes i vår studie var den som under de givna förutsättningarna ansågs 
vara lämplig för att besvara syftet och få svar på frågeställningarna. Vi är dock medvetna 
om att vi på grund av den låga svarsfrekvensen på enkäten inte kan uttala oss om det 
undersökta fenomenet med stor säkerhet. Eftersom bortfallet är högt bör detta beaktas i 
läsningen av uppsatsen, eftersom ett stort bortfall av empiriskt material gör att resultatet 
blir svårt att dra generella slutsatser från (Larsen, 2009). 

Slutsatserna i denna studie kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall. Med 
generaliserbarhet menas att resultatet av studien ska kunna användas i andra sammanhang 
än i den här enskilda studien (Larsen, 2009). Ett av de krav som Mittuniversitetet ställer på 
en akademisk uppsats är att den ska producera ny kunskap. Den modell för 
implementeringsprocess som tagits fram i denna studie kan troligen vara användbar i andra 
organisationer och i andra sammanhang än just införande av affärssystem. De teoretiska 
studierna, i vilka våra slutsatser delvis har grundats (t.ex. Magnusson & Olsson, 2009), 
stödjer de slutsatser vi har kommit fram till. Baserad på denna studie och de andra källorna 
i uppsatsen framgår det att resultat av vår studie inte endast är användbart i den offentliga 



    

73 
 

sektorn utan att den implementeringsprocess vi har beskrivit även kan urskiljas även i den 
privata sektorn. Däremot så kan vi inte utfästa någon garanti för att de identifierade 
styrkorna och svagheterna är gällande för all typ av verksamhet, eftersom den studerande 
organisationen är speciell på grund av dess stora verksamhet, hierarki och komplexitet. 
Organisationen har dessutom haft andra krav på sig, vilket i vårt fall har varit regelverket 
inom säkerhet och offentlig upphandling. 

7.2.2 Validitet och reliabilitet 

Det kan vara svårt att uppnå en god validitet genom den kvantitativa undersökningen. 
Dessutom kan man dra felaktiga slutsatser om man endast gör en kvantitativ undersökning 
och därför har vi valt att kombinera både den kvalitativa och kvantitativa 
insamlingsmetoden, vilket hade en positiv påverkan på resultatet i denna uppsats. Båda 
delarna har trots det höga bortfallet i den kvantitativa undersökningen kommit fram till 
ungefär samma resultat, vilket gör att våra forskningsresultat kan anses vara relativt 
trovärdiga och tillförlitliga. För att höja validiteten i vår uppsats har vi försökt att samla in 
information som har varit relevant för våra frågeställningar. Genom att vi kunde svara på 
våra frågeställningar och därmed uppfylla vårt syfte, dvs. vi mätte det som vi avsåg att 
mäta, har giltigheten av våra påståenden höjts.  

Enkätens resultat kontra de intervjuades svar visar på en viss diskrepans. Det innebär att 
medarbetarnas uppfattningar om delaktighet och ledarskap under implementerings-
processen var mer negativa än de intervjuades. Vi förklarar detta fenomen genom att titta 
på respondenternas olika bakgrund och funktion under denna process. Alla intervjuade 
exklusive Erna har haft en ledningsbefattning och därför kan deras uppfattning om 
ledarskapet eller/och delaktighet inte anses vara helt förutsättningslöst utan den kunde ha 
påverkats av deras funktioner och positioner i verksamheten. Det är ganska troligt att 
ledningen för implementeringsprojekt inte är alldeles för kritisk till något som de själva har 
varit med om att ta fram och tvärtom. Medarbetare som inte känner sig delaktiga i 
implementeringsprocessen eller som av någon anledning (t.ex. den pågående 
omorganisationen) inte är nöjda med sin nuvarande arbetssituation, kommer antagligen 
svara mer negativt i en undersökning för att åstadkomma en förbättring. Den missnöjda 
atmosfären avseende delaktighet och ledarskap kunde observeras bland medarbetarna 
genom det kritiska resultatet av enkäten. Med det kritiska resultatet menas t.ex. ett lågt 
förtroende för sin närmaste chef och/eller avsaknad av känsla av delaktighet. De 
intervjuade har dock trots sina funktioner varit kritiska till både delaktighet och 
förändringsledarskap, vilket tyder på deras förmåga att lämna objektiva svar i 
undersökningen.  

En viktig faktor i studien har varit de andra pågående organisatoriska förändringarna. Detta 
har kunnat påverka vårt forskningsresultat och möjligtvis även medfört att vi dragit 
felaktiga eller oriktiga slutsatser. Det är framförallt medarbetarnas upplevelse av ledarskap 
och delaktighet som hade kunnat bli annorlunda om inte de andra förändringarna pågick i 
verksamheten. Även resursproblemet kunde ha påverkats av de flera pågående interna 
uppdragen. I detta avseende bör resultatet av vår studie tolkas med stor försiktighet.  

7.2.3 Begränsningar 

Det är dock viktigt att påpeka att införandet av affärssystemet i vår fallstudie inte blev 
slutfört under tiden för vår studie. Det innebär att de svagheter och styrkor som endast kan 
observeras vid den slutliga driftsättningen av sista modulen inte kunde identifieras i denna 
studie.  
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Om vi hade haft mer tid för studien, hade vi genomfört studien annorlunda. Framförallt 
hade vi kompletterat den kvantitativa undersökningen. Enkäten hade då skickats ut till flera 
potentiella respondenter för att få lägre bortfall och mer tillförlitligt resultat. Dessutom 
hade vi kunnat göra undersökningar vid ett flertal tillfällen, därefter jämföra resultatet och 
se om medarbetarnas uppfattningar om ledarskap och delaktighet förbättras under 
processens gång för att på det sättet bekräfta eller förneka det de intervjuade har angivit.  

7.2.4 Förförståelse 

Hur vår förförståelse har påverkat slutresultatet är svårt att säga. Vi har trots det valt att se 
vår förförståelse som något positivt. På detta sätt kan vi känna igen vissa fenomen som 
framkommer i uppsatsen och det kan öka uppsatsens validitet. Vi har under hela processen 
varit medvetna om den starka förförståelsen som den ena forskaren hade på grund av 
hennes anställning inom den studerande organisationen. Därför var det upp till den andra 
forskaren att korrigera sådana påståenden eller slutsatser som inte har grundats på denna 
studies resultat. Förmodligen finns det flera alternativa sätt att tolka de styrkor och 
svagheter vi identifierat genom vår undersökning och dessa förklarningar sannolikt 
samverkar till de styrkor och svagheter som vi har upptäckt i vår studie.  

7.2.5 Sammanfattningsvis 

Resultatet av denna studie har bidragit med ytterligare kunskap kring hur implementering 
av affärssystem kan se ut samt hur ledarskap och delaktighet fungerar vid en sådan 
organisatorisk förändring. Flera respondenter har bett att få ta del av resultatet, vilket kan 
visa på att det finns ett intresse till forskningsämnet och vad denna studie kan bidra med. 
Förhoppningsvis kan flera både offentliga organisationer eller privata företag ta hjälp av 
denna studie vid implementering av affärssystem. 

Slutligen visar uppsatsen på att det finns många fallgropar med implementering av 
affärssystem och det kan vara svårt för en organisation att undvika alla men genom att vara 
medveten om vilka de vanligaste riskerna är, kan en organisation eliminera de största 
riskerna. Det viktigaste är att organisationer har kapacitet att skapa en balans mellan de 
mjuka och mera mänskliga faktorerna och de hårda och mer tekniska faktorerna. 

7.3 PDSA-cykeln och förbättringsförslag 

För att identifiera förbättringsområden och beskriva förbättringsförslag för denna uppsats 
har vi valt att använda oss av PDSA-cykeln, som beskrevs mer grundligt i kapitel 2 (se 
figur 7.1).  

 
Figur 7.1 Schema för systematiskt förbättringsarbete PDSA-cykeln (Källa: Sörqvist, 2004) 
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I det första steget (Plan) var ett planeringsarbete där vi planerade vad vi skulle skriva om, 
vad vårt syfte var, vilka mål som vi ville uppnå, vilka metoder som skulle användas och 
vilka teorier som skulle tas upp. När vi kommit en bit på vägen och skapat oss en 
uppfattning om vad denna studie skulle handla om och hur vi skulle genomföra den då var 
det dags för att börja skriva (Do). Redan under själva skrivprocessen har det kommit fram 
nya idéer och tankar om hur vi hade kunnat förbättra vårt arbete. När uppsatsen var färdig 
återstod bara ett avsnitt som skulle skrivas – ett avsnitt där vi noggrant skulle jämföra 
resultat med mål, identifiera förbättringsområden och lämna några förbättringsförslag 
(Study). Lärandet sker oavsett vilket resultat man kommer fram till.  

Följande förbättringsområden och förbättringsförslagen har identifierats: 

• Teori:  Implementerings- och affärssystemlitteratur som används i studie får inte 
vara äldre än 5 år, dvs. med utgivningsår 2008 och framåt för att hålla tempo med 
den nuvarande teknikutvecklingen.  

• Fallstudie/Avgränsning: Studien genomförs i en organisation som inte genomgår 
en annan organisatorisk förändring samtidigt.  

• Metod: Enkäten skickas ut till flera medarbetare som har möjlighet att svara (både 
på den tekniska och organisatoriska sidan). Ett förbands ledning borde inte stå i 
vägen för medarbetarna och bestämma vilka undersökningar de får eller inte får 
svara på. Det borde vara upp till varje medarbetare att själv få bedöma om den vill 
vara delaktig i en undersökning eller ej.  

• Metod: En intervju med en eller flera medarbetare utan ledningsbefattning bör 
göras som ett komplement till enkäten och de andra intervjuerna. 

• Resultat/Metod: Resultat av intervjuer diskuteras med de intervjuade innan arbetet 
med analys och slutsatser fortsätter för att säkerställa att vår resultatbeskrivning 
inte färgas av vår förförståelse och att vi uppfattar de intervjuade rätt.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett behov av mer utförlig forskning i ämnet. En studie skulle kunna utföras i en 
annan offentlig verksamhet som genomgått implementering av affärssystem men inga 
andra interna omorganiseringar samtidigt för att få fram om det även där råder liknande 
styrkor och svagheter i implementeringsprocessen. Flertalet idéer till fortsatt forskning kan 
identifieras i och med denna studie. Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka 
den framtagna modellens användning i verkligheten och på det sättet se om våra slutsatser 
kan generaliseras även till andra verksamheter. Det vore även intressant att undersöka 
implementeringsprocesser i små och medelstora företag i den offentliga sektorn. 

Slutligen vore det mycket intressant att utforska hur en stor, komplex och relativt 
hierarkisk organisation bör gå tillväga för att skapa delaktighet och engagera medarbetarna 
i implementeringsarbete så att alla känner sig motiverade och delaktiga i processen. Det 
handlar om att undersöka hur man i praktiken gör som förändringsledare för att skapa 
balans mellan de mjuka och hårda faktorerna i sitt arbete med affärssystemimplementering. 
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BILAGOR 

BILAGA NR. 1 
Intervju om införande av det nya systemet PRIO 
Frågor till Jan Salestrand, Thomas Engevall, Per Brink & Stefan Axelsson 
 

1. Beskriv hur införandeprocessen för system PRIO har sett ut?  
 

2. Vilka möjligheter, risker, problem och farhågor har ni stött på vid införandet?  
 

3. Beskriv hur stor delaktighet har medarbetarna i system PRIO haft under 
införandeprocessen? Fanns det möjlighet för dem att lämna förslag eller påverka 
vissa beslut?  

 
4. Kunde man på något sätt förbättra delaktigheten i implementeringsprocessen? På 

vilket sätt i så fall? 
 

5. Vilken utbildning om systemet har medarbetare i system PRIO fått?  
 

6. Har förändringsledning under implementeringen av systemet PRIO fungerat bra? 
Har du några förbättringsförslag? 
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BILAGA NR. 2  
Intervju om delaktighet på Försvarsmakten (FM) 
Frågor till Erna Danielsson 
 

1. Du har tidigare arbetat i FM och på Försvarshögskolan och doktorerade på 
delaktighet i FM. Vad kom du fram till i din forskning, som du anser fortfarande är 
viktigt att lyfta fram? 
 

2. Har du några förbättringsförslag när det gäller medarbetarnas delaktighet? Hur skall 
man arbeta för att få medarbetarna i en så pass stor offentlig verksamhet mer 
delaktiga i processen?  

 
3. Vilka saker/frågor anser du fortfarande är viktiga att arbeta vidare med om 

delaktighet och ledarskap i en så pass stor organisation? 
 

4. Vad anser du om förändringsledning i Försvarsmakten, som är en stor offentlig 
myndighet? 
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BILAGA NR. 3 
 Enkät till medarbetare om implementering av det integrerade datasystemet PRIO 
  

1. Allmänt:  Är du anställd som:     
GSS (Gruppbefäl/soldat/sjöman) – officer – civil 
 

2. Allmänt:  Har du en chefsbefattning? (Gäller ej gruppchefer)       
Ja – Nej 
 

3. Ledarskap: Min chefs ledarskap under implementering av PRIO har byggt på 
föregångsmannaskap (ett gott exempel och bra föredöme). 
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

4. Ledarskap: Jag kände fullt förtroende för min chef vid införande av PRIO 
systemet.  
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

5. Ledarskap: Ledningen har skapat en positiv attityd till det nya systemet innan 
implementeringen av det nya datasystemet hade introducerats. 
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

6. Ledarskap: Ledningen har tillsammans med medarbetare skapat en tydlig vision 
med införande av det nya datasystemet PRIO. 
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

7. Delaktighet: Jag fick möjlighet att komma med förslag och utrycka mina åsikter 
innan implementering av det nya datasystemet PRIO genomfördes.  
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

8. Delaktighet: Jag fick möjlighet att komma med förslag och utrycka mina åsikter 
under implementering av det nya datasystemet PRIO.  
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

9. Delaktighet: Jag har fått den utbildning, som jag anser att jag behöver för att kunna 
jobba i det nya datasystemet PRIO.   
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

10. Delaktighet: Jag känner mig delaktig i implementeringsarbetet av det nya 
datasystemet PRIO. 
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
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11. Delaktighet: Jag har känt mig tillräckligt informerat under implementeringen av 
PRIO systemet. 
Instämmer helt – Instämmer delvis – Instämmer ej – Vet ej 
 

12. Annat:  Egna kommentarer om ledarskap och delaktighet under 
implementeringsprocessen av datasystemet PRIO. 
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BILAGA NR. 4  
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Egna kommentarer om ledarskap och delaktighet under implementeringsprocessen 
av datasystemet PRIO: 

• Otroligt att det införs så mkt data system nu, vi ADM ihjäl oss på kort tid nu fick 
jag nytt mailsystem, snart EMILIA, kan inte direkt säga att jag fått utb på de 
vanligaste uppg man löser i PRIO, allt kräver servicemedd eller kundvagn, mycket 
tid går åt att köra dator nu. Snabbköpen på SFD är ett exempel, en planch måste jag 
veta 3 dagar innan jag skall skriva på den. Jag tror en lite time out och komma 
ikapp utbmässigt hade varit på sin plats istället för att införa nya moduler... 

• Den här enkäten kommer något sent, då vi är många i organisationen som har bytt 
chef sedan PRIO implementerades. Själv är jag inne på min tredje chef sedan PRIO 
infördes! Begreppet "ledningen", vad sjutton menar ni här? Vi är en hierarkiskt 
uppstyrd organisation, det finns alltid någon över oss... mvh kapten vid Skaraborgs 
regemente P4. 

• Dåligt helt enkelt. 
• Utbildning av sin personal är en del av ledarskapet: Bristfällig utbildning... och i 

stort sett bara via inkompletta anvisningar på EMIL. Försvarsmakten har under 
ALLA införanden av delar underlåtit att se till sin personal, löneutbetalningar har 
varit försenade och tillägg har saknats. Varför inte göra tvärtom... betala ut en 
summa pengar till anställda som har en planerad arbetstid med lönetillägg, efter 
införandet av "PRIO" korrigeras summan så att den blir korrekt. Arbetstagaren har 
med denna variant inte behövt vara "förloraren" i alla steg av förnyelsen. 
Förändring i sig är ett stort problem för oss människor, det går att kontrollera i flera 
avhandlingar avseende beteendevetenskap. Hoppas att detta ger Dig något att nyttja 
!! mvh /Jonas. 

• Ett nytt datasystem bör som grund ha egenskapen att det ska förenkla för 
användaren och spegla arbetsmetodik och ha en användarkomplexitet som speglar 
samtliga kategorier av nyttjare där vissa jobbar dagligen i PRIO och andra väldigt 
sällan. PRIO innehar ingen av uppräknade egenskaper. 

• Det nära ledarskapet har med hänsyn till förutsättningarna varit bra. FM ledarskap 
brister allvarligt. Brist på förtroendet för systemet och vad det kan åstadkomma och 
till vilket pris är ytterst besvärande för FM. Tanken är god - resultatet förskräcker. 

• Inför steg 1-2 skulle man göra en del ADL kurser. Det var inte helt enkelt att få till 
dessa kurser i ADL-portalen. Jag tyckte att det var ett mycket dåligt system som var 
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svåröverskådligt. Jag förstod inte vad jag gjorde. Att man sedan skulle anmäla sig 
till alla möjliga kurser i ADL-portalen gjorde inte saken bättre. Det var aldrig 
frågan om riktig förmedlad utbildning. Bästa sättet att lära sig något om PRIO var 
att titta på när någon som kunde t.ex. rapportera/registrera arbetstid. Det var inte 
cheferna som visade detta, utan en kvicktänkt civil medarbetare. Vid steg 3-4 var 
det ingen ADL eller chefsledd utbildning. Att handla via kundvagn eller lägga ett 
servicemeddelande var svårt. Vi hittade dock någon form av lathund på nätet, men 
då hade någon gjort om PRIO, så vi fick chansa oss fram i PRIO. Vi har ingen som 
helst delaktighet i implementeringen under 2010-2013. 

• Införandet av PRIO är under all kritik. 
• Jag (jesisa01) har sedan jag tillträtt som C G4 ingått i IFG (lokal införandegrupp) 

erhållit god insikt och information om implementeringen. 
• Systemet borde aldrig ha anskaffats! Utvärdering från andra länder som infört SAP 

borde ha lett till annat beslut. Systemet är inte sekretessklassat mot den information 
den just nu innehåller. 

• Attityder från ledning och chefer har överlag varit negativ vilket medför att den 
attityden sprider sig land de övriga medarbetarna. 


