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Sammanfattning 
Vårt examensarbete har genomförts på företaget Electrolux Laundry 

Systems (ELS) logistikavdelning, Logistics Center Ljungby (LCL).  Under 

det senaste året har företaget haft motgångar vid ett IT/IS-projekt inom sin 

logistikavdelning (LCL). Uppsatsen har således syftat till att beskriva och 

analysera varför IT/IS-projektet har avstannat, och ej nått implementering. 

För att uppnå syftet har vi utgått från en, i stort sett, kvalitativ ansats där 

primärdata har insamlats genom metoder såsom intervjuer och deltagande 

observationer medan sekundärdata inhämtats i form av 

dokumentundersökningar och offentliga dokument. 

 

Resultatet av studien har utgjorts av deltagande observationer på 

fallföretagets logistikavdelning, LCL, samt intervjuer med olika 

verksamhetsnivåer. Detta har påvisat bristande kommunikation och direktiv 

samt fallföretagets brister i förstudiens utförande vad gäller förankring av 

projektet, planering av tid, resurser och kostnader samt formulering av krav. 

Slutsatser vi kunnat dra av detta är att en fungerande kommunikation 

mellan olika verksamhetsnivåer samt en noggrant utförd förstudie är 

essentiella element för att ge ett projekt rätt förutsättningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förstudie, misslyckad förstudie, projekt, projektledning, 

förändringsarbete, kravhantering, informationsteknik (IT), misslyckade IT-

projekt, IT-styrning, informationssystem (IS).   



   
 

   
 

Abstract 
Our thesis has been performed in the company of Electrolux Laundry 

Systems (ELS) logistics department, Logistics Center Ljungby (LCL). Over 

the past year, the company has met setbacks during an IT/IS-project in the 

logistics department (LCL). The essay is thus aimed to describe and analyze 

why the IT/IS-project have stagnated. To achieve the purpose of the study 

we have applied a mainly qualitative approach in which the primary data is 

collected through methods such as interviews and participant observations 

while the secondary data is obtained by means of litterature and public 

documents. 

 

The study’s result consisted of participant observation at LCL, and 

interviews with co-workers at various levels in the organization. These have 

shown a lack of communication between employees at different levels in 

the company. Moreover, the result proved the company's shortcomings in 

designing the pilot study, e.g. deeply root the project, planning time, 

resources, costs and specify requirements. Our conclusions from this study 

are that effective communication between different levels of employees, 

and an accurately performed pilot study, are essential elements to give a 

project the right conditions. 
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Förord 
Under den avslutande terminen på det informationslogistiska programmet i 

Ljungby genomförs ett examensarbete på 15 högskolepoäng . Kursen syftar 

till att berika något ämnesområde som faller inom utbildningens inriktning, 

informationslogistik. Vi valde att genomföra vårt projektarbete på 

Electrolux Laundry Systems (ELS) logistikavdelning, Logistics Center 

Ljungby (LCL), i Ljungby som levererar tvättutrustning och dess 

reservdelar till den professionella marknaden.  
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1 Introduktion  

I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund, 

problemformulering, tidigare forskning, syfte och frågeställning, de 

avgränsningar som företagits samt den målgrupp arbetet avsetts för. 

Avslutningsvis presenteras en disposition över uppsatsens struktur med 

sammanfattningar av kapitlens innehåll. 

 

1.1  Bakgrund 

Informationssystem (IS) i samverkan med Informationsteknik (IT) har sedan 

början på 1990-talet, i takt med World Wide Webs och Sociala mediers 

framväxt, gått från att vara något oansenligt till att utgöra en essentiell 

konkurrensfördel i organisationer (Prylportalens webbplats, 2012-03-21, 

Internets historia). Enligt Tonnquist (2006) påkallar omvärldens 

förändringsbenägenhet och marknadens ökade konkurrens att organisationer 

anpassar sina tekniska lösningar för att de hela tiden ska vara 

konkurrenskraftiga. Det räcker inte att organisationer tillhandahåller billiga 

produkter, de bör även bedriva ett kontinuerligt arbete med utveckling av 

innovativa lösningar. Problem som ofta är svåra att lösa i det dagliga arbetet 

underlättas genom projektarbetsformen, vilken medför att problemet blir 

belyst från många håll då olika individers synpunkter vävs samman i arbetet 

(Björkén, Dahlstedt & Yderberg, 2004). Det faktum att ett projekt har relativt 

kort genomloppstid innebär lägre risk, lägre kostnader och högre styrbarhet. 

Följaktligen är det lättare att genomföra projekt än att bygga upp nya 

avdelningar för att tillmötesgå behoven i ett företag. Eftersom projekt alltid 

ska ha tydliga mål blir också fokus på kundnyttan central (Tonnquist, 2006). 

Ett vanligt fenomen är dock att företag inte får ut de effekter som önskats 

vilket kan bidra till en kostsam historia.  

 

Upphovet till denna studie bottnar i att företaget Electrolux Laundry System 

(ELS) som tillverkar tvättmaskiner, manglar och torktumlare för 

kommersiellt bruk har haft motgångar vid ett IT/IS-projekt inom sin 

logistikavdelning, Logistics Center Ljungby (LCL).  

Därigenom har projektet ej nått implementering. För att finna möjliga orsaker 

till detta har vi valt att beskriva och analysera varför projektet stagnerat. 

Anledningen till att vi valde detta område var att vi under utbildningens gång 

fått ett fördjupat intresse av projektledning. Ytterligare en bidragande faktor 

till vårt intresse för ämnet är statistik som påvisar ökad frekvens gällande 
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misslyckade IT/IS-projekt under de senaste åren
1
. Det faktum att antal 

misslyckade projekt inte har reducerats under denna tid anser vi påkallar ett 

tydligt behov av vidare forskning.  

 

1.1.1 Misslyckade IT-projekt 

Enligt statistik gällande små-, medelstora- och stora företag misslyckades i 

genomsnitt 68 procent av IT-projekten under 2004 och 82 procent under 

2006. IT-projektens grad av misslyckande har även ökat inom 

tillverkningssektorn.  År 2005 misslyckades 75 procent av projekten till 

skillnad från 2006 då siffran uppgick till 88 procent vilket innebar att 

tillverkningsindustrin hade störst omfattning misslyckade projekt 

(Projectplace webbplats, 2011-12-15, Statistik).  

 

Ett exempel på ett misslyckat IT-projekt som fått stor uppmärksamhet i 

media var när ett flertal landsting i Sverige skulle implementera ett 

gemensamt journalsystem från leverantören Cambio Cosmic på alla sjukhus i 

landet. Syftet med systemet var att minska mängden administrativt 

dubbelarbete samt öka patientsäkerheten. Inom de sju landsting som infört 

systemet visade sig driftsättningen vara försenad, kostsam, och utsatte 

patienter för risk. Av de problem som uppdagades kan flertalet hänföras till 

just förstudiefasen, där avsaknaden av en fullständigt kalkylerad totalbudget 

anses vara det grövsta felet. I kalkylen förbisågs kostnader vid investering i 

hårdvara och utbildningskostnader för personal. Exempelvis skulle 

landstinget Östergötland betala 250 miljoner kronor för ett komplett system 

istället för den beräknade kostnaden på 130 miljoner. Ett annat fel som också 

kan relateras till förstudiefasen var att förankringen hos slutanvändarna 

misslyckats då de inte haft något inflytande vid upprättande av 

kravspecifikation. Bland medarbetarna upplevdes systemet därför som 

avancerat vilket tog mycket vårdtid i anspråk (CIO:s webbplats, 2012-02-07, 

IT-floppar).   

  

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare studier gällande misslyckade projekt påvisar att organisatoriskt 

lärande är nästintill obefintligt. I många fall sker ingen reflektion, diskussion 

eller dokumentation efter ett misslyckande. Detta medför att de erfarenheter 

som projektgruppen har tillgodogjort sig i samband med misslyckandet inte 

kan tillvaratas (Le & Andersson, 2011).   

                                                 
1 Se 1.1.1 Misslyckade IT-projekt 
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Enligt forskning kan organiserade reflektioner vid misslyckade projekt leda 

till framtagande av nya metoder och strukturer vilket gynnar det 

organisatoriska lärandet. Vid förankring av ett projekt är förmedling av mål 

och gruppens delaktighetskänsla viktiga parametrar (Le & Andersson, 

2011). Björkén et al. (2004) menar att dessa moment skall ske i 

förstudiefasen. 

 

Kurtén (2009), författaren av boken ”IT-styrning”, menar att ansvar som 

hamnar allt för långt ner i beslutshierarkin leder till att IT-projekt misslyckas. 

Ansvarsfördelning kan med fördel skapas i förstudiefasen då rollers 

befogenhet vid avgörande beslut ej ska ifrågasättas (Tonnquist, 2006).  

 

En annan studie gick ut på att kartlägga IT-konsultföretags och 

beställarorganisationers erfarenhet av misslyckade IT-projekt, samt var i 

händelseförloppet detta sker. Det framkom då att den mest kritiska delen i 

ett IT-projekt är förstudiefasen då drygt 70 % av de problem som har störst 

inflytande på slutresultatet kan härföras till denna fas. Några av de problem 

som identifierades i undersökningen var ofullständig projektplanering, 

otydliga krav, kommunikationsproblem mellan projektledare och beställare, 

brist på tid och resurser samt liten användarmedverkan (Nyström & Tentak, 

2009).  

 

Under examensarbetets förlopp har vi inhämtat information i form av 

litteratur, examensarbeten, internetreferenser och vetenskapliga artiklar som 

behandlar misslyckade IT/IS-projekt. Till skillnad från tidigare studier som 

vanligtvis riktat sig mot misslyckade resultat inom IT/IS-projekt, vänder 

sig vår studie mot en misslyckad förstudie. 

 

1.3 Problemformulering 

Fallföretagets logistikavdelning, LCL, har vid ett specifikt IT/IS-projekt haft 

uppenbara brister, då projektet avstannat och inte nått implementering. 

Dessutom har IT-projekt inom tillverkande industrier, liksom ELS, haft 

högst grad av misslyckande under den senaste tiden jämfört med andra 

sektorer. Vi hoppas därför kunna berika området för misslyckade IT/IS-

projekt. Utöver det vetenskapliga bidraget avser vi ge företaget riktlinjer 

som syftar till att rätt åtgärder ska kunna vidtas såväl för det specifika 

projektet som vid framtida projekt.   
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera varför ett IT/IS-projekt 

stagnerat.   

 

I uppsatsen kommer följande forskningsfrågor behandlas: 

 Hur har förstudien gått tillväga? 

 Hur har projektet uppfattats på olika verksamhetsnivåer? 

 

Rapporten avser generera förklarande kunskap. Detta eftersom vi ämnar 

förklara vilka förändrade uppfattningar som förekommer mellan olika 

verksamhetsnivåer i dagsläget och vad dessa beror på.  

 

Med anledning av att projektet vi avser studera har stagnerat och aldrig 

nått ett genomförande, hoppas vi kunna berika området för projekt som 

stagnerat.    

 

1.5 Avgränsning 

 I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att studera en misslyckad förstudie 

vid ett specifikt IT/IS-projekt på ett tillverkande företag. Redan i 

examensarbetets inledning fick vi en indikation på att förstudiefasen utgjorde 

en svaghet i IT/IS-projektet. Följaktligen valde vi att studera denna 

projektfas. Vi har även valt att fokusera på olika verksamhetsnivåers 

uppfattningar av projektets förstudiefas för att främja tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Givetvis vore det önskvärt att undersöka fler företag och 

projekt med samma inriktning och därigenom få en ökad extern 

generaliserbarhet. På grund av tidsbegränsningar har detta dock fått utebli.  
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1.6 Målgrupp 

Utomvetenskaplig målgrupp 

Fallföretaget Electrolux Laundry Systems utgör den huvudsakliga 

intressenten inom den utomvetenskapliga målgruppen. Uppsatsen berör 

dessutom de företag i näringslivet som befinner sig i liknande situationer.        

 

Inomvetenskaplig målgrupp 

Denna uppsats vänder sig till alla som är intresserade av huruvida ett IT/IS - 

projekts förstudiefas kan effektiviseras för att möjliggöra ett lyckat 

genomförande. Den inomvetenskapliga målgruppen utgörs av såväl studenter 

som forskare på informatikinriktade program.  
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1.7 Disposition  

Nedan följer en beskrivning av rapportens struktur, dess kapitel samt en 

summarisk beskrivning av kapitlens innehåll. 

 

Kapitel 1: Inledning  Kapitlet innehåller bakgrund till 

projektet, problemformulering, 

tidigare forskning, syfte och 

frågeställning, avgränsningar samt de 

målgrupper arbetet riktar sig till.  

 

Kapitel 2: Litteraturanknytning Kapitlet utgörs av litteratur relaterad 

till de områden uppsatsen behandlar.  

 

Kapitel 3: Metod   Kapitlet beskriver den metodologiska 

ansats vi valt som grund för studien. 

Här redogörs även för den 

arbetsprocess som genomförandet av 

projektet innebar. 

 

Kapitel 4: Resultat Kapitlet framställer resultatet av de 

metoder vi tillämpat under arbetets 

gång. 

 

Kapitel 5: Analys Kapitlet består av en jämförelse 

mellan resultatet och den teoretiska 

referensramen. 

 

Kapitel 6: Diskussion  Kapitlet innefattar diskussion kring 

resultatet och genomförandet.  

 

Kapitel 7: Avslutning Kapitlet redogör för studiens 

slutsatser och ger förslag till fortsatt 

forskning.   
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet ämnar redogöra för den teori vi ansett relevant för att behandla 

uppdraget och analysera resultatet. Inledningsvis skildras projekt som 

arbetsform följt av IS och IT – projekt. Därefter beskrivs bland annat 

förstudiefasen de roller som ingår i denna samt kravspecifikationens 

innehåll.  

 

2.1 Projekt 

Termen projekt har existerat sedan urminnes tider, men dess definitioner har 

förändrats med tiden. Fram tills för några decennier sedan var definitionen 

relativt entydig då det innebar att utarbeta ett förslag eller bidra med ett utkast 

till något. Idag har projekttermen dock vitt spridda definitioner, för en person 

kan det handla om att gå ner i vikt medan det för en annan kan beröra 

införande av ett nytt affärssystem. I denna uppsats kan ett projekt liknas vid 

att genomföra en avgränsad uppgift av engångskaraktär på ett företag där 

slutresultat samt kostnads- och tidsramar är klart fastställda (Jansson & 

Ljung, 2004).   

  

2.2 IS - begreppet 

Ett IS är ett kommunikationssystem mellan människor som tillhandahåller 

och distribuerar information i ett företag (Axelsson & Goldkuhl, 2008; 

Beynon-Davies, 2009). Interaktion med ett IS kan enligt Axelsson & 

Goldkuhl (2008) avse manuell behandling samt datoriserad behandling av 

information.  

 

2.3 IT - begreppet 

IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som har skapats inom 

datateknik och telekommunikation (Marcusson, 2008). Beynon-Davies 

(2009) beskriver begreppet som all teknik för att insamla, processa, 

distribuera och använda information. IT är inte en förutsättning för att ett IS 

ska kunna existera men det kan däremot stödja ett IS, tillsammans kan dessa 

användas för att underlätta beslutsfattande (Marcusson, 2008).     

 

2.3.1 IT-projekt 

Det finns inte en specifik grupp projekt som kan tituleras IT-projekt, det kan 

innebära vad som helst så länge någon del av projektets resultat består av 

programmering. Det som avgör om ett IT-projekt kan anses som lyckat 
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menar Görling (2009) främst är i vilken utsträckning systemet är väl 

fungerande i organisationen, inte dess tekniska utformning. Fyra anledningar 

till varför IT-projekt misslyckas är enligt Görling (2009): 

1. Många olika viljor ska samsas. Det förekommer skiljda åsikter 

mellan olika personer om problemets art och därmed över vad som 

är en lyckad lösning.   

2. Vi försöker vara effektiva i en dimension. Inom litteratur där 

utvecklingsmetoder diskuteras påstås processen vara 

huvudproblemet medan en programvarutillverkare hävdar att 

programmeringsspråket eller databasmotorerna är själva kärnan.    

För att möjliggöra framgångsrika projekt måste vi betrakta alla 

dimensioner. 

3. Svårt att uppskatta projektets omfattning. Ofta brukar exempelvis 

programmerare tendera vara optimistiska vad gäller tidsuppskattning 

av uppgifter. Ett frekvent förekommande problem är att 

förstudiefasen inte ges tillräcklig med tid vilket föranleder 

förbiseende av en rad faktorer såsom anpassning av arbetsmiljöer, 

dokumentation, fördelning av arbetsuppgifter etcetera. 

4. Bristande framtidsfokusering har en teknisk skuld. Vid 

systemkonstruktion beaktas sällan vilka funktioner som kan tänkas 

behövas i framtiden. Detta kan leda till svårigheter när ny 

funktionalitet ska adderas eftersom genvägar tagits tidigare.  

 

2.4 Förstudie 

Förstudien utgör ett underlag för om projektet ska genomföras eller inte 

(Jansson & Ljung, 2004). Detta genom att leverera ett beslutsunderlag för det 

kommande projektet då exempelvis dess lönsamhet för företaget avgörs 

(Björkén et al, 2004). Förstudien är ofta av informell karaktär, ibland är 

framtagande av beslutsunderlag inför projekt inte ens avsett att vara en 

förstudie (Jansson & Ljung, 2004). 

 

Tonnquist (2012) pekar på några viktiga aktiviteter som en förstudie bör 

innefatta: klarlägga omfattning, analysera nuläget, strukturera projektets 

innehåll, kartlägga intressenter, bedöma affärsnytta, ta fram lösningsförslag, 

klarlägga krav och utarbeta en översiktlig plan för genomförandet (Björkén et 

al, 2004).  
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En väl genomförd förstudie kan i bland medföra att projektet läggs ned innan 

det ens har startat (Tonnquist, 2006). Projekt som läggs ned i förtid bör inte 

ses som ett misslyckande utan något som i själva verket borde hända mer 

frekvent än vad det gör. Enligt Tonnquist (2006) startas alldeles för många 

projekt som inte har förutsättningar att lyckas.  

  

2.4.1 Förankring 

Enligt Tonnquist (2012) utgör förankring av syfte och mål i organisationen en 

betydande del av förstudien. Medarbetarnas förändringsvilja och förmåga kan 

då tas för givet vilket leder till att organisationens förändringskapacitet 

överskattas. Förankringen av projektet samt förberedelser kring införandet 

skall starta i ett tidigt skede. Fördelarna är att kommunikationen blir bättre, 

de anställda får tid att ta till sig tankar och planer. Allmänt sett är det bättre 

att ha en öppen kommunikation än att dra ut på besked. Eftersom rykten 

oftast sprids i förväg och skapar oro, så leder det till större problem och 

svårare hantering än vad en öppen diskussion gör (Lindell, 2005).     

 

2.5 Beställare/projektägare  

Tonnquist (2012) poängterar att beställaren/projektägaren innehar den 

viktigaste rollen i ett projekt. Denne representerar uppdragsgivaren och är 

formell ägare av projektet. Beställaren/projektägaren har till uppgift att utse 

projektledaren samt förse vederbörande med resurser, såväl arbetskraft som 

andra redskap. Beställaren ska överlämna projektet till projektledaren först 

när förstudien verkställts, vilket innebär att underlaget för projektets direktiv 

är klart. Vidare ansvarar beställaren/projektägaren för att upprätta mål, krav, 

tidsram och budget för projektet samt att uppdragets syfte är tydligt beskrivet 

för samtliga involverade (Björkén et al, 2004). 

 

2.6 Projektledare 

Projektledaren utgör en representant för uppdragstagaren vars uppgift är att 

leda projektgruppens deltagare, de personer som är avsedda att skapa 

projektets resultat, till målet (Jansson & Ljung, 2004; Tonnquist, 2012). Mer 

specifikt kan projektledarens uppgifter beröra att hålla projektet inom utsatt 

budget och tid för att nå utsatt resultat (Tonnquist, 2012). När en 

projektledare får ett projekt från projektbeställaren bör de i samråd komma 

överens om vilka befogenheter som ingår i uppgiften och projektledaren bör 

försäkra sig om att denne förstår de effekt- och projektmål som finns i 

beställningen (Cederlund, 2010; Jansson & Ljung, 2004). Därefter bör 
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projektledaren initialt belysa projektets mål och avgränsningar tills samtliga 

involverade har accepterat och förstått vad som kommer levereras 

(Cederlund, 2010).  

 

Projektledaren bör ha uppnått en viss personlig mognad (Cederlund, 2010). 

Det finns projektledare som tycker att beställaren får skylla sig själv om 

målet är otydligt och som gör antaganden om projektet istället för att se till 

att beställaren gör förtydliganden. Det resonemanget innebär också att 

projektledaren får skylla sig själv om han inte lyckas med projektet.  

 

2.6.1 Projektdeltagare 

Det är en fördel om projektmedlemmarna har olika personliga egenskaper 

och kan komplettera varandra (Björkén, Dahlstedt, Yderberg, 2004). Gruppen 

kan därmed få ut det mesta av såväl entusiasm och målinriktning som social 

och analytisk förmåga. Det finns ett känt talesätt som lyder enligt följande 

”lika barn leka bäst”. Om alla i projektgruppen skulle besitta likvärdiga 

egenskaper skulle det kunna medföra idétorka då projektet endast hade setts 

ur ett visst perspektiv. När det gäller projektgrupper får man istället säga det 

omvända ”olika barn leka bäst”.  

 

2.7 Intressenter 

Björkén et al. (2004) menar att alla som påverkas av ett projekt utgör 

projektets intressenter. Vanligtvis är intressenterna fler än vad man tror men 

det är av stor vikt för projektledarens renommé att de uppmärksammas.   

En intressent som är av stor vikt bör tas om hand väl, utifall dennes behov 

och synpunkter inte uppmärksammas kan konflikter uppstå (Tonnquist, 

2012).  

 

2.8 Kravspecifikation 

Begreppet krav kan definieras som en önskvärd egenskap eller funktion 

(Eriksson, 2008). För att ett krav skall kunna tolkas rätt skall det namnges 

med en rubrik som kortfattat beskriver innebörden. Vidare nämner Eriksson 

(2008) att en fullständig beskrivning av kravet också skall ingå i inledningen 

av en kravspecifikation. En sådan beskrivning skall redogöra för vilken 

användare funktionen är till för, hur den skall användas samt vad som händer 

om funktionen skulle sluta fungera. Krav kan även hanteras utifrån SMART - 

modellen vilket är en förkortning för Specifika (vem, vad, när hur och 
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varför?) Mätbara, Accepterade (Kvittens av leverantören), Realistiska och 

Tidssatta (Eriksson, 2008).   

 

2.8.1 Kravs centrala roll 

Bra kravdokumentation skapar enligt Eriksson (2008) gynnsammare 

förutsättningar för samtliga involverade, såväl beställare som leverantör. Att 

krav dokumenteras på rätt sätt är av största vikt eftersom 

kravdokumentationen fastställer en överenskommelse mellan beställare och 

leverantör. Utifall samtliga medarbetare formulerar genomtänkta krav på ett 

tydligt sätt minimeras missförstånden. Dokumentationen avgränsar även vad 

som ska levereras vilket innebär att sådant som inte innefattas i kraven inte 

ska levereras. En korrekt dokumentation underlättar överlämnandet av 

systemet till nya användare då den verkar som en manual innefattandes till 

exempel hur användning sker.  
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3 Metod 

Nedan beskrivs och motiveras de vetenskapliga tillvägagångssätt som 

tillämpats för att möjliggöra insamling och analys av data under studiens 

förlopp.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jacobsen drar en skiljelinje mellan induktiv och deduktiv ansats (Jacobsen, 

2002). Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går från ”empiri till 

teori”, genom att ha ett relativt öppet sinne och inhämta empiri utan att vara 

styrd av teorin i särkilt stor utsträckning. Den deduktiva ansatsen innebär 

dock motsatsen, det vill säga att gå från ”teori till empiri”. Detta innebär att 

forskaren tar utgångspunkt i vissa antaganden, genom att samla in teori om 

hur verkligheten ter sig, för att sedan förkasta eller bekräfta empirin.  

 

Den induktiva ansatsen knyts ofta an till den kvalitativa metoden, eftersom de 

är mer öppna för ny information (Jacobsen, 2002).  Problemet är att ingen 

forskare kan vara helt öppen, alla har sina skilda synsätt. Då synsätten inte är 

explicit formulerade i teorin kan det vara svårt att urskilja vilken information 

som är relevant att samla in. Kvalitativ data kan ses som empiri i form av ord 

och tolkningar av fenomen. Den kvalitativa metoden har enligt Jacobsen 

(2002) sina fördelar i att den ger en djup och detaljrik helhetsförståelse av ett 

fenomen en situation eller individ. Däremot blir analysfasen tidskrävande då 

informationen måste sovras. Den kvalitativa metoden används när kunskapen 

om det studerade fenomenet är liten och vi avser utveckla en förståelse för 

detta.  

 

Den deduktiva ansatsen förknippas i stor grad med den kvantitativa 

datainsamlingsmetoden, eftersom forskaren inhämtar information grundad på 

de antaganden som gjorts i teorin (Jacobsen, 2002). Detta innebär å ena sidan 

starka begränsningar gällande den information som samlas in. Fördelen är 

däremot att forskaren explicit formulerar sina förutsättningar innan empirin 

samlas in vilket gör det enklare att finna relevant information.  

 

3.1.1 Metodmotivering 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera varför ett IT/IS-projekt har 

stagnerat. Eftersom vi inte hade några särskilda förkunskaper om det 

studerade fenomenet och avsåg utveckla en förståelse för detta valde vi den 

kvalitativa ansatsen. Vi genomförde först två inledande intervjuer på 
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fallföretagets Logistikavdelning, LCL, följt av observationer under några 

dagar för att få en överblick av förpackningshanteringen och den 

problemsituation som rått under projektet. Vi använde oss i detta skede av 

den induktiva ansatsen, genom att först samla in data och sedan söka efter 

teorier för att ge stöd åt dessa. Sedermera valdes informanter till intervjuerna. 

Eftersom dessa hade ett väldigt inrutat schema har vi bitvis upplevt 

svårigheter med att få återkoppling. I dessa fåtal situationer påbörjades 

således litteratursökning för att upprätthålla tidseffektivitet och understödja 

den fortsatta empiriinsamlingen. Sammanfattningsvis har den största delen av 

studien gått under den kvalitativa metoden, dock med vissa deduktiva inslag.  

 

3.1.2 Fallstudiemotivering 

Vid fallstudier är studieobjektet avgränsat i tid, det vill säga en speciell 

händelse, och rum i ett visst sammanhang (Jacobsen, 2002). Fallstudien ger 

en djupare insyn i ett enskilt fall och dess sammanhang, vilket ger goda 

möjligheter för teoriutveckling (Yin, 2009). Vi har förlagt denna studie på 

ELS Logistikavdelning, LCL, i Ljungby. Vi anser att caset var lämpligt att 

undersöka då det var ett aktuellt projekt samt att beställaren fortfarande 

efterfrågade ett genomförande. Eftersom det rådde begränsningar kring 

tidigare forskning inom studiens område var fallstudie ett lämpligt 

angreppssätt för inhämtande av elementär data.   

 

3.2 Datainsamling 

I nedanstående avsnitt redogörs hur datainsamlingen gått tillväga för denna 

studie. För att få kännedom om de problem som förelåg samt insikt i hur 

lösningar av dessa kunde uppnås har såväl primär- som sekundärdata samlats 

in. Primärdata har inhämtats genom metoder såsom intervjuer och 

observationer medans sekundärdata inhämtats i form av 

dokumentundersökningar och offentliga dokument. Under datainsamlingens 

gång har vi använt oss av Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet och 

databaser som Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Intervjuer på LCL har 

företagits med anställda på olika verksamhetsnivåer. Samtalen med de 

berörda har främst berört de två forskningsfrågorna som studien bygger på 

samt vissa ytterligare relevanta aspekter gällande egna erfarenheter och 

företagets kultur.      
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3.2.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata avser ny information som insamlas utifrån den nedskrivna 

problemformuleringen, exempelvis genom intervjuer eller observationer 

(Jacobsen, 2002). Antonymen sekundärdata innebär att arbetet är baserat på 

information som är insamlad av andra än forskaren, exempelvis offentliga 

dokument, litteratur och årsredogörelser för försäljningen på företaget. 

Jacobsen (2002) påpekar att primärdata är att föredra framför sekundärdata 

eftersom tillförlitligheten kan minska när flera personer gjort sin egen 

tolkning av information. Det är även fördelaktigt att använda de båda 

datatyperna/källorna i viss mån för att kontrollera varandra. Detta innebär att 

olika data kan stödja varandra och därmed styrka resultatet, men de kan även 

användas för att ställa olika upplysningar mot varandra. Under studien har vi 

använt oss främst av primärdata i form av intervjuer och observationer. Detta 

eftersom vi ämnade samla in ny information och uppnå ett högst tillförlitligt 

resultat. Sekundärdata i form av dokumentundersökningar har även utgjort ett 

viktigt bidrag, därigenom kunde de olika datatyperna kontrolleras mot 

varandra.   

 

3.2.2 Intervjuer 

Öppna individuella intervjuer främjar närhet och intern giltighet vilket leder 

till en korrekt förståelse och nyanserad information mellan undersökare och 

den intervjuade (Jacobsen, 2002). Genom att utföra intervjun ansikte mot 

ansikte kan informantens kroppsspråk studeras för att avläsa om någon 

information verkar vara känslig att ge ut eller om något inte verkar vara 

sanningsenligt.  Under intervjun är det även viktigt att inte ställa ledande 

frågor, iaktta ett bra kroppsspråk, lyssna intresserat och styra samtalet i den 

mån det behövs för att främja informationsinsamlingen. Ytterligare en viktig 

faktor vid intervjuer är att informera uppgiftslämnaren i god tid angående 

dess syfte. Detta för att den intervjuade ska vara väl förberedd vilket ökar 

chanserna att få värdefull och tillförlitlig information. Antonymen, sluten 

intervju, innebär att svarsalternativ är standardiserade vilket kan ge en 

begränsad informationsinsamling. Dels kan det vara svårt för intervjuaren att 

utforma svarsalternativ för att få fram lämplig information men även för 

informanten som kanske måste välja ett svarsalternativ som inte fullt ut 

representerar dennes uppfattning.    

 

Vi har under studiens förlopp använt oss av öppna individuella intervjuer då 

vi anser att närheten till informanten är av stor betydelse. Vid 

intervjutillfällena har vi försökt vara uppmärksamma på känslig information 
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och styrt samtalen vid behov. Detta har medfört att uppgiftslämnarna 

upplevts öppna och ärliga samt målat upp beskrivningar med egna ord vilket 

har gett oss en djupgående förståelse. Samtliga intervjuer har även föregåtts 

med att vi informerat informanterna om intervjuns syfte, således har 

vederbörande haft möjlighet att förbereda sig.        

 

3.2.3 Dokumentundersökningar 

Eftersom det i många fall är svårt eller omöjligt att samla in data direkt från 

källorna, exempelvis vid dödsfall utgör dokumentundersökningar en viktig 

metod för åtkomst till dessa så kallade sekundärdata (Jacobsen, 2002). Till 

skillnad från intervjuer visar dokumentundersökningar hur andra personer 

tolkat en viss händelse samt vad människor faktiskt sagt och gjort i en viss 

situation. Dokumentundersökningar är även ofta mer bearbetade än 

intervjuer.  

 

Dokumentundersökningar svarade för den huvudsakliga delen av de 

sekundärdata som insamlades under studiens förlopp. Utifrån de intervjuer 

och observationer som företogs klarnade bilden av vilken teori som var 

nödvändig för arbetets genomförande. Vi har tagit del av 

dokumentundersökningar genom att låna böcker på biblioteket, sökt på 

internet och tagit del av offentliga dokument för att få en överblick av 

verksamheten. 

 

3.2.4 Observationer 

Deltagande observation innebär att den som utför observationen arbetar i 

samma utsträckning som andra anställda på den avdelning som observationen 

gäller (Jacobsen, 2002). Vid kontrollering av att uppgiftslämnarna faktiskt 

efterlever det som påstås i intervjuerna utgör observation enligt Jacobsen 

(2002) en väsentlig del. Ibland minns inte uppgiftslämnarna vad de gjorde 

eller så framkommer inte hela sanningen.  

 

Under vår tid på företagets lager har observationer utgjort ett viktigt underlag 

för att erhålla en klar bild av företagets förpackningshantering. Vi ägnade oss 

främst åt deltagande observationer, det vill säga observationer parallellt med 

arbete.  

 

3.2.5 Urval 

I kvalitativa undersökningar baseras urvalet av informanter på att samla in 

den information som anses nödvändig för att besvara problemställningen 
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(Jacobsen, 2002). Poängen med olika urvalsformer är att vi talar med olika 

personer som ger olika upplysningar vilket påverkar resultatet. Svårigheten i 

att ta fram ett lämpligt urval menar Jacobsen (2002) beror på de 

begränsningar som föreligger gällande tid, pengar och analysmöjligheter. En 

av urvalsformerna är snöbollsmetoden där en person väljs som tros ge god 

information om till exempel ett fenomen (Jacobsen, 2002). Utifrån denna 

intervju fås idéer om en annan intressant uppgiftslämnare. När intervju 

genomförts med vederbörande upptäcks sedan andra informanter som kan 

vara av intresse, därav liknelsen om en snöboll som blir större och större ju 

längre den rullar.       

 

I denna studie valde vi att nyttja den så kallade snöbollsmetoden. Detta 

innebar att vi inledde intervjuerna med en informant som vi ansåg insatt 

inom undersökningens område. Eftersom en av uppsatsens författare haft 

ELS som partnerföretag under två år tidigare fick vi en fingervisning om 

med vem intervjuerna skulle inledas. Sedan fick vi utifrån detta och i takt 

med följande intervjuer vidare hintar om vilka uppgiftslämnare som besatt 

värdefull information för studiens fortsatta förlopp.     

 

3.2.6 Genomförande 

Under nedanstående rubrik följer en presentation av vårt fallföretag ELS samt 

den avdelning studien bedrivits på. Därefter beskrivs de tillvägagångssätt 

som tillämpats under arbetets gång.  

   
3.2.6.1 Företagspresentation  

ELS historia började 1902, då företaget gick under namnet Calor (Electrolux 

webbplats, 2012, Vår historia). Företagets huvudsakliga affärsverksamhet var 

vid denna tid att installera värmesystem men man tillverkade även stora 

remdrivna maskiner som var avsedda för industriellt bruk. I början på 1950–

talet bytte företaget namn till Wascator. Detta efter att man tillverkat en liten 

frontladdad maskin som riktade sig till hushållen och som man gav namnet 

Wascator. Cirka 20 år senare; 1973 köpte Electrolux upp Wascator varpå 

företagsnamnet ändrades till Electrolux-Wascator AB. Dagens benämning 

Electrolux Laundry Systems antogs 1997. 

 

ELS är idag en global verksamhet med sitt huvudkontor i Ljungby. De är ett 

av världens mest framgångsrika företag inom tvättutrustning vars sortiment 

utgörs av tvättmaskiner, torktumlare och manglar (Electrolux Laundry 

Systems, 2011, företagspresentation). ELS har tre produktionsanläggningar, i 

Sverige, Thailand och Frankrike där varje del är specialiserade på olika 
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områden inom tvättutrustning. I Ljungby och Frankrike tillverkar man 

manglar och barriärmaskiner till skillnad från i Thailand där större 

tvättmaskiner och torktumlare tillverkas.  

 

ELS vänder sig enbart till den professionella marknaden, det vill säga 

kommersiella industrier som sjukhus, hotell, båtar, tvätterier, myntbarer och 

fastigheter (Electrolux Laundry Systems, 2011, företagspresentation). De 

erbjuder dessutom helhetslösningar där de skräddarsyr tvättinrättningar efter 

kundens behov. ELS har totalt 1100 anställda, omkring 500 av dessa är 

verksamma i Ljungby där man både har tillverkning av färdiga maskiner och 

ett reservdelslager som förser hela världen med reservdelar.   

 

LCL är ELS logistikavdelning som tillhandahåller produkt- och 

logistiklösningar i form av färdiga maskiner samt reservdelar till sina kunder 

(Logistic Center Ljungby, 2011, företagspresentation). LCL:s verksamhet 

omfattar över 7000 artiklar alltifrån små skruvar till motorer som kan väga 

100 kg (Lageransvarig, personlig kommunikation, 2012-02-29). På LCL 

hanteras arbetsuppgifter som lagerhantering för reservdelar och färdiga 

maskiner, transportfrågor, supply chain (planering och behov av färdiga 

maskiner), lager- och transportadministration, inköp av reservdelar, back 

office/projects samt orderhantering (Logistic Center Ljungby, 2011, 

företagspresentation). ELS har 19 egna säljbolag samt 120 fristående 

importörer vilka är LCL:s kunder. Varje dag levererar Logistikavdelningen ut 

runt 1800 artiklar från sina lager. LCL:s vision betonar företaget tid, kostnad 

och kvalitet som viktiga parametrar för att uppnå goda produkt- och 

logistiklösningarna.  

 

3.2.6.2 Tillvägagångssätt 

I examensarbetets inledning genomförde vi två öppna intervjuer med 

företagets Logistikansvarig och en av de anställda på avdelningen Logistic 

Support. Båda intervjuerna var inriktade mot att få ett övergripande 

perspektiv av verksamheten. Intervjun med Logistikansvarigen syftade till att 

få en tydlig bild av den problemsituation som rått under de stagnerade projekt 

som bedrivits inom företaget. Efterföljande intervju lade huvudsakligt fokus 

vid att utreda bakgrunden till det projekt gällande förpackningshantering som 

vi specifikt fått tilldelat.  

 

Vidare genomfördes deltagande observationer på LCL under examensarbetets 

inledning. Observationerna avsåg bidra med ett övergripande perspektiv av 
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hur den interna förpackningshanteringen går tillväga samt skapa en förståelse 

för det specifika IT/IS-projektets bidrag till verksamheten.    

 

För att få ökad insyn i hur företagets olika avdelningsnivåer uppfattade 

projektet genomfördes tre öppna individuella intervjuer utifrån 

intervjuguider
2
 med representativa intervjuobjekt på fallföretaget. De 

uppgiftslämnare som har valts med stöd av snöbollsmetoden var 

Logistikansvarig, Lageransvarig och Logistic Support. Samtliga intervjuer 

har föregåtts med att uppgiftslämnarna har informerats om dess syfte.  

Intervjuerna har inledningsvis utgjorts av allmänna frågor vartefter frågorna 

blivit mer specificerade gällande de olika avdelningar som berördes. En del 

frågor av likartad karaktär
3
 ställdes till samtliga informanter för att undersöka 

om uppfattningarna av projektet var desamma eller skiljde sig mellan olika 

avdelningsnivåer.  

 

3.3 Analys av insamlad data 

Jacobsen (2002) poängterar att analys av kvalitativ data som insamlats 

genom intervjuer och observationer kan upplevas som en utmaning då den 

stora informationsmängd som intagits kräver förenkling och strukturering.    

Den kvalitativa analysen består enligt Jacobsen (2002) av följande tre 

centrala faser:   

 Beskrivning: Avser att ge oss som undersökare en så ingående 

beskrivning som möjligt av vår data och samtidigt beakta att  

informationen inte ”färgas”. För att möjliggöra detta måste 

situationer, intervjuer och samtal registreras i detalj samtidigt som 

egna kommentarer lämnas. Jacobsen (2002) kallar fenomenet när 

vi sätter egna ord på vad vi läser kommenterade data.  

 Systematisering & kategorisering: Systematisering och förenkling 

av den oöverskådliga information som åstadkommits genom 

intervjuer och observationer. Informationen fördelas i lämpliga 

kategorier för att vi på ett enkelt sätt ska kunna förmedla den.  

 Kombinering: När systematisering skett av informationen kan vi 

påbörja tolkning av data, vilket innebär att meningar, orsaker och 

generalisering utförs för att få en struktur. Ur detta förfaringssätt 

                                                 
2 Se bilaga 1, 2, 3.  

3 Se bilaga 1, 2, 3.  
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framkommer de mer dolda men kanske mest intressanta 

förhållandena.  

”Det som sker under dessa faser av analysprocessen är i grund och botten 

en reduktion av informationens mångfald.” (Jacobsen, 2002, s.217) 

 

I denna studie har den kvalitativa insamlingen bestått av deltagande 

observationer samt öppna besöksintervjuer på fallföretaget ELS.  Vi har 

för detta ändamål använt oss av analysmetoden som exemplifieras av 

Jacobsen (2002) i ovanstående avsnitt. Inledningsvis beskrev vi objektivt 

och grundligt den information som samlats in med egna kommentarer. För 

att bringa ordning systematiserades därefter data i lämpliga kategorier. 

Slutligen tolkades data i kombinationsfasen varigenom samband kunde 

urskiljas och en meningsfull innebörd uppnås.  

 

3.3.1  Noteringar 

Kompletterande anteckningar som görs i samband med intervjuer tenderar 

bli väldigt slarviga och det är inte lätt att förstå vad som nedtecknats 

(Jacobsen, 2002). Detta beror ofta på att anteckningar i vissa situationer 

sker utan att vi blickar ned i anteckningsblocket kontinuerligt eftersom 

ögonkontakten med intervjuobjektet är av signifikant betydelse. För att 

motverka förvirring är det viktigt att vi renskriver anteckningarna direkt 

efter en intervju eller observation.  

 

Under de intervjuer som har genomförts på fallföretaget utgick vi från att en 

av oss ställde intervjufrågorna medan den andre förde anteckningar över 

samtalet. Dessa noteringar var avgörande för att vi skulle kunna göra tydliga 

återkopplingar till vad intervjuerna berörde.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

För att uppfylla god vetenskaplig kvalitet bör en undersökning enligt 

Jacobsen (2002) uppfylla två krav, oberoende av vilken metod som tillämpas: 

Det första kravet betonar vikten av validitet, det vill säga att empirin måste 

vara giltig och relevant. Det andra kravet understryker reliabilitet, vilket 

innebär att undersökningen måste vara tillförlitlig och trovärdig. Jacobsen 

(2002) förklarar giltighet och relevans som att vi mäter det vi avser mäta samt 

att det som mäts kan generaliseras från urval till population. Tillförlitlighet 

och trovärdighet innebär att undersökningens resultat måste gå att lita på.  

Intern giltighet handlar om att få korrekt förståelse för ett fenomen eller en 

situation vilket ofta är knutet till kvalitativa ansatser (Jacobsen, 2002). 
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Följaktligen kan vi bara hävda att en beskrivning är riktig om andra håller 

med om den beskrivningen. Ju fler som håller med desto större är 

sannolikheten för att den är riktig. I boken Vad, hur och varför? av Jacobsen 

(2002) beskrivs extern giltighet som i vilken grad rönen från en undersökning 

kan generaliseras. Den externa giltigheten är svår att få fram med en 

kvalitativ ansats vilket beror på att vi som regel bara undersöker ett fåtal 

enheter och således går det inte att generalisera till en hel population.  

 

För att säkerställa en korrekt förståelse av de uppgiftslämnare som intervjuats 

i uppsatsens resultatkapitel har vi låtit dem validera sitt bidrag. Utifrån deras 

ståndpunkter har vi sedan korrigerat vissa detaljer och därmed uppnått en hög 

intern giltighet. Gällande den externa giltigheten har vår studie ej berört 

andra företag än ELS (Electrolux Laundry Systems). Däremot kan säkert 

flertalet andra organisationer känna igen fenomenen som vår studie berört. Vi 

har även genomfört intervjuer med olika verksamhetsnivåer vilket 

förmodligen kan ge ökad generaliserbarhet.   
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av de metoder som tillämpats under arbetets 

gång. Genomförandet av denna studie har mynnat ut i deltagande 

observationer på fallföretagets logistikavdelning, LCL, samt intervjuer med 

olika verksamhetsnivåer.  

 

4.1 Deltagande observationer 

I slutet av januari 2012 genomförde vi deltagande observationer på LCL. Det 

gav oss en förståelse för förbättringsåtgärdernas betydelse som betonades i 

den studerade uppsatsen. Under observationerna fick vi en övergripande 

insyn i förpackningshaneringens processer. Vi fick i samband med detta lära 

oss vilka olika förpackningstyper som ska användas för emballering av olika 

godstyper. Under inlärningsprocessen observerade vi att det existerar vissa 

problem. Packaren väljer manuellt vilken av de 35 förpackningarna som 

lämpar sig för godstypen. Valet av förpackning blir därmed komplicerat då 

det är svårt att memorera en så stor mängd format. Detta leder till att många 

av förpackningstyperna används mer sällan än vad som var avsikten. Vidare 

är inte samtliga förpackningsformat anpassade till de olika godstyperna som 

ska emballeras. Till exempel paketerar packarna de minsta artiklarna, som 

endast väger ett fåtal gram, i förpackningar med volymmått 0,01 m
3 

vilket är 

den minsta förpackningstypen. Eftersom förpackningen är mycket större än 

godstypen blir åtgången på plast som krävs för emballering och förankring 

av godset i förpackningarna stor. I takt med de deltagande observationer som 

genomfördes under tre dagars tid fick vi även en inblick i hur avropen sker 

och upptäckte då att dessa endast sker för reservdelsartiklarna, det vill säga 

inte för förpackningarna. Detta medförde att vi kunde bekräfta de problem 

som framkom i den studerade uppsatsen:   

 Höga lagernivåer av förpackningar vilket medför mycket bundet 

kapital. 

 Ingen uppfattning av lagersaldot (ej artikelnummer eller avrop).  

 Inga artikelnummer. 

 Dålig överblick av förpackningarna, från att de kom in tills dess att 

de lämnar. 

 Utspritt lager.  
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4.2 Intervjuer 

Nedan följer intervjuprocessen som innefattade ett flertal öppna individuella 

intervjuer utförda på fallföretaget ELS logistikavdelning, LCL. 

 

4.2.1 Introduktion 

Den 11:e januari 2012 arrangerade vi en introduktionsintervju med LCL:s 

Logistikansvarige
4
. Under intervjun gav informanten en generell bild av hur 

företaget bedriver sina projekt. Vidare förtydligades intervjupersonens 

version om att förstudiefasens frånvaro troligtvis kunde vara orsaken till 

problemens uppkomst.  
 

”Frågetecken har uppkommit kring förstudiefasens utförande, samt huruvida 

projektets tidsplanering anpassats till pågående operativa arbetsinsatser och 

övriga inplanerade projekt.” (Hans, personlig kommunikation, 2012-01-11)  
 

Vid introduktionssamtalen med Hans påpekades nyttan av samverkan mellan 

studenter från CIL och Electrolux Laundry Systems:  
 

”Studenterna kan ses som konsulter, de utvecklar vår verksamhet genom nya 

teorier från skolans värld samtidigt som de tillgodogör sig nyttiga 

arbetslivserfarenheter.” (Hans, personligkommunikation, 2012-01-11) 
 

Sammanfattningsvis resulterade mötet i att vi fick en övergripande förståelse 

av den problemsituation som företaget upplevt samt Hans perspektiv av 

projektens brister.      

 

4.2.2 Specificering av uppdrag 

Sista veckan i januari anordnades ännu en intervju på företaget där vi i 

samråd med Hans kom överens om uppdragets huvudsakliga fokus. Syftet 

med uppdraget var som uppgiftslämnaren nämnde inte att hitta några 

syndabockar, utan snarare att få fram de bakomliggande faktorer som låg till 

grund för IT/IS-projektets stagnerande (personlig kommunikation, 2012-01-

24). Utfärdare av det berörda projektet var två tidigare studenter på 

Linnéuniversitetets filial, Centrum för Informationslogistik, i Ljungby.  

 

                                                 
4 ”Logistikansvarig” går hädanefter under pseudonymen ”Hans”. 
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4.2.2.1 Presentation 

Efter att uppdraget specificerats introducerades vi för en av utfärdarna till det 

utvalda projektet, numera tjänstgörande på LCL:s Logistic Support 

avdelningen
5
. Vi presenterades även för företagets Lageransvarige

6
 som 

enligt dess Logistikansvarige blivit tilldelad rollen som projektledare av det 

berörda projektet. Lageransvarige ansåg att det specifika projektet kunde 

bidra med ”minskade kostnader för förpackningshantering vilket innebär 

lägre pris till kund.” (personlig kommunikation, 2012-01-24)    

 

 De nämnda personerna rekommenderades av Logistikansvarig som lämpliga 

intervjuobjekt och efter att ha samtalat med vederbörande förstod vi att de var 

kapabla att delge värdefull information för vår studie. Vi bokade därefter tid 

för deltagande observationer
7
 av förpackningshanteringen med Lageransvarig 

samt intervju med projektets utfärdare på Logistic Support gällande dess 

bakgrund.  

 

4.2.3 Inledning av projekt   

Den 1:a februari intervjuade vi den utvalda intervjupersonen på Logistic 

Support. Uppgiftslämnaren redogjorde för projektets bakgrund och beskrev 

sin syn på det förväntade resultatet som en implementering skulle kunna 

åstadkomma. När examensarbetet genomfördes hade informanten arbetat på 

ELS i ett år vilket gav honom stora möjligheter att lyckas väl med sin 

undersökning. Detta eftersom vederbörande i takt med sin anställning 

tillgodogjort sig ett stort socialt nätverk och en bred insyn i verksamheten 

vilket bland annat gav möjlighet till handledning med kort varsel.  

 

4.2.3.1 Projektbeskrivning – Förpackningshantering i det dolda 

Informanten, Lars, beskrev att projektet, som var framtaget av Nilsson och 

Karlsson (2011), syftade till att LCL skulle förbättra sin interna hantering 

och distribution av förpackningarna som används vid sändningar av 

reservdelspaket. Projektet var en form av nulägesanalys på de tre företagen 

ELS, Enertech och Nibe och innefattade begrepp inom de tre 

huvudområdena lagerplanering, IS och ERP
8
. Upphovet till studien bottnade 

                                                 
5 Informanten på ”Logistic Support” avdelningen går hädanefter under pseudonymen ”Lars”.  

6 ”Lageransvarig” går hädanefter under pseudonymen ”Klas”.  

7 Se 4.1, ”Deltagande observationer.”  

8 Enterprise Resource Planning (ERP). Mjukvara bestående av ett antal IT-system vilka är 
integrerade för att bilda en infrastruktur inom en organisation (Beynon-Davies, 2009).  
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enligt uppgiftslämnaren i att förpackningar inte hanterades optimalt på LCL 

vilket resulterade i en extra kostnad som indirekt drabbade kunden i form av 

en högre prissättning.   

 

Vidare betonades att förpackningars tillgänglighet är av lika stor vikt som 

reservdelarnas. Dessa borde finnas i ett mindre antal format som är 

anpassade för att matcha de olika godstyper som förekommer i större 

utsträckning. I dagsläget existerar en mängd förpackningsformat som inte är 

anpassade till godstyperna som ska emballeras i särskilt hög grad.  

 

4.2.4 Verksamhetsnivåernas uppfattningar   

De nedanstående intervjuerna är individuella och utformade med öppna 

svarsalternativ. Dessa utgick från likartade intervjuguider
9
 som vi utformat 

för personer med olika befattningar på företaget. Härigenom hoppas vi kunna 

besvara studiens frågeställningar
10

. 

4.2.4.1 Strategisk nivå - beställarens perspektiv  

För att få ett tydligt perspektiv av hur högsta ledningen uppfattar projektet 

intervjuade vi den 20:e februari återigen Hans
11

 som inom detta projekt haft 

rollen som beställare. Inledningsvis redogjorde intervjuobjektet för sin syn på 

projekttermen: 
 

”Ett projekt är något som är av tillfälligt art, som ska leda till någon form av 

förändring. Det ska ha en start- och slutpunkt och innehålla en tydlig bild av 

vad som förväntas.” (Hans, personlig kommunikation, 2012-02-20)  

 

Vid urvalsprocessen till projektgruppen är LCL noggranna med att tillsätta 

personer med rätt kompetens. Dessa väljs ut från olika avdelningar, med olika 

befattningar för att främja gruppens mångfald. 

 

Vidare förklarade uppgiftslämnaren att tillvaratagandet av erfarenheter från 

tidigare projekt är högst väsentligt. Inom Logistikavdelningen är detta 

område i stort sett obefintligt vilket framkallar ett starkt behov av utveckling. 

Informanten ansåg från sitt beställarperspektiv att projektet skulle kunna fylla 

ett behov i verksamheten genom att bidra med minskade kostnader och ge en 

bättre struktur gällande förpackningarna. Hans och Klas har ansvarat för 

                                                 
9 Se bilaga 1, 2, 3.  

10 Se 1.4.  

11 Se bilaga 1. 
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handledning i samband med studenternas projekt och den uppbackning de 

fick var enligt intervjupersonen tillräcklig för att generera flera 

lösningsförslag. Handledning mellan uppgiftslämnaren och studenterna har 

genomförts kontinuerligt vid behov, vilket innebär att vederbörande fått god 

insyn i studenternas projekt.      

 

Överlämnandet av projektet skedde sedermera mellan Hans (beställare) och 

Klas (projektledare). Kommunikationen med Klas vid överlämnandet var inte 

särkilt djupgående. Eftersom förstudiefasen till stor del uteblivit, omfattade 

överlämnandet ingen resursplan, tidsplan, kostnadsplan eller 

kravspecifikation. Överlämnandet omfattade endast det underlag, i form av 

en nulägesanalys som studenterna utarbetat under sitt examensarbete
12

.  

 

4.2.4.2 Taktisk nivå - projektledarens perspektiv 

Genom intervjun med LCL:s Klas den 29:e februari
13

 fick vi en klar bild av 

den taktiska nivåns åsikter kring projektet. Intervjupersonen har sedan 

tidigare erfarenhet av projektledning i viss utsträckning då denne varit 

verksam som produktionschef på en värmeanläggning. Tillvaratagande av 

erfarenheter i samband med de eller stagnerade projekt anser Klas är 

väsentligt för att ta lärdom och inte begå samma misstag igen.  På LCL råder 

brister gällande detta område då det inte finns någon generell kunskapsbank 

för att dokumentera erfarenheter från tidigare projekt. Under studenternas 

projekt svarade informanten för sakkunnighet gällande lagerrelaterade frågor. 

Uppgiftslämnaren klargör vidare att denne inte åtagit sig något 

handledningsuppdrag gällande studenterna.  Intervjupersonens roll var endast 

att introducera studenterna till paketeringsavdelningens processer genom att 

sätta in dem i arbetsuppgifter och bringa förståelse för hur förpackningarna 

används. Vidare har inget överlämnande av projektet skett mellan Hans 

(beställare) och Klas (projektledare), likaså har ingen formell förstudie 

genomförts innefattande tids-, resurs- och kostnadsplan samt 

kravspecifikation. I samma skede som Klas fick i uppgift att bidra med 

sakkunnighet gällande de båda studenternas projekt, blev han även tilldelad 

ett större projekt kallat Hubben
14

. Personalstyrkan ökade därmed från 19 till 

34 personer vilket medförde högre krav på planering och därmed mer arbete. 

Enligt Klas fanns således inte den tid som fordrades för att leda ett projekt.   

                                                 
12 Nilsson & Karlsson (2011).  

13 Se bilaga 2. 

14 Hubben – Nyförvärvad lagerlokal intill LCL.   
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Klas insyn i det omnämnda studentprojektet har varit god då han varit 

delaktig i dess uppstart samt närvarat under presentationen av det slutgiltiga 

förslaget. Även kommunikationen mellan intervjupersonen och Hans 

(beställare) har varit bra. Studenterna rapporterade kontinuerligt till Hans 

(beställare) som i sin tur höll vissa uppföljningsmöten med Klas. Information 

kring projektets bakgrund har delvis framgått även om inget konkret syfte 

eller några målsättningar har upprättats. Likaså har ingen specificering av 

krav skett gällande projektet. Baserat på den information Klas fått gällande 

projektet anser han ändå att det skulle fylla ett behov i verksamheten.  
 

”Införandet av sträckkoder innehållande förpackningarnas artikelnummer 

skulle förenkla hanteringen ur en mängd avseenden.” (Klas, personlig 

kommunikation, 2012-02-29)   
 

Framförallt skulle manuella angivelser kunna rationaliseras bort genom 

scanning av förpackningarnas streckkoder vilket skulle reducera antal 

mänskliga fel. Som en följd av detta skulle avropet, likt det som sker för 

reservdelsartiklar kunna ske även för förpackningarna. Detta hade resulterat i 

mer korrekta lagersaldon. Utifrån lagersaldohistoriken kan sedan 

förpackningsbehovet prognostiseras varigenom givna beställningspunkter 

skulle kunna etableras med leverantörer. Förutbestämda beställningspunkter 

leder sedan till minskade inköpskostnader då långsiktiga kontrakt kan 

upprättas med leverantörerna.  

     

Vidare menar Klas att verksamhetens nuvarande informationssystem PRMS 

(Product Resource Management System) skulle klara av förändringen. 

Systemet används för att tillhandahålla och förmedla information om vilka 

artiklar som finns lagerförda. Ett problem är dock att huvudkoncernens 

informationssystem VMS är planerat att implementeras i hela verksamheten 

inom en snar framtid vilket har skett utan användarmedverkan från LCL. 

Därför är systemets prestanda och användarvänlighet oklar.  

  

Av de förslag som studenterna nämnt anser Klas att reducering av spritt lager 

samt införande av BOM-terms (Bill Of Material) inte är särskilt nödvändigt 

då det inte skulle fungera i praktiken. Implementeringen av BOM-terms torde 

dessutom vara väldigt kostsam och omfattande samtidigt som den skulle 

mötas av motstånd från de anställda. Förändringen innebär att 

informationssystemet föreslår lämplig förpackningstyp baserat på artikelns 

volymmått och klassning (Nilsson & Karlsson, 2011). Den huvudsakliga 
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anledningen till att projektet aldrig har blivit genomfört anser informanten är 

tidsbrist samt att resurser inte avsatts. 

 

4.2.4.3 Operativ nivå - medarbetarens perspektiv 

Informanten, Lars, från arbetslaget Logistic Support
15

 nämner under 

intervjun den 11:e april att det på LCL inte finns någon allmän 

kunskapsbank för att ta tillvara på erfarenheter från tidigare projekt. 

Anledningen till detta är avsaknad av tid samtidigt som det inte finns något 

befintligt verktyg för att hantera det. Dessutom är det vid misslyckade eller 

stagnerade projekt viktigt att granska resultatet noggrant, identifiera misstag 

och se dessa som konstruktiv input för organisationens utveckling. Vid 

granskningen bör flera personer hjälpas åt eftersom det kan vara svårt att 

rannsaka sin egen insats vid till exempel ett stagnerat eller misslyckat 

projekt. 

 

Företagets Hans har haft det största ansvaret vid handledning av det berörda 

projektet. Enligt den tidigare studenten, Lars, som nu arbetar på Logistic 

Support var dessa möten fullt tillräckliga. Sällan bokades några tider för när 

de skulle ske, utan samtalen skedde kontinuerligt eftersom studenten 

tjänstgjorde på företaget. Såvida det finns ett ömsesidigt förtroende behöver 

inte uppföljningar genomföras särskilt ofta. Detta beror i stor utsträckning på 

projektets tidsplan samt vilken ledarskapstil som tillämpas. Vissa ledare 

kräver daglig respons medans andra nöjer sig med att kontakt tas vid behov. 

Utifall projektet pågår under en månads tid eller ett års tid görs avstämningar 

med olika tidsintervaller. Dock kan uppföljningar företas oftare om den 

anställde är ny på företaget.  

 

Trots att det specifika projektets bakgrund har framgått i stora drag 

förankrades inte syfte och mål i särskilt hög grad vilket har lett till att 

medarbetarna inte känt sig speciellt delaktiga. Detta är något som varit 

vanligt förekommande även vid andra projekt som bedrivits på LCL. Således 

finns mycket att utveckla inom detta område. Den förmodade orsaken till 

varför projektet inte genomförts är enligt intervjuobjektet att Lageransvarig, 

Hans, under den senaste tiden fått ett allt större ansvarsområde. Detta till 

följd av att företagets lager under föregående år utökades till att omfatta även 

Hubben.   

 

                                                 
15 Se bilaga 3. 
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Uppgiftslämnaren hävdar att projektets genomförande fortfarande är relevant 

för verksamheten, men det krävs någon som driver det:  
 

”Om en person skulle blivit tilldelad uppgiften att arbeta med projektet på 

heltid, skulle genomförandet vara klart inom en månad.”(Lars, personlig 

kommunikation, 2012-04-11) 
 

Enligt Lars framkommer att reducering av utspritt lager och 

tillvägagångssättet vid avropen utgör de främsta förbättringsbehoven. 

Avropen bör till skillnad från de manuella som sker idag ske automatiskt 

genom att artikelnumret knappas in i affärssystemet PRMS. De delar av 

projektet som informanten anser vara mindre viktiga är prognostisering av 

påfyllningsrutiner samt plockningen där informationssystemet väljer ut en 

lämplig förpackning beroende på godstyp.  
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5 Analys 

Nedanstående kapitel innehåller en jämförelse mellan resultatet och den 

teoretiska referensramen.  

 

5.1 IT/IS-projekt 

Företagets Logistikansvarige, Hans, definition av projekttermen 

överensstämmer till stor del med litteraturen, då vederbörande menar att ett 

projekt är något som är av tillfällig karaktär med en klar bild av vilka 

förväntningar som ska infrias, det vill säga slutresultatet. Däremot nämner 

Hans inget gällande avgränsningar vilket enligt författarna Jansson & Ljung 

(2004) utgör en väsentlig del inom projektdefinitionen.        

  

ELS använder sig av informationssystemet PRMS som liksom Axelsson & 

Goldkuhl (2008) nämner tillhandahåller och distribuerar information gällande 

lagerförda reservdelsartiklar i verksamheten. Gällande förpackningar 

förekommer däremot endast informationssystem där interaktionen sker 

genom manuell behandling i form av muntlig kommunikation (Axelsson & 

Goldkuhl, 2008). Enligt Beynon-Davies (2009) definition av IT ämnar 

studenterna använda streckkoder på förpackningarna, nämligen för att 

insamla, bearbeta, distribuera samt använda information.    

 

Görling (2009) hävdar att den främsta anledningen till om ett IT-projekt kan 

lyckas är i vilken utsträckning systemet är väl fungerande i organisationen. 

Projektledaren, Klas, nämner att projektet skulle kunna leda till ökad 

effektivitet i lagerverksamheten genom att förklara en kedja av aktiviteter. 

Manuella angivelser och antal mänskliga fel kan rationaliseras bort genom 

scanning av förpackningarnas streckkoder. Avropet för förpackningar kan 

därmed ske likt det som sker för reservdelsartiklar vilket resulterar i mer 

korrekta lagersaldon. Baserat på lagersaldohistoriken kan sedan 

förpackningsbehovet prognostiseras varigenom givna beställningspunkter kan 

etableras med leverantörer. Förutbestämda beställningspunkter innebär att 

långsiktiga kontrakt kan upprättas med leverantörerna vilket medför 

reducerade inköpskostnader. Förslaget gällande BOM-terms som innefattades 

i det studerade projektet är enligt Klas inte särskilt lämpligt. En sådan 

implementering skulle bli allt för kostsam, omfattande samt mötas av 

motstånd hos de anställda. På grund av detta förkastades förslaget av Klas.  
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Görling (2009) nämner ytterligare fyra vanliga anledningar till varför IT-

projekt misslyckas. Genom de två första anledningarna framkommer att 

skiljda åsikter förekommer vid samarbete inom organisationen samt att 

relevanta dimensioner förbises. Vid det specifika projektet har olika 

motsättningar uppdagats mellan Hans (beställaren) och Klas (projektledaren). 

Enligt Hans har projektet överlämnats till Klas. Vederbörande hävdar 

däremot att detta aldrig skett. Vidare arbetar Hans främst för att en snabb 

implementering ska ske av projektet samt ser dess lönsamhet som överordnat 

allting annat, däribland förstudien. Klas menar däremot att projektet inte kan 

införas i dagsläget eftersom förstudien inte är verkställd. Detta innebär att 

ingen tids-, resurs-, kostnadsplan eller kravspecifikation tilldelats personen 

ifråga. Den tredje orsaken till misslyckade IT-projekt är att uppskattningen 

gällande projektets omfattning varit för snäv (Görling, 2009). På fallföretaget 

innebär detta att förstudiefasens beståndsdelar: Förankring, syfte, mål, resurs-

, tids- och kostnadsplan samt kravspecifikation inte har behandlats i någon 

nämnvärd utsträckning, enligt de intervjuer som företagits med medarbetare 

på den strategiska- och taktiska nivån. Det sistnämnda upphovet till 

misslyckade IT-projekt är bristande framtidsfokusering vilket LCL i viss 

utsträckning lidit av. Huvudkoncernen har nämligen beslutat att införa 

informationssystemet WMS (Warehouse Management System) även i 

Ljungby utan att genomföra någon form av användarmedverkan. Således är 

det oklart om projektets framtida systemkonstruktioner, införandet av 

streckkoder på förpackningar och BOM-terms, är möjliga. Görling (2009) 

påpekar att tekniska lösningar ska beaktas då det annars kan leda till 

funktionella svårigheter.  

 

5.2 Förstudie 

Av Nyström och Tentaks studie (2009) framkom att drygt 70 % av de 

problem i IT-projekt som har störst påverkan på slutresultatet kan kopplas till 

förstudiefasen. Jansson & Ljung (2004) betonar att förstudiens underlag är 

avgörande för om projektet ska genomföras eller inte. Genom förstudien 

erhålls ett bra beslutsunderlag för det framtida projektet (Björkén et al. 2004). 

Samtliga informanter på de olika verksamhetsnivåerna ser ett behov av 

projektets tilltänkta resultat eller vissa delar av det i organisationen. Hans 

(beställaren) anser att projektet ska genomföras, dock har det specifika IT/IS-

projektet av olika anledningar stagnerat i förstudiefasen.  
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En annan studie gick ut på att kartlägga IT-konsultföretags och 

beställarorganisationers erfarenhet av misslyckade IT-projekt, samt var i 

händelseförloppet detta sker. Det framkom då att den mest kritiska delen i 

ett IT-projekt är förstudiefasen då drygt 70 % av de problem som har störst 

inflytande på slutresultatet kan härföras till denna fas. Några av de problem 

som identifierades i undersökningen var ofullständig projektplanering, 

otydliga krav, kommunikationsproblem mellan projektledare (Klas) och 

beställare (Hans), brist på tid och resurser samt liten användarmedverkan 

(Nyström & Tentak, 2009).  

 

Enligt Björkén et al. (2004) ska inte beställaren överlämna projektet till 

projektledaren förrän förstudiens underlag verkställts. Förstudien är ofta av 

informell karaktär (Jansson & Ljung, 2004) vilket beskriver fallet på LCL där 

antaganden gällande projektet legat på en informell nivå. Vidare har 

överlämnandet av projektet skett innan förstudiens riktlinjer blivit bestämda. 

Björkén et al, (2004) hävdar att fastställande av förstudiens direktiv är en 

förutsättning för ett överlämnande. Eftersom Hans var väldigt positivt inställd 

till studenternas projekt, förutsatte vederbörande troligtvis att uppsatsens 

innehåll var tillräckligt för att utföra projektet.  

 

I uppsatsen utfördes en nulägesanalys varigenom en del av omfattningen 

klargjordes. Dock togs ingen hänsyn till viktiga parametrar som 

kravspecifikation samt tids- och resursplaner, vilka bör inkluderas i 

förstudien enligt Tonnquist (2012).    

 

Tonnquist (2012) menar att en väl genomförd förstudie kan leda till att 

projektet avvecklas innan det har startat, vilket borde hända mer frekvent än 

vad som är fallet. Det startas för många projekt som inte har förutsättningar 

att lyckas. Dock har de tre informanterna på de olika verksamhetsnivåerna 

tilltro till projektet och är överens om att dess förverkligande kan fylla ett 

behov.  

 

Uppgiftslämnarna på de olika verksamhetsnivåerna liksom Le et al. (2011) 

påpekar nyttan med tillvaratagande av tidigare erfarenheter vid stagnerade 

projekt. Detta är något som inte har förekommit på LCL trots att det berörda 

projektet har stagnerat samt att flera tidigare projekt misslyckats. Genom att i 

förstudiefasen ta hänsyn till tidigare projekts reflektioner och 

dokumentationer kan nya angreppssätt utvinnas och det organisatoriska 

lärandet gynnas (Björkén et al. 2004; Le et al. 2011). 

 



 

  32 (51) 
 

5.2.1 Förankring   

Förankring av syfte och mål utgör en väsentlig del av förstudien (Tonnquist, 

2012). Förändringsvilja och förmåga hos medarbetarna kan i detta skeende 

tas för givet vilket leder till att organisationens förändringskapacitet 

överskattas (Lindell, 2005). Enligt informanten på Logistic Support, Lars, 

hade inte syfte och mål förmedlats till medarbetare på den operativa nivån av 

beställaren vilket resulterade i mindre engagemang från deras sida. Vidare 

påpekar Lindell (2005) att förankring är något som bör starta i ett tidigt skede 

för att främja en öppen kommunikation med de anställda som därigenom kan 

införliva företagets tankar och planer med sina egna. I annat fall kan negativa 

rykten spridas som skapar oro och leder till motstånd på företaget.   

     

5.3 Roller 

Beställaren är formell ägare och uppdragsgivare i ett projekt och innehar 

därmed den viktigaste rollen (Tonnquist, 2012). Denne ansvarar för att utse 

projektledare, upprätta mål och krav, tids-, resurs- och kostnadsplan samt att 

förmedla projektets syfte till samtliga involverade. I det undersökta projektet 

fullgörs beställarrollen av Hans. Denne hade i sin tur utsett avdelningens 

Lageransvarige, Klas, till projektledare vilket förnekades av vederbörande. 

Enligt Cederlund (2010) och Jansson & Ljung (2004) ska beställare och 

projektledare i samråd komma överens om vilka befogenheter som ingår i 

projektledarrollen. Klas berättade att diskussioner kring projektet förekommit 

med Hans men däremot inte att något formellt överlämnande av projektet 

hade skett. I samband med detta hade Klas även fått ett större ansvarsområde 

vilket innebar att dennes personalstyrka ökade från 19 till 34 personer, en 

ökning som medförde att det specifika projektet stagnerade. Som en följd av 

detta och att förstudiefasen, enligt samtliga uppgiftslämnare, inte utförts av 

Hans fastnade projektet mellan de nämnda personerna. Utan resurser, tid och 

tydliga mål från Hans hade Klas inte de verktyg som behövdes för att utföra 

projektet. Av logiska skäl kunde därför inte Klas gå vidare med följande 

uppgifter som vanligtvis tillhör projektledarrollen, det vill säga leda 

projektdeltagare genom att anpassa sig till de direktiv som utfärdats av 

beställaren (Jansson & Ljung, 2004; Tonnquist, 2012). I enlighet med 

Cederlund (2010) har Klas i det specifika projektet uppnått en personlig 

mognad, vilket är ett krav för en sådan ansvarsfull roll. Klas har figurerat som 

projektledare tidigare, både på företaget och i andra organisationer, och har 

således en hel del erfarenhet av detta. Vidare uttrycker Klas heller aldrig 

något missnöje gentemot beställaren vilket annars är ett vanligt fenomen vid 

stagnerade projekt. Ofta kan denne i frustration skylla ifrån sig och 
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överlämna allt ansvar till Hans (beställaren) och påvisa att denne får skylla 

sig själv utifall målet med projektet inte har varit tydligt nog. Istället för att 

agera på detta sätt ventilerade Klas (projektledaren) idéer kring hur projektet i 

framtiden kunde tänkas bli förverkligat och vilka beslut som då krävs 

(Cederlund, 2010). Projektdeltagare bör enligt Björkén et al. (2004) inneha 

olika personliga egenskaper vilket medför att de kompletterar varandra på ett 

fullständigt sätt. Medarbetaren på Logistic Support, Lars, är av åsikten att det 

endast skulle krävas en mänsklig resurs på heltid under en månads tid för att 

genomföra projektets uppdrag. En sådan lösning ställer därför inga krav på 

ett gruppsamarbete där personer med olika åsikter behöver nå koncensus.  

 

5.4 Intressenter 

Alla som påverkas av ett projekt utgör projektets intressenter (Björkén et al., 

2004). Klas (projektledaren) påpekade under en intervju att minskade 

kostnader för förpackningshanteringen skulle generera ett minskat pris till 

kund som är en av intressenterna. Ytterligare intressenter är ELS som 

organisation och framförallt Logistikavdelningen, LCL, där projektets 

genomförande kommer förläggas. Tonnquist (2012) betonar att intressenter 

som är av stor vikt bör prioriteras för att undvika konflikter.  

 

5.5 Kravformulering 

Begreppet krav definieras som en önskvärd egenskap eller funktion 

(Eriksson, 2008). Samtliga informanter på de tre olika verksamhetsnivåerna 

har påtalat att det funnits klara brister vid utformningen projektkrav till det 

berörda projektet. Detta förfarande menar Tonnquist (2012) ska inkluderas i 

förstudiefasen, vilket inte har varit fallet på LCL. Ett alternativ är enligt 

Ericsson (2008) att använda sig av den så kallade SMART - modellen vilket 

är en förkortning för Specifika (vem, vad, när hur och varför?) Mätbara, 

Accepterade (Kvittens av leverantören), Realistiska och Tidssatta Vidare har 

de tre uppgiftslämnarna relativt klara åsikter och tankar gällande vad det 

tänkta resultatet skall leverera, kraven har därmed endast figurerat informellt 

på avdelningen utan att tas tillvara på. Eriksson framhåller att en formell 

beskrivning av kraven lämpligtvis bör utföras i kravspecifikationen där en 

fullständig beskrivning av kraven bör göras som i stora drag ska redogöra för 

vilken användare funktionen är avsedd för, hur den ska användas samt vad 

som händer om funktionen skulle sluta fungera (Eriksson, 2008). En bra 

kravdokumentation skapar gynnsammare förutsättningar för samtliga 

involverade, såväl beställare som leverantör. Hans (beställaren) hade innan 

överlämnandet av projektet till Klas (projektledaren) inte säkerställt att 
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kraven var tydligt nedtecknade och förmedlade till de berörda.  Utifall 

samtliga medarbetare formulerar genomtänkta krav på ett tydligt sätt 

minimeras missförstånden. Dokumentationen avgränsar även vad som ska 

levereras vilket innebär att sådant som inte innefattas i kraven inte ska 

levereras (Eriksson, 2008).   
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6 Diskussion  

I följande kapitel diskuteras resultatet av studien och de metodval som gjorts. 

 

 

6.1 Resultat 

Drygt 70 % av de problem som påträffas i IT-projekt beror på förstudiefasens 

undermåliga utförande. Utifrån uppsatsens resultat kan konstateras att 

förstudiens utförande har en avgörande betydelse för ett lyckat genomförande 

av projekt. Detta eftersom förstudien innehåller högst väsentliga underlag 

som skapar goda förutsättningar för implementeringen.  

 

Det specifika IT/IS-projektet på ELS logistikavdelning, LCL, har aldrig nått 

genomförandefasen och kan därmed inte ses som ett fullständigt misslyckat 

projekt. I viss mån är det ett misslyckande eftersom företagets ambition var 

att projektet skulle genomföras inom rimlig tid efter dess utfärdande av de två 

tidigare studenterna. Därmed kan projektets status mer liknas vid en 

försening, eller något som fortfarande är under bearbetning. Grunden till den 

uppkomma problematiken visade sig ligga i den informella förstudiens brister 

och således kunde vi koppla fenomenet till ovan nämnda statistik.  

 

Under de observationer och intervjuer som vi utförde på fallföretaget 

framkom flera intressanta synpunkter och meningsskiljaktigheter. 

Inledningsvis talar de anställdas gemensamma åsikter kring IT/IS-projektets 

nytta för att företaget i framtiden kommer kunna dra fördel av 

förändringarnas effekter. Även om projektets samtliga komponenter kanske 

inte kommer att utföras enligt Klas (projektledarens) spekulationer är 

möjligheterna att reducera kostnader goda. Detta kunde vi bekräfta under de 

deltagande observationerna som utfördes under projektets inledning. 

Huruvida projektets genomförande i organisationen kommer bli lyckat eller 

ej återstår fortfarande att se. Med tanke på den aktivitetskedja som Klas 

nämnde anser vi att projektets förslag om att införa 

streckkoder/artikelnummer med stor sannolikhet kommer leda till ökad 

effektivitet inom lagerverksamheten. Även om vederbörande var tveksam till 

införandet av BOM-terms innebär det inget hinder mot att införa 

streckkoder/artikelnummer på förpackningarna. Detta eftersom BOM-terms 

endast är ett informationssystem som avser ge förslag på förpackningstyp 

utifrån artikelns volymmått och klassning. 
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Vidare påvisade uppsatsens resultat med stöd i teorin bakomliggande 

anledningar till att projektet hade fastnat vid överlämnandet mellan Hans 

(beställaren) och Klas (projektledaren). Det visade sig att grundläggande 

förutsättningar saknades för att ett projektgenomförande skulle vara möjligt. 

Framförallt hade kommunikationen gällande Klas projektledarroll och dess 

omfattning inte varit tillräcklig. Till viss del berodde detta på att inget 

konkret mål eller syfte med projektet formulerats. Vi kunde även konstatera 

att Hans inte hade gett Klas rätt verktyg och underlag för att utföra projektet. 

De huvudsakliga verktygen som Klas saknade var tids-, resurs- och 

kostnadsplan samt kravspecifikation vilka utgör essentiella beståndsdelar i en 

förstudie. Frånvaro av dessa beståndsdelar medför att projektet inte har de 

kvalifikationer som krävs för att nå ett lyckat genomförande. När faktorerna 

identifierats återstår det bara för LCL och de ansvariga att noggrant ta fram 

underlag för var och en av dem.  

 

6.2 Metodreflektion 

Eftersom vi inte hade några speciella förkunskaper om det studerade 

fenomenet och avsåg utveckla en förståelse för detta valde vi den kvalitativa 

ansatsen som utgångspunkt. I samband med den kvalitativa ansatsen valde vi 

att använda oss av ett induktivt förhållningssätt. Genom att först samla in data 

och sedan söka efter teorier för att ge stöd åt dessa kunde vi reflektera över 

hur företaget agerat och sedan styrka eller avfärda deras tillvägagångssätt. 

Eftersom vi först genomförde intervjuerna utan att ha några särskilda egna 

antaganden ledde det till att intervjuerna inte blev färgade av våra egna 

åsikter och att resultatet upplevdes tillförlitligt. Visserligen fick vi under 

studiens gång tillämpa den deduktiva ansatsen, gå från teori till empiri, i liten 

utsträckning. Detta anser vi var befogat för att kunna främja tidseffektivitet, 

då återkopplingen innan intervjutillfällena ett fåtal gånger var utdragen.  

 

I studiens uppstart genomfördes deltagande observationer, som på några 

dagar gav oss en överblick av förpackningshanteringen och den 

problemsituation som rått under projektet. Observationstillfällena var 

avsedda att bidra med en överskådlig förståelse av verksamheten samt ge en 

bild av de förändringsbehov som projektet syftade till. I efterhand har vi haft 

stor nytta av just detta moment då vi kunnat basera och återkoppla 

intervjuerna till de arbetsuppgifter som vi utförde. Därigenom kunde 

diskussionerna med de berörda intervjupersonerna gå djupare in i de problem 

som fanns.  
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Utformningen och valet av öppna individuella intervjuer gav oss den respons 

vi behövde för att kunna dra meningsfulla slutsatser gällande 

problemsituationen. Alternativet att använda sig av låsta svarsalternativ anser 

vi framförallt hade begränsat informationsinsamlingen i alldeles för stor 

utsträckning samtidigt som det är mer komplicerat för såväl intervjuare som 

informant. Det faktum att intervjuerna utformades i form av intervjuguider 

gjorde att vi hade ramar att hålla oss inom, därmed blev intervjuerna inte 

alltför utsvävande. Vidare föll det sig naturligt att genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte varigenom informantens kroppsspråk kunde studeras för 

att avläsa stämningen. Uppgiftslämnarna uppträdde under intervjuerna 

avspänt samtidigt som egna erfarenheter vävdes in. Baserat på ovanstående 

resonemang upplevdes den information som insamlades genom intervjuerna 

högst tillförlitlig. Intervjupersonerna till våra intervjuer valdes ut enligt den 

såkallade snöbollsmetoden och utfallet blev enligt våra förhoppningar. 

Metoden medförde att vi kunde finna representativa informanter vilka var 

lämpliga för studiens inriktning och förmådde svara på de frågor vi önskade. 

Deras kompetens utgjorde även en grund för att ge målande förklaringar, 

något som i sin tur möjliggjorde gedigna analyser.  

 

Vidare valde vi att använda oss av den kvalitativa analysmetoden 

innefattande beskrivning, systematisering & kategorisering samt 

kombinering. Metoden var väldigt användbar. Intervjutillfällena 

utvecklade vår förmåga av att beskriva data i detalj. Under hela processen 

har vi försökt vara objektiva för att i största möjliga mån undvika färgning 

av resultatet. Detta har lett till att intervjuerna upplevts valida och 

tillförlitliga. I takt med uppsatsens analysdel fick vi sedan ökad insyn i 

förenkling och systematisering av data, främst under jämförelsen mellan 

de tre verksamhetsnivåernas uppfattningar. När teorierna ställdes mot 

resultatet under analysen kunde vi även utvinna och belysa de mest 

relevanta delarna.   
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7 Avslutning 
Det avslutande kapitlet redogör för studiens slutsatser samt ger förslag till 

fortsatt forskning inom det berörda området.   

 

 

7.1 Slutsats 

Vår utförda studie på fallföretaget ELS logistikavdelning, LCL, har syftat till 

att beskriva och analysera varför förstudien har misslyckats vid ett IT/IS-

projekt. Genom att jämföra tre verksamhetsnivåers syn på projektet och 

undersöka teori inom det befintliga ämnet har vi kunnat dra slutsatser vilka 

såväl kan gynna företaget samt organisationer som befinner sig i likartade 

situationer. Uppsatsen har fokuserat följande forskningsfrågor vilka har 

behandlas noggrant: 

  

1. Hur har förstudien gått tillväga? 

Vi kan konstatera att förstudiens utförande på LCL har varit bristande ur flera 

avseenden. De största problemen grundar sig i kommunikationen mellan 

projektets beställare och projektledare, där den sistnämnde inte fått sin roll 

tilldelad konkret. Dessutom har Klas (projektledaren) inte fått del av de 

verktyg som behövs för att möjliggöra implementering av ett projekt. 

Exempel på detta är tids-, resurs- och kostnadsplan samt kravspecifikation 

vilka alla ingår i förstudiefasen. Av förståeliga skäl har därför inte Klas 

kunnat leda projektets genomförande. Vidare har flera uppgiftslämnare 

framhållit brister i förankringen gällande förmedling av projektets syfte och 

målsättningar till anställda. Detta har medfört mindre delaktighet och 

engagemang hos LCL’s medarbetare.   

 

2. Hur har projektet uppfattats på olika verksamhetsnivåer? 

En gemensam nämnare för informanterna på de tre olika 

verksamhetsnivåerna, var deras syn på projektets nytta. Samtliga var av 

åsikten att projektets tänkta förändringar skulle göra stor nytta för 

verksamheten. Förslaget om införande av BOM-terms ifrågasattes visserligen 

av Klas (projektledaren). Dock innebär det inget hinder för att införa 

artikelnummer på förpackningarna vilket kan leda till ökad effektivitet och 

lönsamhet i verksamheten. Skilda åsikter till följd av bristande 

kommunikation uppdagades även. Hans (beställaren) menade att denne hade 

överlämnat projektet till Klas, som inte var av samma åsikt. Detta eftersom 

vederbörande inte hade blivit tilldelad de redskap som krävdes för att 

implementera ett projekt. Meningsskiljaktigheter framkom även gällande 
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reducering av utspritt lager, vilket Klas ansåg överflödigt medan 

medarbetaren, Lars, på avdelningen Logistic Support, som utfärdare av IT/IS-

projektet, hävdade att det var ett av de främsta förbättringsbehoven. En åsikt 

som delades av samtliga informanter var att tillvaratagande av erfarenheter 

från tidigare projekt i framtiden bör göras mer omsorgsfullt och rutinmässigt. 

Detta kan åstadkommas genom att vidta reflektion och dokumentation av 

erfarenheter från tidigare projekt och beakta dessa vid utförande av 

förstudiefasen.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att förstudiens betydelse vid 

projektarbetsformen och i vårt fall gällande IT/IS-projekt är av högsta 

dignitet. Förslagsvis anser vi att följande moment bör vara utförda i en 

korrekt förstudie:  

 Förankring. 

 Tidsplan.         

 Resursplan.  

 Kostnadsplan.  

 Kravspecifikation. 

 Utse projektledare. 

 Överlämnande från beställare till projektledare.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att öka resultatets generaliserbarhet kan det vara aktuellt att undersöka 

hur förstudier behandlas inom andra tillverkande organisationer. Ett 

komplement till denna uppsats är även att undersöka om stagnerade projekt 

på ELS fullföljs i ett senare skede och att därefter jämföra detta resultat mot 

andra tillverkande företag.   

 

   

 

 



 

  40 (51) 
 

Referenser 
 

Böcker 

Axelsson, K, Goldkuhl, G. (1998). Strukturering av informationssystem 

- arkitekturstrategier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Beynon-Davies, P. (2009). Business Information Systems. London: 

Palgrave Macmillan. 

 

Björkén, B., Dahlstedt, L., & Yderberg, L. (2004). Projektboken. 

Malmö: Liber AB 

 

Cederlund, C. (2010). Beteendekompetens. Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB. 

 

Eriksson, U. (2008). Kravhantering för IT-system. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Görling, S. (2009).  Att arbeta med IT-projekt. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, Hur och Varför? Om metodval i 

företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Jansson, T., & Ljung, L. (2004). Projektledningsmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Kurtén, R. (2009). IT-styrning – Vad ledning och styrelse behöver 

känna till om informationsteknologi. Halmstad: Bulls Graphics.  

 

Lindell, N. (2005). Förändringsledare med ansvar för 

värdehemtagning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Marcusson, L. (2008). Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-

projekt. Åbo: Akademis förlag   

 

Tonnquist, B. (2006). Projektledning (2:a uppl.). Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB.  



 

  41 (51) 
 

 

Tonnquist, B. (2012). Projektledning (4:e uppl.). Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB.  

 

Wisén, J., & Lindblom, B. (2009). Effektivt projektarbete (8:e uppl.). 

Stockholm: Nordstedts Juridik AB.  

 

Yin, R. (2009). Case Study Research – Design and Methods. 

Kalifornien: SAGE Publications, Inc.    

 

Vetenskapliga publiceringar 

Le, N., & Andersson, (2011). Det misslyckade projektet - alltid ett 

fiasko eller stundtals triumf? Magisteruppsats, Karlstads universitet. S. 

65-66. Hämtad: 2012-02-02, från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7411 

 

Nilsson, A., & Karlsson, J. (2011). Förpackningshantering i det dolda - 

En studie om hur den interna hanteringen kan synliggöras och 

förbättras. Kandidatuppsats, Hämtad: 2012-01-18, från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-12900 

 

Nyström, J., Tentak, G. (2009). Identifiering av problem i IT-projekt – 

En studie baserad på IT-konsultföretags och beställarorganisationers 

erfarenhet av misslyckade IT-projekt. Kandidatuppsats, Huddinge: 

Södertörns högskola. S. 34-35, 39-41. Hämtad: 2012-01-18, från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2828 

 

Internetreferenser   

Elexctrolux Laundry Systems (2012) Vår historia. Hämtad: 2012-03-

28, från  

http://laundrysystems.electrolux.se/node267.aspx 

 

Projectplace International AB (2007). Lyckat eller misslyckat it-projekt, 

det är frågan. En kartläggning av svenska IT-projekt i privat och 

offentlig verksamhet. S. 4, 6. Hämtad: 2011-12-15, från 

http://files.projectplace.com/swedish/reports/lyckat_misslyckat_it_proj

ekt_2007.pdf 

  

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7411
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-12900
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2828
http://laundrysystems.electrolux.se/node267.aspx
http://files.projectplace.com/swedish/reports/lyckat_misslyckat_it_projekt_2007.pdf
http://files.projectplace.com/swedish/reports/lyckat_misslyckat_it_projekt_2007.pdf


 

  42 (51) 
 

Prylportalen (2010). Internets historia. Hämtad: 2012-03-21, från  

www.prylportalen.se/nyheter/it/internets-historia-1.368286.html 

   

Würtemberg, L. (2010). Därför floppade projekten: Tre svenska it-

fiaskon under lupp. Hämtad: 2012-02-07, från 

http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-

it-fiaskon-under-lupp 

 

Företagspresentationer 

Electrolux Laundry Systems. (2011). We make it possible 

[Powerpoint-presentation]. Ljungby: Logistic Center Ljungby. 

 

Electrolux Laundry Systems. (2011). Electrolux Laundry Systems, ELS, 

Company presentation [Powerpoint-presentation]. Ljungby: Electrolux 

Laundry Systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prylportalen.se/nyheter/it/internets-historia-1.368286.html
http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp
http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp


 

   
 

Bilaga 1 

Intervju – Logistikansvarig 

 

Tidigare projekt 

1. Hur definierar du termen projekt?    

2. Hur tar ni tillvara på erfarenheter från tidigare projekt? 

3. Är du nöjd med er insats gällande tillvaratagandet av erfarenheter? 

 

Sträckkod - Examensprojekt  
4. Vem har haft det huvudsakliga ansvaret för vägledning av 

studenternas examensprojekt? 

5. Vilken insyn har du haft i studenternas examensarbete?  

6. Hur skedde uppföljningen av studenternas examensarbete?  

7. Anser du att projektets genomförande skulle fylla ett behov i er 

verksamhet? 

8. Som beställare av projektet, vad ansåg du att projektet skulle bidra 

med?  

9. Skedde något överlämnande mellan dig och projektledare?  

10. Hur skedde överlämnandet av projektet? 

11. Var tidsplanen anpassad efter övriga projekt?  

12. Vem ansvarade för urvalsprocessen av projektdeltagare?  

13. Har tids-, kostnads och resursplan verkställts för projektet? 

14. Har kravspecifikation verkställts för projektet? 

15. Hur har kommunikationen varit mellan dig och projektledaren? 



 

   
 

Bilaga 2 

Intervju – Lageransvarig 

 

Tidigare projekt 
1. Vad anser du är viktigt att ta tillvara efter avslutade eller stagnerade 

projekt vid misslyckande? 

2. Hur tar ni tillvara på erfarenheter från tidigare projekt? 

 

Sträckkod - Examensprojekt  
3. Vilken roll samt vilka konkreta uppgifter blev du tilldelad? 

4. Vilka erfarenheter har du av projektledarskap sedan tidigare?  

5. Hur skedde överlämnandet av projektet mellan dig och utfärdaren? 

6. Hur såg din kalender ut när du blev tilldelad projektet?  

7. Hur påverkade ansvaret för hubben dig? 

8. Vilka resurser har du tilldelats för att kunna utföra projektet? 

9. Vilken insyn har du haft i studenternas examensarbete?  

10. Hur har kommunikationen varit mellan dig och beställaren? 

11. Hur frekvent har uppföljningar gjorts mellan dig och beställaren?  

12. Har information kring projektets bakgrund, mål och syfte varit tydlig? 

13. Har information kring projektets bakgrund, mål och syfte förmedlats 

vidare till medarbetare på operativ nivå? 

14. Hur skedde uppföljningen av studenternas examensarbete? Hade ni 

kontinuerliga möten med handledning?  

 

Resultat 
15. Anser du att projektets genomförande skulle fylla ett behov i er 

verksamhet? Om inte, vilka delar av projektet är nödvändiga i 

dagsläget samt mindre relevanta?  

16. Såvitt vi förstår är införande av artikelnummer på förpackningarna ett 

grundläggande krav för genomförandet av de andra 

förbättringsförslagen som gavs i rapporten såsom klassning, givna 

beställningspunkter, reducering av spritt lager, BOM-terms 

(volymmått, kvalitetsklasser etcetera). Skulle detta vara kostsamt? 

17. Vilka är anledningarna till varför projektet inte genomförts?



 

   
 

Bilaga 3 

Intervju – Logistic Support 

 
Tidigare projekt 

1. Vad anser du är viktigt att ta tillvara efter avslutade eller stagnerade 

projekt vid misslyckande? 

2. Hur tar ni tillvara på erfarenheter från tidigare projekt? 

 

Sträckkod - Examensprojekt  
3. Vem har haft det huvudsakliga ansvaret för vägledning av ditt och den 

andre studentens examensprojekt?  

4. Hur har projektets syfte, mål och bakgrund förankrats hos de 

anställda?  

5. Hur har kommunikationen varit mellan dig och projektledaren?  

6. Hur frekvent bör uppföljningar göras? 

7. Vad är orsaken till att projektet ej har blivit genomfört?  

8. Anser du att projektets genomförande skulle fylla ett behov i er 

verksamhet? Om inte, vilka delar av projektet är nödvändiga i 

dagsläget samt mindre relevanta?  

9. Såvitt vi förstår är införande av artikelnummer på förpackningarna ett 

grundläggande krav för genomförandet av de andra 

förbättringsförslagen som gavs i rapporten såsom klassning, givna 

beställningspunkter, reducering av spritt lager, BOM-terms 

(volymmått, kvalitetsklasser etcetera). Skulle detta vara kostsamt? 

10. Hur lång tid behöver projektet ta i anspråk? 

 

 

 

 


