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Förord 
 

Under våren 2013 genomfördes denna uppsats, under tio veckor har vi varit ute hos olika typ 

av organisationer och bedrivit undersökningen. Vi vill tacka dessa organisationer för deras 

bidrag till att denna uppsats kunde genomföras. Vi vill tacka dem för den tid de lade ner för 

att hjälpa oss, även då det var ont om tid kom det hjälp – tack! Sedan vill vi rikta vår 

tacksamhet mot vår handledare, Per Flensburg, som med stor entusiasm och bra stöd handlett 

oss under uppsatsens gång – tack så mycket!  

 

Maj 2013, Trollhättan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The Roman bridges of antiquity were very inefficient structures. By modern standards, 

they used too much stone, and as a result, far too much labor to build. Over the years we 

have learned to build bridges more efficiently, using fewer materials and less labor to 

perform the same task." 

Tom Clancy (The Sum of All Fears) 
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Abstract 
 

This paper exposes the problems and challenges organizations face when integrating aged 

systems, web based systems and web services. The paper focuses on how people with 

different titles in an organization experience systems integration and the factors that 

contribute to project failure or success. The research methodology used in this is Grounded 

Theory and the resulting theory of this paper has taken form through the coding of transcribed 

interviews, which have gone through a constant comparing to other theories in the area of 

interest, mostly articles about success factors in system integration. The resulting outcome is a 

success model aimed to describe the underlying indicators to achieve project success. 

 

The success model consists of three factors that contribute to success in integration projects. 

The factors are: globalization, governance and balance. Integration projects are very complex 

in nature, more so than normal projects as there are more stakeholders involved and more 

interests to take into consideration. Due to the complex nature of integration projects, the need 

for a holistic view arises. It's crucial for an integration project that stakeholders take the 

interests and needs of other projects taking place simultaneously into consideration. The 

governance aspect of systems integration deals with the planning of strategies, 

communication and cooperation with other stakeholders involved within the integration 

project. It's crucial for integration projects to shift focus from individual goals and individual 

interest to mutual goals and interests. The third and final factor contributing to success in 

integration projects is balance. The balance between technical issues and organizational issues 

is crucial for the success of projects. It's very common that organizations focus on technical 

issues and neglect the organizational issues. 

 

Key words: Aged systems, Grounded theory, Success, Systems integration, Project, 

Organizations. 
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Sammanfattning 
 

I denna uppsats beskrivs och undersöks upplevelsen av olika problem som förekommer när 

organisationer integrerar föråldrade system, internetbaserade system och e-tjänster. Fokus 

ligger på personer som är verksamma i organisationerna och projekten, som innehar olika 

roller och hur de upplever integrationsprojekt, samt vad det är som gör att integrationsprojekt 

lyckas eller misslyckas. Forskningsmetoden som har använts är Grundad teori och 

datainsamlingen har skett via kvalitativa intervjuer som har transkriberats och sedan kodats 

för att teorin ska träda fram. Kodningen av intervjuerna har resulterat i en framgångsmodell, 

som jämförts med andra teorier inom området för att underbygga teorin.  

 

Forskningen som drivits i samband med denna uppsats visar på att framgång i ett 

integrationsprojekt avgörs av följande faktorer: globalisering, jämvikt och styrning. 

Integrationsprojekt är komplexa och det är oftast flera projekt som genomdrivs parallellt. Av 

denna anledning är det viktigt att intressenter har en holistisk syn på integrationsprojekt och 

att till exempel en projektledare inte enbart riktar fokus på sitt projekt och sina intressen. 

Styrningen avser de delar i integrationsprojekt som har att göra med planering och 

kommunikation. Det är viktigt att det finns personer och grupper som kan styra ett projekt 

mot det gemensamma målet. Slutligen är jämvikt en avgörande faktor för ett 

integrationsprojekt - och den avser samspelet mellan tekniska frågor och frågor på 

verksamhetssidan. Det som är centralt i jämvikt är att organisationer sätter alltför stort fokus 

på tekniska frågor. Enligt uppsatsens resultat har dessa underkategorier en avgörande roll i ett 

integrationsprojekts framgång. 

 

Nyckelord: Föråldrade system, Grundad teori, Framgång, Systemintegration, Projekt, 

Organisationer. 
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1 Inledning 
 

Systemintegration är ett relativt nytt begrepp och det innebär ett nytt sätt att arbeta på, jämfört 

med de mer traditionella sätten där man jobbade mer enskilt och behövde därmed endast ta 

hänsyn till det egna projektet och egna intressen. Ett integrationsprojekt medför nya 

utmaningar i och med att det är mer komplext och är av en gränsöverskridande karaktär. Detta 

gör att man i ett integrationsprojekt behöver ta hänsyn till flera projekt som kan ske parallellt i 

en organisation, man tar även mer hänsyn till fler intressenter. De utmaningar som ett 

systemintegrationsprojekt medför leder till stora problem om en organisation inte lyckas 

hantera dem på ett acceptabelt sätt.  

 

I denna uppsats är det de väsentliga problemen som uppstår under ett 

systemintegrationsprojekt som står i centrum. Det är alltså de problem som uppstår när 

verksamheter integrerar föråldrade system, e-tjänster, internetbaserade program och dylikt. I 

uppsatsen tar vi även upp de faktorer som gör att integrationsprojekt lyckas samt upplevelsen 

av dessa projekt utifrån olika roller i organisationer.  

 

Ytterligare en anledning att skriva om detta ämne är att vår värld blir alltmer globaliserad och 

länder kopplas samman alltmer. Med tanke på detta tycker vi att det är intressant att se hur 

organisationer förvaltar projekt som går över avdelningar och verksamheternas gränser. Vi 

vill undersöka hur denna expandering ser ut i den organisatoriska sfären. 

 

1.2 Definition av system 
I detta kapitel tar vi upp skillnaderna mellan föråldrade system och modernare system. Här tar 

vi även upp de definitionerna som är gällande i resten av uppsatsen. 

 

1.2.1 Föråldrade system 
SIS handbok 145 (1979) ”Riktlinjer för Administrativ Systemutveckling”, är en handbok som 

är skriven för att hjälpa till med att planera systemutvecklingsprojekt. Boken kom till genom 

att ett arbetsinternat bestående av 25-tal personer med erfarenhet inom systemutveckling 

utarbetade ett förslag till en handbok för systemutvecklingsprojekt, som därefter resulterade i 

att SIS/RAS publicerades. 

 

Innehållet i denna bok är intressant eftersom den ger en insikt till det tankesätt gällande 

utveckling och projektstyrning, som var aktuellt på den tiden. Detta i sin tur ger en tydligare 

förståelse för de föråldrade system som finns i många organisationer. För att kunna förstå och 

definiera ett föråldrat system gäller det att få en mer djupgående kunskap om den världsbild 

som träder fram i SIS/RAS. I SIS/RAS finner man uttryck för en rad värderingar om hur en 

verksamhet ser ut, eller hur författarna till handboken anser att det ser ut. De värderingarna 
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som finns i boken är att: verksamheter styrs av beslut, att besluten fattas rationellt av 

beslutsfattare, konsekvenserna av besluten som fattas kan förutsägas och slutligen går det att 

underlätta förståelse för information om det skrivs på ett enhetligt sätt (Flensburg 1986). 

Vidare drar Flensburg (1986) slutsatsen att den världsbild som återfinns i SIS/RAS betraktar 

kunskap och verkligheten som något oberoende av iakttagare. Detta kan tyda på att de system 

som gjorts med SIS/RAS i åtanke inte är anpassade till människor i första hand. Det utgår 

ifrån en premiss om att människorna i en verksamhet ska anpassa sig till systemet, istället för 

att systemet ska anpassa sig till människorna i verksamheten, vilket bör vara idealet. 

 

Något som framträder väl ofta i SIS/RAS är enhetlighet och hur den ska leda till att 

missförstånd bland människor förminskas eller försvinner. Enhetlighet inom arbetsmetodik 

och ordentlig dokumentation leder alltså till en effektiviserad administration, men i själva 

verket leder detta till att endast ett sorts datasystem och styrsystem utvecklas (Flensburg 

1986). 

 

I detta arbete definieras Legacy system som ett IT-system som konstruerats enligt ett förlegat 

utvecklingsparadigm och dess riktlinjer, sett från dagens synsätt gällande systemutveckling. I 

denna definition finner man även standardsystem, vilka utgör ett systemstöd för 

verksamheten. I vårt fall är det de riktlinjer som tas upp i Riktlinjer för administrativ 

systemutveckling (1979) eller olika varianter på detta tema. Legacy system står inför problem 

som beroende av hårdvara, brist på data, brist på enhetlig dokumentation om systemet samt 

brist på enhetlighet av systemet (Moghaddas & Rashidi 2009). Resultatet av detta blir ett IT-

system som inte uppfyller den moderna organisationens krav.  

 

Det är väldigt svårt att hantera problematiken som Legacy system i en organisation för med 

sig (Dedeke 2012). Att överge Legacy system helt och hållet är inte en självklar lösning. I 

Legacy systemfrågan hittar man inte endast tekniska frågor, utan det ingår även andra frågor 

som hjälper till med att avgöra värdet av ett Legacy system (ibid.). Utöver tekniska frågor 

ingår även frågor om ekonomiskt värde. Det är viktigt för organisationer att utvärdera hur 

pass effektivt Legacy systemet är från ett ekonomiskt perspektiv innan organisationen 

bestämmer sig för en strategi för att lösa problemen rörande Legacy system och om 

organisationen blir mer konkurrenskraftig med hjälp av systemet. Det är viktigt för 

organisationen att kunna agera utifrån de möjligheter som uppkommer och reagera på 

eventuella utmaningar. Hur systemet påverkar organisationens förmåga att känna av och svara 

på utmaningarna som dyker i omgivningen är en avgörande aspekt när det kommer till att 

avgöra ett Legacy systems värde för organisationen. Flexibilitet är en viktig faktor som också 

spelar in i ett Legacy systems värde. Ett värdefullt Legacy system går att anpassa enligt 

förändringar som uppstår i organisationen eftersom att det i IT-världen uppkommer nya krav 

om standarder och liknande. En viktig faktor som spelar stor roll i alla system är 

säkerhetsaspekten, som avser hur stabilt Legacy systemet är när det står inför virus, angrepp, 

säkerhetsintrång och andra hot (Dedeke 2012).  
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1.2.2 Moderna system 
Den viktigaste skiljepunkten mellan föråldrade system, det vill säga de system som utvecklats 

under SIS/RAS riktlinjer och de mer moderna systemen är att moderna system har utvecklats 

som lösning på behovet av informationshantering på tvärorganisatorisk nivå (MacKinnon, 

Grant & Cray 2008). Dagens sätt att arbeta på inom systemutveckling är annorlunda från 

tidigare sätten att arbeta på där arbetet ägde rum i silos, där varje grupp arbetade med ett 

projekt och behövde enbart ta hänsyn till det interna projektet. De system som utvecklats 

enligt förlegade utvecklingsparadigm är i regel begränsade till en avdelning (ibid.).  

 

I dagens mer globaliserade organisationer är det en del av vardagen att organisationer 

eftersträvar en integration med andra organisationer utanför de egna gränserna. Värdekedjorna 

i en organisation expanderar sig bortom en organisations gränser, vilket har lett till att många 

system implementerar funktionalitet för att etablera integration mellan organisationen och 

leverantörer, samt moduler för ökad och förbättrad kundkontakt (MacKinnon et al. 2008). 

 

Det finns två olika sätt informationssystem kan bidra till att göra en organisation mer flexibel 

och mer integrationsvänlig. Det första är informationsflexibilitet, som syftar på att 

organisationer ska med hjälp av informationssystem kunna utbyta information relaterad till 

transaktioner och information för analytiska verktyg för beslutsfattande syfte. Det andra sättet 

ett informationssystem kan betraktas som flexibelt är att det möjliggör för organisationer att 

de kan ta bort, lägga till och utbyta information mellan interna och externa organisationer 

(MacKinnon et al. 2008). I denna uppsats utgör detta definitionen av ”modernare” system, till 

skillnad från de systemen som utvecklats enligt de gamla riktlinjerna som återfinns i 

SIS/RAS, finner vi här mer flexibla system som är mer integrationsvänliga och lättare att 

anpassa.  

 

1.3 Bakgrund 
Idag har många organisationer föråldrade system som inte uppfyller organisationens krav 

eftersom att de är beroende av gammal hårdvara, har bristfällig dokumentation och brist på en 

enhetlig systemdesign. Trots bristerna hos dessa system är de en värdefull resurs för 

organisationen i och med att de innehåller stora mängder information som har lagrats under 

tiden då systemet har varit i drift.  Hur hanterar man åldrande system med nuvarande mer 

moderna miljöer – hur upplevs integrationen i sin helhet? Dessa är frågor man kan komma att 

stöta på – och meningen är att belysa en del av de problem man kan komma att komma i 

kontakt med. 

 

Genom att man undersöker hur IT-strukturen ser ut samt hur integrationen av olika typer av 

system går till (till exempel olika typer av Legacy system) kan man effektivisera 

verksamheten, beroende på hur grundförutsättningarna ser ut.  När man utvecklade Legacy 

system i början så hade man ekonomisk kraft att underhålla dem – dock förändras tider och 

många system har blivit gamla och komplicerade att hantera. En hel del system av sådan här 

karaktär har vissa organisationer hållit fasta vid och vidareutvecklat och hanterat; därför är det 
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intressant att undersöka hur hanteringen med dessa system går till i en mer modern miljö, i 

dagens läge. Till exempel uppkomsten av nya problem, så som sambandet med Internet och 

kopplingen till olika former av e-tjänster, samt hur man flyttar information mellan olika 

system - detta på grund av att verksamheterna blir allt mer integrerade.  

 

För att få en bild över den verklighet som organisationer lever i när det kommer till 

systemintegration är det väsentligt att förstå de problem som uppstår och upplevelsen av 

integrationen – och på detta vis förstå essensen av systemintegration. Genom att undersöka 

varför organisationer lyckas respektive misslyckas med sina systemintegrationsprojekt och 

vad som ter sig vara typiskt för ett integrationsprojekt så kommer man in på essensen av 

systemintegration och de problem organisationerna ställs inför.  

 

1.4 Systemintegration 
Systemintegration innebär att flera olika system kopplas samman för att utbyta information 

och fungera tillsammans. Begreppet systemintegration är ett relativt nytt begrepp och det 

uppstod i samband med behovet att sammankoppla olika organisationers system i och med att 

en organisations värdekedja expanderar bortom organisationens gränser (Hasselbring 2000). 

Som en följd av systemintegration har en organisations externa leverantörer och diverse 

kundsystem blivit en del av organisationens IT-arkitektur.  I sin tur leder detta till en ökad 

komplexitet, eftersom en organisation inte enbart handskas med inhemska system, utan får ta 

hänsyn till andra system som tillhör andra aktörer i organisationens omvärld. Ju fler aktörer 

det är som ingår i ett samarbete av denna karaktär, desto högre komplexitet blir det. I och med 

att dagens värld är sammankopplad är de system som utvecklas i dagsläget mer 

integrationsvänliga. Det finns föråldrade system (Legacy system) som är svårare att integrera i 

och med att de har utvecklats under ett annorlunda paradigm. Detta utgör en till utmaning 

inom systemintegrationsområdet. 

 

Systemintegration kan behandlas utifrån olika arkitekturskikt, nämligen affärsarkitektur, 

applikationsarkitektur och slutligen teknisk arkitektur (Hasselbring 2000). Affärsarkitekturen 

avser den organisatoriska strukturen och arbetsflöden för företagets regler och processer. 

Applikationsarkitekturen innebär implementeringen av affärskoncept i form av applikationer 

och kan betraktas som ”klistret” mellan affärsskiktet och det tekniska i en organisation. I det 

tekniska arkitekturskiktet finner man informations- och kommunikationsinfrastrukturen.  

 

En annan viktig aspekt inom systemintegration är möjliggörandet av tvärorganisatoriska 

processer - för att detta ska vara möjligt gäller det att integrera de befintliga system som finns 

i en organisation och att omkonstruera affärsprocesserna, för att de ska vara bättre lämpade 

för tvärorganisatoriska processer (Hasselbring 2000). 
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1.5 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva, undersöka upplevelsen av de problem organisationer 

råkar ut för i integrationen av Legacy system. Det problemområde vi vill undersöka behandlar 

väsentliga problem som uppstår under integration av Legacy system, internetbaserade system 

och e-tjänster, samt hur integrationen upplevs av personer som innehar olika roller i 

organisationen. Undersökningen i fråga är inte av heltäckande karaktär – den baseras på tre 

fall.  

 

Den frågeställning som vi ska undersöka - och som denna uppsats kommer att baseras på är: 

Varför lyckas/misslyckas systemintegrationsprojekt?  

Vad gör ett integrationsprojekt lyckat?  

 

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att bedriva undersökningen i tre organisationer – och dessa är i sin tur verksamma 

inom sina olika områden. Avgränsningen kommer att ha fokus på väsentliga problem som 

uppstår samt upplevelsen av integrationen i fråga.  

 

1.7 Arbetets disposition 
I det första kapitlet redogör vi för syftet med uppsatsen, dess problemområde och 

forskningsfrågor. Vi introducerar även ämnet i fråga för läsaren. Därefter redogör vi för vår 

valda metod. Under kapitel två redogör vi för studiens genomförande, där vi beskriver mer i 

detalj hur vår arbetsprocess har gått till med Grundad teori; det vill säga att läsaren kommer 

att få en inblick i själva forskningsprocessen. Nästkommande kapitel är ”Beskrivning av 

deltagande organisationer” – och detta kapital består av datainsamling från de organisationer 

vi undersökt, som behandlar typiska karaktärsdrag i undersökningen vi utfört. Kapitel fyra har 

vi valt att kalla för ”Diskussion av kategorier” där vi presenterar de resultat vi kommit fram 

till samt att man här kommer att se hur vårt val av metod för att angripa forskningsområdet 

påverkat resultatet i fråga. Resultatet berör bland annat vår kärnkategori och de andra 

kategorierna. Kapitel fem berör tidigare forskning, dess syfte är ett försök till validering av 

våra resultat. Den tidigare forskningen är knuten till kategorierna i fråga och resultaten. I 

kapitel sex reflekterar vi över de resultat vi kommit fram till men även den valda metoden och 

dess forskningsprocess, syftet, metoden och resultatet knyts samman. Slutsatserna för studien 

återfinns i sammanfattningen, i början av uppsatsen, där de presenteras tydligt. Referenser och 

bilagor presenteras i slutet.  
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Fig. 1. Disposition  

 

1.8 Metodval 
Vi kommer att angripa problemområdet via en kvalitativ studie. Studietypen kommer vara en 

deskriptiv, induktiv studie. Datainsamlingen kommer att vara kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer. Vi kommer att samla in information före litteraturstudier och förklara 

informationen således med utgångspunkt i den teoretiska anknytningen. I och med att det är 

individers upplevelser av ett fenomen som efterfrågas använder vi oss av kvalitativa intervjuer 

för att uppnå vårt mål. 

 

1.8.1 Grundad Teori 
Grundad teori är en vetenskaplig metod som är utvecklad av två sociologer, nämligen Barney 

Glaser och Anselm Strauss (Goulding 2002), som utvecklade den inom sjukvården. Det som 

skiljer Grundad teori från andra vetenskapliga metoder är att forskaren inte har någon hypotes 

eller teori som har formulerats i förväg innan undersökningen i fråga påbörjas. Alla modeller 

och teorier som redovisas av forskaren är helt och hållet grundat på empirisk datasamling som 

sker i samband med undersökningen (ibid.). Det är inte ett krav att forskaren ska vara ett 

blankt papper, utan det viktigaste är att forskaren driver sitt arbete i den miljö fenomenet i 

fråga äger rum i utan att formulera en hypotes eller teori i förväg. Detta görs med syftet att 
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den teori och kunskap som eftersträvas av skapas när man arbetar med att belysa 

respondenternas perspektiv (upplevelser) inom ämnet i fråga. 

 

Grundad teori är en induktiv metod, insamlingen av data skapar teorin. Som forskare ger man 

sig in i arbetet utan någon förutfattad teori eller hypotes och samlar data genom kvalitativa 

metoder (Goulding 2002). När man sedan har bearbetat datainsamlingen och fått fram teorin, 

övergår man till deduktiv fas. I den deduktiva fasen jämför man teorin som uppkommit med 

andra teorier inom området.  

 

För att se i detalj mer hur arbetsprocessen för Grundad teori går till; se kapitel ”2.3 Studiens 

genomförande”.   

 

1.8.2 Urval 
I denna studie har sex personer från tre olika organisationer intervjuats. Organisation A, B och 

C. Det som är gemensamt för varje intervjudeltagare är att de har erfarenheter av att arbeta 

med systemintegrationer i de organisationerna de befinner sig i. Vi tog kontakt med dem vi 

ansåg vara lämpliga för vår studie, lämpliga i den bemärkelsen att de har olika sorts 

erfarenheter inom huvudämnet. Respondenterna har alla olika roller i de organisationerna de 

är aktiva i, detta för att det som eftersträvas här är att få fram upplevelsen av 

systemintegration från människor med olika roller. Intervjuerna utförs utan någon 

bakomliggande tanke om hur verkligheten ser ut och urvalet påverkas inte heller av detta. Det 

är idéer och företeelser som framkommer under intervjuerna och analysen av intervjuerna 

som ger upphov till att teorin utvecklas i arbetet. Man jämför olika händelser och fenomen i 

resultaten och går igenom koncept som uppkommer ofta och skapar kategorier av dessa. Detta 

kallas för teoretiskt urval (Strauss & Corbin 1998).  

 

Ett tillvägagångssätt som vi kom i kontakt med, utan att ha det i åtanke, var när vi kontaktade 

de tillfrågade och de i sin tur hänvisade oss till fler personer som skulle kunna vara passande 

kandidater till intervjuerna. Denna metod behandlar Denscombe (2000) och kallar den för 

snöbollseffekten. Den går ut på att de tillfrågade bidrar till en utveckling av urvalet i och med 

att de hänvisar oss till fler intervjukandidater. Teorin och data inom Grundad teori ska ha en 

bra sammankoppling och snöbollseffekten bidrar till just detta, menar Hartman (2004).  

 

I och med att en av organisationerna vi bedrev undersökningen hos ligger, geografiskt sett, 

inte inom ekonomisk räckvidd för oss valde vi att utföra de intervjuerna hos den 

organisationen via telefon. 

  

1.8.3 Kvalitativa intervjuer 
Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt har sex personer 

intervjuats; tre via telefon och tre genom möten mellan respondent och forskare. I och med att 

det centrala här är hur fenomenet upplevs av personer med olika roller, ansågs kvalitativa 
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intervjuer som mest lämpade för ändamålet. Anledningen till detta är att kvalitativa intervjuer 

ger forskaren möjligheten att sätta sig i respondentens situation och se på omvärlden från 

dennes perspektiv (Holme & Solvang 2012). 

 

Det är viktigt att påpeka att intervju via telefon innebär att en hel del viktig information går 

förlorad. Information som miljö och kroppsspråk, miljön kan vara en viktig faktor och kan ge 

ytterligare insikt för en undersökning av denna karaktär. Det hade varit intressant att se hur till 

exempel en strikt företagsmiljö hade påverkat intervjupersonernas upplevelser av 

integrationsarbetet. Kroppsspråk är också något som talar om vad som egentligen sägs av 

personen som intervjuas. 

 

För att uppnå ett så bra klimat för intervjuerna som möjligt, fick respondenterna bestämma tid 

och plats för intervjun. Att respondenten får välja plats är optimalt i och med att respondenten 

väljer en plats som inte främmande och kan därmed svara på frågorna utan några 

obehagligheter. I intervjuerna är det respondenten som delar med sig av det den har upplevt 

och det är de upplevelserna som definierar fenomenet. Intervjuerna tog ungefär 30-60 minuter 

och vi genomförde dem tillsammans. Anledningen till att vi valde att utföra alla intervjuerna 

tillsammans är att en av intervjuarna kan betrakta och analysera respondenten och dennes svar 

och kroppsspråk, sådant som annars kan lätt gå förlorat, men spelar in i helhetsbedömningen. 

Hos Organisation A genomfördes två intervjuer på plats, även intervju hos Organisation B 

genomfördes på plats, en respondent intervjuades - och hos Organisation C intervjuades tre 

respondenter, via telefon.  

 

1.8.4 Analys 

 

Fig. 2. Grounded theory research process (Strauss & Corbin 2007 se Santos, Goldman & 

Santos 2012, s. 4) 
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Analysfasen i Grundad teori sker på så sätt att datainsamling, datautskrift och kodning av 

intervjuer sker samtidigt som forskaren genomför jämförelser fortlöpande. Inledningsvis går 

forskarens arbete ut på att bearbeta intervjuerna och få ut kategorier och koncept utifrån dessa. 

De kategorier som utvinns jämförs med andra kategorier med syftet att se förhållanden mellan 

koncept (Strauss & Corbin 1998). Tanken med jämförelserna av koncept är att försöka skapa 

en helhetsbild om vad som sker inom fenomenet man studerar. 

 

1.8.5 Öppen kodning 
För att få fram kategorier och koncept från datainsamlingen går forskaren genom en process 

som kallas för kodning. Kodningen i sig innebär tre subprocesser, nämligen öppen kodning, 

axial kodning och selektiv kodning.  

 

Öppen kodning är den process inom kodningen där forskaren hittar kategorier i materialet 

som samlats in under datainsamlingen. I första steget går man igenom hela intervjun som man 

har skrivit ut, mening för mening och hittar meningsbärande begrepp; i den bemärkelsen att 

de har en förklarande kraft, som kan belysa den frågan forskaren söker svar på (Strauss & 

Corbin 1998). De koderna som tas fram är teoretiska och substantiva koder, de substantiva 

koderna utgörs av de framväxande kategorierna och begreppen och de är substansen i 

forskningens framväxande teori. De teoretiska koderna har syftet att vidga perspektiven och är 

abstraherade begrepp utifrån hur de substantiva koderna kan relateras till varandra. Då gäller 

det att synliggöra det som egentligen sägs av de intervjuade, för att få fram de tankar och 

idéer som finns. Det finns frågor forskaren kan ställa för sig själv för att systematiskt 

identifiera koder, de allra vanligaste är: Vad uttrycker dessa data? Vad är meningen i det som 

sägs? 

 

1.8.6 Axial kodning 
I den axiala kodningen undersöks kategorier på ett mer djupgående sätt, det skapas 

underkategorier. Forskaren arbetar med att eftersöka samband mellan kategorier och 

underkategorier för att utforma en mer utförlig och komplett förklarning till fenomenet som 

undersöks (Strauss & Corbin 1998). Fenomenet utgörs av kategorin, som i sig utgör 

problemet eller företeelsen som är av vikt för undersökningen och respondenterna, fenomen är 

något som förklarar en händelse. Underkategorier har liknelser med kategorin, men den 

viktigaste skiljepunkten är att underkategorier inte utgör fenomenet, utan de har som syfte att 

svara på frågor som är viktiga för fenomenet. Det är frågor som: när? var? varför? vem? hur? 

vilka konsekvenser för det med sig? På så sätt bidrar underkategorier till kategorin, genom att 

ge kategorin ytterligare förklarande kraft (ibid.). Detta steg är viktigt i och med att det är i 

detta steg teorin bildas. 

 

1.8.7 Selektiv kodning 
I denna fas går arbetet ut på att forskaren urskiljer en kategori bland alla andra som är central 

för fenomenet som studeras. Den kategori som urskiljs kallas för kärnkategori. En 

kärnkategori bör uppfylla ett antal kriterier för att det ska kunna betraktas som en sådan. Ett 
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av dessa kriterier är att den ska ha en analytisk kraft (Strauss & Corbin 1998). Det som gör att 

den får denna kraft är att kärnkategorin kan agera som ett paraply för andra kategorier som 

identifierats under kodningens gång och på så sätt användas för att formulera en heltäckande 

förklarning för fenomenet i fråga (ibid.). Kärnkategorin ska även återspegla kärnan i 

frågeställningen. 

 

1.8.8 Mättnad 
Kodning pågår tills forskaren inte kommer fram till några nya resultat. Det är alltså den fas 

där kodning av det insamlade materialet inte skapar fler villkor, händelser mönster och så 

vidare (Strauss & Corbin 1998). En teoretisk mättnad uppstår när varje kategori är mättad, det 

finns tre tecken på att en kategori är mättad, nämligen att det inte går utvinna någon mer 

information från den, kategorin är välutvecklad och att förhållanden mellan kategorierna är 

väl etablerade (ibid.). Det är viktigt att mättnad uppnås för att teorin ska vara välutvecklad. 

 

1.8.9 Validitet 
För att uppnå validitet hänvisar Strauss och Corbin (1998) till ”the constant comparative 

method”. Det är en metod som går ut på att forskaren konstant studerar och kodar 

intervjumaterialet på nytt. Det finns många steg en forskare kan ta för att uppnå denna metod. 

Ett är att alltid tänka komparativt, att betrakta en händelse från olika perspektiv, samla data 

om samma händelse eller fenomen på olika sätt, att alltid fråga om de kategorierna forskaren 

har skapat stämmer överens med den verklighet som syns i resultaten i datainsamlingen. Det 

gäller också att ha ett kritiskt öga mot alla kategorier och förklaringar som skapats under 

undersökningens gång (Thornberg, 2012). 

 

1.8.10 Etik 
Respondenterna som deltagit i intervjuerna har informerats om undersökningens syfte och hur 

den är upplagd och har tillgivit sitt samtycke till intervjuernas villkor. Respondenterna har 

även gett samtycke till att intervjun spelas in. Respondenternas namn eller organisationen de 

befinner sig i kommer inte avslöjas och namn på tekniker, system och projekt kommer inte 

heller att avslöjas, då respondenterna har haft det som önskemål. En god kommunikation 

mellan respondent och forskare upprätthölls, genom att organisationernas önskemål 

uppfylldes.  

 

I syfte att bevara respondenterna och deras organisationer anonyma har vi valt att benämna 

dem utifrån specifika förkortningar. En bokstav per organisation och olika siffror för 

respektive respondent inom organisationerna. Till exempel: Respondent A1 och A2 tillhör 

samma organisation och så vidare. Organisation: A, B och C. Respondenter: 1-6.  
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1.9 Begreppsdefinition 
Organisation - en struktur av samordnade roller och olika avdelningar. Exempel kan vara 

företag och offentliga verksamheter. (Nationalencyklopedin 2013). 

Projekt - en arbetsform som består av individer som arbetar mot ett gemensamt mål. 

(Nationalencyklopedin 2013). 

Systemintegration - sammankoppling av olika system med syftet att utbyta data (Hasselbring 

2000). 

Legacy system – system som utvecklats enligt ett förlegat utvecklingsparadigm som man 

finner i SIS handbok 145 (1979). 

Moderna system – system som är utvecklade med flexibilitet i åtanke. Dessa system är mer 

integrationsvänliga och möjliggör utbyte av information mellan organisationer (MacKinnon et 

al. 2008). 

Respondent – intervjuperson som är delaktig i den företeelse som studeras (Holme et al. 

2012). 

2 Studiens genomförande 
  

Vi har bedrivit en teorigenererande studie med syftet att beskriva och undersöka upplevelsen 

av de problem som uppstår vid integrationen av Legacy system och moderna system. Vi har 

valt att genomföra studien genom att använda Grundad teori som forskningsmetod. 

Intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt och lästes sedan av för kodning. 

 

2.1 Intervjuer 
Intervjuerna i fråga genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga Intervjuguide). 

Fördelen med detta är att intervjufrågorna blev standardiserade, vilket är en fördel för att man 

ska få så korrekt data som möjligt genom alla intervjuer som utfördes och även då att 

jämförelsen mellan intervjuerna underlättades och att jämförelserna i sin tur blev mer 

likvärdiga. Upplägget var, som sagt, kvalitativa, semistrukturerade intervjuer vilket ger ett 

mer fritt utrymme till att spänna över intervjufrågorna, dock höll vi oss till dem. Efter att 

intervjuerna var genomförda påbörjades transkribering av intervjuerna, de transkriberades i 

syfte att man översätter det talade språket till en skriftlig form, så att man tar fasta på 

karaktären av talat språk, det vill säga att betydelsebärande signaler konkretiseras. Signaler 

som till exempel: gester, tvekan, röststyrka, et cetera. Vi använde oss av mjukvaran InqScribe, 

som är ett program utvecklat för transkriberingar. Programmet hjälpte oss med att 

sammanställa intervjuerna på ett bra sätt, då det ger användare möjligheten att lyssna på en 

intervju och skriva ner det som sägs i samma applikation. 
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2.2 Genomgång av kodningsprocessen 
Den öppna kodningen gick tillväga på så sätt att vi läste av de transkriberade intervjuerna en 

gång utan att vi markerade något eller skrev anteckningar, detta gjordes för att vi skulle få en 

helhetsbild av den företeelse som är central i intervjun. Den andra gången vi läste genom 

intervjun markerade vi de begrepp och meningar i den transkriberade intervjun. Vi lade till 

kommentarer som memos för att förklara varför vi tyckte att dessa begrepp och meningar har 

en meningsbärande roll i sammanhanget. Koderna som tas fram i denna fas kallas för 

substantiva koder. 

 

När den öppna kodningen tog slut påbörjade vi den axiala kodningen, i den axiala kodningen 

grupperade vi in våra substantiva koder som togs fram i den öppna kodningen för att hitta 

samband mellan dem. I denna process hittar man mönster, som abstraheras till teoretiska 

koder. När vi delade in våra koder använde vi oss av ett ramverk som rekommenderas av 

Strauss och Corbin (1998), som går ut på att man får in alla koder i olika samband. Detta görs 

för att få fram de teoretiska koderna. Slutligen påbörjades den selektiva kodningen som går ut 

på att välja en av kategorierna som kärnkategorin alla andra kategorierna kan kopplas till. I 

vårt fall blev kärnkategorin framgång. 

 

2.2.1 Ett exempel  

Öppen kodning 

Hur är det att jobba med integrationsarbete? 

 

Ja, alltså. Det är det jag gillar och det är det jag vill hålla på med. Jag tycker det är jättekul och spännande. 

Vill man lyckas på längre sikt i den här branschen måste man lära sig att ha lite tålamod också. 

Integrationsområdet utifrån ett mer holistiskt perspektiv är relativt nytt fortfarande. Jag har jobbat med det 

här i 12 år, men det händer mig ofta att jag måste sitta på möten och argumentera för varför man ska ta tid 

för att strukturera ett integrationsarbete. Det finns fortfarande tankar om att "gör det här, så fixar vi det 

snabbt" och "detta är inte vårt problem". Det är precis det som är det allra största problemet med 

integrationer att man göra varje litet projekt gör man på eget takt. Det är det största utmaningen med 

integrationsarbete. I stora organisationer saknas det en helhetsbild. (Respondent C1).  

 

Steg 1 

Integrationsområdet utifrån ett mer holistiskt perspektiv är relativt nytt fortfarande, 

argumentera för varför man ska ta tid för att strukturera ett integrationsarbete, "detta är inte 

vårt problem", I stora organisationer saknas det en helhetsbild. 

 

Steg 2 

Relativt nytt fortfarande, ta tid för att strukturera ett integrationsarbete, saknas det en 

helhetsbild, "detta är inte vårt problem" - ovana för breda projekt. 

 

Kommentar 

Intervjupersonen menar att systemintegrationsarbete är ett nytt sätt arbeta på, och att det råder 
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en brist på ett holistisk synsätt. Intervjupersonen har långvarig erfarenhet av 

integrationsprojekt och det framkommer fortfarande att det finns en ovana för breda projekt, 

bland medarbetare - och att intervjupersonen får väldigt ofta förklara varför det är viktigt med 

planering. Bristen på en helhetsbild leder också till att man inte tänker på 

integrationsprojekt i sin helhet och därmed visar allt för stort intresse för enskilda projekt. 

 

De feta begreppen är de kategorier vi kommit fram till här. 

Axial kodning 

 

Fig. 3. Ramverk för axial kodning (anpassad utifrån Morrow & Smith 1995, s. 27) 

 

Det första sambandet i den axiala kodningen är ”Fenomen” och i detta samband hittar vi det 

fenomen som är av intresse. I vårt kodningsexempel så är fenomenet IT-

arkitekt/projektledarens upplevelser av integration, i synnerhet misslyckade projekt.  

 

Ett annat samband är de koder som har en orsakande roll för fenomenet. Här grupperas koder 

som kan ge svar på varför fenomenet ser ut som det gör i dagsläget. Våra orsakande faktorer 

består av: ovana för breda projekt, alltför stort intresse för enskilda projekt, brist på ett 

holistiskt synsätt gällande integrationer i allmänhet och slutligen att man har en vana att 

underminera analysarbete i integrationsprojekt. De koderna finns under ”Orsakande faktorer”. 
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Sammanhanget utgör ett annat samband i vår axiala kodning, detta samband svarar på frågan 

gällande vilket sammanhang fenomenet uppträder i. De koder vi har grupperat här är 

integrationsprojekt, sammanslagning av olika organisationer och gränsöverskridande arbete. I 

modellen finner vi detta under rubriken ”Sammanhang”. 

 

Ett annat samband är villkor/faktorer som har en påverkan på den strategi som aktören väljer 

för att lösa det aktuella problemet. I detta samband har vi kategorier som: kulturkrockar, möte 

mellan olika världsbilder och brist på överskådlig kommunikation. Rubriken för detta 

samband är ”Påverkande faktorer” i modellen. 

 

Strategi är det samband som avser vilka strategier den intervjuade genomför i samband med 

fenomenet, i detta fall integrationsprojekt. Här finner vi kategorierna: styra projekt mot 

gemensamma mål, grundligt analysarbete, kommunikation, planering och samarbete. I 

modellen heter det ”Strategier”. 

 

Konsekvenserna utgör det slutliga sambandet i den axiala kodningen och här finner vi 

konsekvenserna av den strategi som väljs av den intervjuade. Här finner vi kategorier som: 

utgifter för sen analys, förlorad kalendertid och komplexa system. I modellen finner vi detta 

samband under ”Konsekvenser”. 

 

Selektiv kodning 

Respondenten jobbar på en organisation som IT-arkitekt med expertis inom integrationer. 

Personen upplever integrationsarbete som något väldigt spännande och väldigt lärorikt. 

Intervjupersonen har haft två roller i sitt senast avslutade projekt, IT-arkitekt och 

projektledare. Respondenten har alltså ledande roll inom systemintegration på både en lokal 

projektnivå, samt på ett mer övergripande plan, det vill säga integrationsarkitektrollen. 

 

Mycket av de delade erfarenheterna handlade om problemen som upplevts under åren, samt 

hur dessa leder till mindre lyckade eller rentav misslyckade projekt. Enligt respondenten kan 

mycket härledas till att integrationsarbete är ett relativt nytt sätt att jobba på. Det finns en 

ovana att jobba med projekt som är av gränsöverskridande karaktär. Detta uttrycker sig i hur 

de olika delprojekten och att deras ansvariga inte tar någon hänsyn till helheten, alltså 

integrationsprojektet i sin helhet. Det som behövs enligt respondenten är en holistisk bild på 

hela integrationsprojektet och verksamheten. I många fall är det en omedveten sak, som har 

rötter från att man är van att jobba i enskilda projekt, och är därför mer insatt i de projekten. 

 

Det finns många exempel från respondentens erfarenheter där olika projektansvariga medvetet 

enbart visar hänsyn till det enskilda projektet. Enligt IT-arkitekten beror detta på att de har ett 

intresse i det egna och är endast ambitiösa i det arbetet. De drivs av en vilja av att visa upp det 

de själva har gjort utan att ta hänsyn till andra inblandade intressenter.  
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Mycket av respondentens arbete går ut på att försöka lära ut vikten bakom en helhetsbild och 

att styra arbetet mot ett gemensamt mål. Detta görs genom att man understryker hur viktigt 

det är med att genomföra omfattande analysarbeten, innan man ger sig på förändringsarbetet. 

Det är det andra upplevda problemet inom integrationsarbete, nämligen det att man fokuserar 

för tidigt och för mycket på de tekniska problemen. Lösningen enligt intervjupersonen är att 

bredda sitt perspektiv i integrationsarbeten och att verkligen ta tid för att utföra analysarbeten. 

 

Detta är en redogörelse för hur vi har kodat intervjuerna och i sin tur hur teorin växer fram.  

3 Beskrivning av deltagande organisationer 
 

3.1 Datainsamling från de organisationer vi undersökt 
Utifrån tre typfall ska vi peka ut typiska karaktärsdrag i studierna vi utfört. Organisationerna 

kommer att beskrivas i typfallen (Organisation A, B och C). Karaktären på de resultat vi 

kommer att presentera här skiljer sig åt en del – dock förekommer det även en hel del likheter.  

 

3.2 De studerade organisationerna 
Organisationen A verkar inom företagsvärlden. Både värderingar och vilken typ av Legacy 

system de har skiljer sig åt från Organisation B, vilket även märks på det sätt dessa två 

organisationer arbetar på när det kommer till att integrera system; vad för typ av organisation 

det är.  

 

Organisation B är verksam inom det statliga skolväsendet. Intervjupersonen (B1) menar på att 

de lever i sin egen värld, vilket kan förklaras med att de Legacy system de använder sig av är 

av speciell karaktär då de är specialsydda för ett specifikt ändamål; Ad hoc-drag – i detta fall 

att verka inom undervisningssektorn. IT-mässigt blir det lite speciellt gentemot till exempel 

företagsvärlden. 

 

Organisation C är en verksam, statlig myndighet, organisationen i fråga skiljer sig både från 

organisationen inom det statliga skolväsendet, Organisation B - och även organisationen, som 

är verksam inom företagsvärlden, Organisation A. Det som skiljer sig åt är organisationernas 

verknings- och ansvarsområden – men även integrering av system, det som påverkar dem är 

olika världsbild.  

 

3.3 Verktyg 
Inom Organisation A använder man sig av något som kallas för Integration Center, i syfte att 

ha en överskådlighet på köer inom de olika integrationsprocesserna. Detta utgör en central del 

för att det gäller att ha en så god överblick i syfte att minimera de problem som kan uppstå. 

Det är även hit man vänder sig när det väl uppstår problem; organisering och planering utgör 
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viktiga faktorer.  

 

Organisation B nämnde inget om ett Integration Center, dock använder man sig av, vad man 

kallar för ”projektkontor”, dess syfte är att informera, utbilda, skapa mallar et cetera för 

integrationsprojekten i fråga och hur dessa ska bedrivas. Vilket i ett senare skede kom att bli 

en faktor till att det gick bra för dem.  

 

Verktyget som organisation C använder sig av är Enterprise Service Bus (ESB), det har som 

syfte att kombinera olika former av tekniker – och ESB utgör ett sätt att tillhandahålla resurser 

(Biske 2008). 

 

3.4 Utförande 
Det som är genomgående hos de organisationer vi undersökt och hur de i sin tur arbetar med 

integration är vikten av grundligt förarbete; det vill säga att man ska ha en överskådlighet över 

vad som ska göras; vad händer om ett specifikt system inte är uppe? Har vi en lösning på om 

detta inträffar? Handlar om att ställa rätt frågor. Det talas en hel del om att finna 

systemsamband och mönster. Genom att studera och finna dessa mönster och samband får 

man fram information som behövs för att få till ett integrationsarbete.  

 

När det kommer till Organisation A upplever de att integrationsarbete handlar mycket om att 

jobba i silos kontra i större projektform; breddning av arbetet. Att jobba i silos upplevs ofta 

enklare på grund av att det finns färre, yttre faktorer som påverkar arbetet. De jobbar i större 

projektformer, vilket innebär att en styrande faktor är något att ta i beaktning. Mycket tid går 

åt att förhandla mellan olika parter, ta fram lösningar som fungerar för alla. Även att de tänker 

på helheten; ”vad som är bra för mig kanske inte är bra för helheten”, uttryckte sig en 

respondent (A1) om. Respondent A2 är inne på samma spår, vilket tyder på enhetlighet, i just 

detta fall, inom denna organisation. 

 

Inom detta område är organisationerna likartade, de antog ett nytt tillvägagångssätt, till 

skillnad från tidigare arbetssätt. Man hade gjort en grundlig förundersökning med att ha 

processer för hur man ska jobba, mycket handlade om planering och organisering. När väl 

integrationsarbetet var påbörjat var det mycket jobb på en och samma gång – god styrning och 

planering är vitalt för att det ska fungera.  

Respondent (B1) uttrycker sig om karaktären av integrationsarbete på ett mycket talande vis:  

 

Integration är 75 % planering och 25 % implementering.  

 

En aspekt som skiljer dem åt är synen på antaganden på hur ett visst problem ska lösas eller 

hur ett system ska utformas om man inte får tillräckligt med information. Inom Organisation 

A såg man antaganden som något positivt; ett sätt att styra intressenter i en viss riktning, samt 

att det anses vara fördelaktigt ur planeringssynpunkt. Något man understryker och menar är 
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en viktig faktor är att det gäller att kommunikationen mellan de berörda parterna är god. Om 

det kommer till att de antaganden man har gjort är felaktiga så rättas de till med ”change 

request” – det vill säga ett dokument innehållandes information för justering av ett system 

(Kajko-Mattsson 1999). 

 

Organisation B försöker att komma bort från att använda sig av antaganden som en metod, så 

mycket som möjligt, man är av den åsikten att antaganden utgör stora problem. Istället lyfter 

man fram att ha fokus vid bra kommunikation mellan de olika parterna. Samt även att ta fram 

en styrande roll som fungerar som en länk mellan IT-sidan och verksamhetssidan. Dock är det 

inget de själva har, på grund av att det utgör en kostnadsfråga. Detta var även genomgående 

hos Organisation C, där man värdesatte ett bra förarbete väldigt högt, och på så vis undvika 

missförstånd och antaganden på hur en specifik uppgift skulle utföras. 

 

3.5 Utfall 
De utfall av problematisk karaktär har uppkommit på grund av systemintegrationsarbetets 

natur; att det är flera parter som är inblandade och därav ökar risken för missförstånd, vilket 

skulle peka på att kommunikationen är av yttersta vikt. Det uppstår förvirring när det kommer 

till olika typ av begrepp; begrepp som kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar – 

kulturkrockar, helt enkelt. Samt även att man från början saknar ett helhetsperspektiv. Man 

hade ett alltför smalt sätt att se på projekten. Ett annat återkommande problem är att man 

ligger i olika fas och olika leveranscykler, vilket leder till framväxt av beroenden, både 

tekniska sådana men även beroenden på verksamhetssidan. Risken ökar och problemen 

skjuter i höjden.  

 

Något som ter sig vara rätt intressant är synen på framgång. Synen skiljde sig åt rätt mycket, 

beroende på vilken världsbild man verkar utifrån. I Organisation A har man en rätt klar bild 

på vad framgång innebär; framgång på systemintegrationsprojekt. Där går man inte över 

några deadlines, de är mer eller mindre satta i sten. Vägen dit med milstolpar är dock flexibel 

– men slutgiltig deadline är ett måste vad gäller att ha klart projektet. Vad som är än mer 

intressant i detta fall är synen på framgång hos Organisation B, där tog man upp framgång 

utifrån olika världsbilder. Att man som till exempel IT-arkitekt har sina mål för ett projekt; att 

lyckas med integrationen, inte mer eller mindre – och man ser alltid utfallet hos 

integrationsprojekten som lyckade. Respondenten (B1) påpekade bland annat att om man ser 

det utifrån till exempel projektägarens världsbild kommer denne inte att se det som lyckat om 

det inte möter de uppsatta målen, utifrån diverse aspekter så som att man går över deadline, 

att det kostar mer än vad man från början tänkt et cetera.  

 

Anser att alla integrationsprojekt är lyckade på grund av att det utgör en resurs för senare arbete även om 

själva projektet blivit försenat[...]utifrån ett integrationsperspektiv så fyller det alltid ett syfte. När det 

kommer till integration inom ett projekt så kan man använda det mesta någon annanstans oavsett hur 

projektet gick (Respondent B1).  
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... om man frågar projektägare så skulle hon säga att det inte varit lyckat för att vi inte har hållit 

tidsgränserna, för att det var mycket mer komplext än vad vi hade föreställt oss. Oavsett vad som händer med 

detta projekt så är det ändå så att det som vi gjort inom integration, det finns kvar där (Respondent B1).  

 

Den syn Organisation C har på framgång i projekt skiljer sig från de tidigare nämnda 

organisationerna. Respondent C1 har ett mer långsiktigt förhållningssätt till framgång, enligt 

denne är det vanligt att de som ansvarar för de olika systemen i integrationsprojekt försöker 

lösa problem snabbt, genom att ta genvägar, utan att tänka på vilka konsekvenser det kan ge 

upphov till på långsikt. Enligt C1 är detta en bristfällig syn på framgång, eftersom resultatet 

av detta arbetssätt leder till komplexa och oöverskådliga system. Dessa system kallar C1 för 

”spaghettisystem” och konsekvenserna av spaghetti-integrationer är att kostnaderna och 

utvecklingstiden ökas när systemet ska integreras med ett till system. På detta sätt kan projekt 

som till en början betraktas som lyckade, i själva verket vara misslyckade. 

 

Många av dessa problem organisationerna råkar ut för löses genom att karaktären på 

projektstyrningen är god – och det i sin tur innefattar andra faktorer så som organisering och 

planering samt kommunikation mellan de olika parterna – viktigt på grund av att karaktären 

på integrationsarbetet är gränsöverskridande. 

4 Diskussion av kategorier 
 

I detta kapitel ska vi redogöra för de resultat vi kommit fram till med vår undersökning – och 

vi kallar detta kapitel således ”Diskussion av kategorier”. 

4.1 Framgångsmodellen 
 

Fig. 4. Framgångsmodellen  

 

Modellen består av tre delar, dessa delar utgör en dynamisk samverkan mellan de olika 

delarna i modellen som återspeglar huvudkategorin - kärnan i frågeställningen i vår studie. 

Kärnkategorin "Framgång" återkopplas till frågeställningen som lyder: 
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Varför lyckas/misslyckas systemintegrationsprojekt?  

Vad gör ett integrationsprojekt lyckat? 

 

Nedan följer en lista över de upptäckter som vi har gjort, gällande framgång för 

systemintegrationsprojekt. 

 

 Globalisering är en avgörande faktor för ett projekts framgång. Globalisering avser för 

den gränsöverskridande karaktär integrationsprojekt har, jämfört med ett tidigare mer 

enskilt sätt att arbeta på. Att ha en helhetsbild över integrationsprojektet och ha 

förmågan att kunna tänka utanför ramarna för det egna delprojektet är vitalt för att ett 

systemintegrationsprojekt ska ses som lyckat. Detta är något som har framgått i alla 

intervjuer och i princip alla artiklar som vi har läst under undersökningens gång. Ett 

integrationsprojekt består av flera aktörer och flera intressen som man behöver ta 

hänsyn till. 

 

 Styrning är den andra underkategorin och den behandlar de styrande delarna i ett 

integrationsprojekt, så som planering, kommunikation, samarbete, strategi och 

slutligen de maktaspekterna som förekommer i integrationsprojekt. Det är avgörande 

för projekt hur ledningen planerar hur arbeten ska genomföras och vem det är som ska 

kontaktas gällande olika frågor. Det är också viktigt att konflikter och frågor om 

behörighet hanteras på ett sätt som gynnar integrationsprojektet i sin helhet. Det gäller 

att styra alla intressen mot det gemensamma målet. 

 

 Jämvikt är en annan kategori som är avgörande för ett integrationsprojekts framgång, 

det avser samspelet mellan de mjuka (verksamhetsfrågor) och de hårda (tekniska 

frågor) frågorna som uppkommer i ett integrationsprojekt. Resultaten av forskningen 

påvisar att systemintegration handlar mest om de mjuka delarna och att de utgör en 

större utmaning än de hårda delarna. Det är också vanligt att man ignorerar eller 

underminerar verksamhetsdelarna och tänker för tidigt på de tekniska delarna; IT-

system och dylikt. 

 

Det är viktigt att påpeka att dessa underkategorier tillsammans avgör om hur 

integrationsprojekt upplevs som lyckat eller misslyckat. 

 

4.1.1 Kärnkategorin framgång 
Det som vi fann vara centralt i alla intervjuer vi gjorde var hur man såg på lyckade 

integrationsprojekt och vad som i sin tur gör dem lyckade. Underkategorierna relateras till 

kärnkategorin på så vis att de påverkar kärnkategorin i den bemärkelse vad resultatet i 

frågeställningen blir. Kärnkategorin innehar flera dimensioner (grad av framgång) beroende 
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på världsbild, kultur och så vidare. Detta framgick till exempel i en av intervjuerna där 

respondenten såg alla integrationsprojekt som lyckade; det vill säga att det inte finns några 

misslyckade integrationsprojekt, på grund av att det utgör en resurs för senare arbete även om 

själva projektet blivit försenat, kostat pengar och så vidare, om man frågar projektägaren 

skulle denne ha en helt annan uppfattning. Respondenten (B1) hänvisade till karaktären på 

projekten. 

 

I en artikel i Harvard Business Review redogör professorerna Francesca Gino och Gary P. 

Pisano (2011) att framgång för med sig svårigheter att främja lärande och på så vis medföra 

att misslyckanden sker, både på ett individplan men även på ett organisatoriskt. De 

argumenterar för att förmågan att lära sig av sina misstag är en av de mest vitala egenskaperna 

för individer och organisationer att utveckla – dock att lära sig av sina framgångar kan utgöra 

en än större utmaning (Gino & Pisano 2011). De lägger fokus vid tre hinder för att främja 

lärande. Den första de tar upp är, vad de kallar den: ”fundamental attribution errors” – detta 

handlar om att individer eller organisationer har en tendens att lägga alltför stor vikt till sin 

egen förmåga och strategi, samtidigt som att man har en tendens att bortse från yttre faktorer. 

Detta leder till att de utvecklar en alltför stor tillförlitlighet och självsäkerhet; ”overconfidence 

bias”, kallar Gino och Pisano fenomenet (2011). Denna självsäkerhet leder således till att man 

har en tendens att mena att man inte behöver ändra på något; att allt är bra som det är. En 

annan aspekt som Gino och Pisano (2011) menar är central är ” failure-to-ask-why syndrome” 

– det vill säga att man negligerar vikten av att undersöka varför och hur det lyckades; hur 

kommer det sig att man har nått denna framgång – det gäller att ställa rätt frågor. 

 

För att få bukt med dessa hinder menar Gino och Pisano (2011) att man ska lägga lika stor 

vikt vid att utvärdera framgång som man lägger på att granska misslyckanden. De menar att 

organisationer bör implementera ”after-action reviews” – det vill säga en strukturerad process 

för att analysera vad som hände; varför det hände samt hur man kan göra det bättre. De 

teorier man får fram ska sedan testas med hjälp av att man utför experiment. Även om det inte 

är något fel på det som ska utgöra objektet för experimentet i fråga.  

 

4.2 Kategorier 
I detta kapitel kommer vi att gå genom de underkategorier som har uppkommit från 

kodningen och datainsamlingen – vilka är centrala för undersökningen. Underkategorierna är 

”Globalisering”, ”Styrning” och ”Jämvikt”. 

 

4.2.1 Globalisering 

I denna kategori ser man att de personer som har intervjuats, upplever att integrationsarbete är 

ett gränsöverskridande projekt som kan innefatta flera avdelningar och till och med 

organisationer, till skillnad mot gårdagens mer isolerade projekt. Respondent A1 uttryckte 

följande om gränsöverskridning inom projekt. 
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Det är enklare att jobba i silos, men jag tror att den tiden är förbi. Där man kunde jobba enbart 

med sin egen applikation och med sitt egen data, det blir mer och mer att det ska breddas, och då 

blir det många fler intressenter som har många fler idéer, fler krav[...] 

 

Ovanstående citat visar på att systemintegration är ett relativt nytt sätt att jobba på, gentemot 

det arbetssätt som togs upp i SIS/RAS riktlinjer. SIS/RAS har en linje som förespråkar 

enhetlighet som ett sätt att knyta an en organisation och minska missförstånd och annan form 

av konflikt som kan dyka upp. Det ovanstående citatet uttrycker att dagens arbetssätt är 

expanderat och att man inte längre enbart tar hänsyn till det interna projektet, utan att det 

numera ingår fler aktörer och intressen i ett och samma projekt. Här uppstår en konflikt 

mellan SIS/RAS världsbild och den som upplevs av den som intervjuats. Detta kan ses som 

förklaringen till de utmaningarna som är aktuella vid integrationen av Legacy system och 

modernare system; att de system som har utvecklats enligt SIS/RAS riktlinjer är konstruerade 

utifrån en verklighet som inte tar hänsyn till gränsöverskridande arbete eller mångfald som 

finns både inom organisationen, samt i organisationens ekosystem. Resultatet av detta blir att 

man får handskas med system som är svåra att integrera med andra. En respondent (C1) 

belyser denna skillnad mellan tidigare och nya arbetssätt ytterligare, samt de problemen som 

relaterar till hur människor i verksamheter är inte vana vid att jobba med gränsöverskridande 

projekt. Citatet lyder så här: 

 

Du kan inte se och du har gjort något på ett sätt hela ditt liv och du tycker att det är så här det ska 

funka. Plötsligt är du med i ett integrationsprojekt där förväntas handskas med en gemensam 

lösning i en annan värld som ser helt annorlunda ut och som ser på verkligheten utan att någon 

har rätt eller fel. 

 

Personen som har yttrat ovanstående citat upplever verkligheten i ett 

systemintegrationsprojekt, som subjektivt och att ingen har rätt eller fel. Detta strider mot den 

bild av verklighet och kunskap som uttrycks i SIS/RAS, det vill säga att verklighet och 

kunskap är oberoende iakttagaren. Vägen till att lyckas enligt det ovanstående citat är att 

komma på en gemensam lösning, som passar situationen bäst, det vill säga något som 

fungerar för alla intressenter som är inblandade i integrationsprojektet. Varje 

integrationsprojekt bör betraktas som unikt och de strategier man utformar bör ta hänsyn till 

att varje projekt har egna, särskilda förutsättningar.  

 

Detta arbetssätt om att komma på gemensamma lösningar som passar hela 

integrationsprojektet återfinns som ett mönster i andra forskningar inom ämnet och hur det 

ökar chanserna till framgångsrika projekt. Enligt Mashkuri och Yaacob (2000) beror ett 

integrationsprojekts framgång mestadels på icke-teknologiska faktorer. Dessa kallas för CSF 

(Critical Success Factors) och begreppet innebär kortfattat de faktorer som är kritiska för att 

ett integrationsprojekt ska lyckas. Det är viktigt för integrationsprojekt att ha stöd från högsta 

ledningen och att direktiv ges av högsta ledarskapet. Det finns två framgångsfaktorer som 

passar in i underkategorin ”Globalisering”, nämligen att införa arbetsgrupper som kan hantera 

och förvalta gränsöverskridande projekt; i den bemärkelsen att de sträcker sig över 

avdelningar eller organisationer. Vidare tas även förändring av arbetskultur upp som en 
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avgörande framgångsfaktor (Mashkuri & Yaacob 2000). 

 

De här faktorerna återspeglas i det data som insamlats under datainsamlingsfasen, att ha stöd 

och direktiv från högsta ledningen är något som har varit återkommande i intervjuerna. Enligt 

intervjuperson C2s erfarenheter av ett visst projektarbete, har detta med ledarskap varit högst 

avgörande för det projektets framgång. Enligt respondenten var bristen på en projektledare 

med kunskap angående integrationer anledningen till att det projektet upplevdes mindre 

lyckat. Det som orsakade mest problem var att de som arbetade i projektet under den 

projektledaren, inte fick den informationen om vad som skulle utföras och hur det skulle 

utföras för bästa möjliga resultat. Projektledarens brist på styrningsförmåga ledde till att 

projektet upplevdes vara misslyckat. 

 

Direktiv från högsta ledarskapet är avgörande, när det kommer till att lösa tvister och 

diskussioner som uppkommer väldigt ofta i integrationsarbete. Respondent A1 uttrycker sig 

på följande sätt angående tvister inom integrationsarbete: 

 

[…] att försöka eskalera det till rätt person som får ta ett slutgiltigt beslut, i slutändan handlar det 

om styrning. 

 

De två punkterna från Mashkuri och Yaacob (2000), som tar upp hantering och samordning 

av gränsöverskridande projekt. Detta återkommer väldigt mycket i respondent C1s arbete och 

upplevelser. Respondenten har en roll som går ut på att lära andra i organisationen om vikten 

bakom en helhetsbild gällande integrationsprojekt. Respondenten uttrycker sig på följande sätt 

angående detta:  

 

Verkligheten är komplext och man kan ha olika perspektiv på det och det gäller då som 

integrationsarkitekt är att lära ut egenskaper som du måste ha. För att kunna göra det handlar det 

väldigt mycket om att träffas hela tiden, prata hela tiden, stämma av hela tiden och inte låta de 

olika intressena i ett integrationsprojekt jobba alldeles för mycket för sig själva i sitt eget hörn. 

 

Detta citat visar på att C1 har en styrande roll i att samordna olika projektgrupper och rikta 

dem mot ett gemensamt mål. C1 har även en roll som går ut på att lära ut ett annorlunda sätt 

att tänka, det vill säga att bredda ut den egocentriska syn projektmedlemmar har på projekt. 

Enligt C1 utgör den egocentriska synen på integrationsprojekt det största problemet inom 

systemintegration, medan intervjuperson B1, menar att det är något självklart och naturligt att 

man tänker inom ramarna för sitt eget projekt, vidare anser intervjuperson B1 att den 

egocentriska synen på projektarbeten är ett nödvändigt ont och att det är ett måste för att 

projektgrupper ska nå sina mål och deadlines.  

 

Underkategorin ”Globalisering” har utöver det som tagits upp en dimension som är av vikt för 

integrationsprojekt, det är den gällande kulturkrockar som uppstår när organisationer 

genomdriver gränsöverskridande projekt. I många av intervjuerna har det framkommit att 

detta utgör ett problem, och detta problem är multifacetterat och kan te sig i form av olika 
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tekniska standarder som försvårar samarbete eller helt enkelt olika sätt att arbeta på. 

 

4.2.2 Styrning  
Underkategorin styrning är en kategori som innehåller väsentliga faktorer som är avgörande 

för alla integrationsprojekt och deras framgång. Styrningskategorins grund utgörs framförallt 

av kommunikation och planering. Det finns många sätt planering och kommunikation kan 

påverka ett integrationsprojekt till det bättre eller sämre, en förekommande utmaning gällande 

kommunikationen i integrationsarbete är att olika begrepp har annorlunda betydelser för olika 

organisationer och olika avdelningar inom en organisation. Begreppet ”kund” kan betyda 

olika beroende på vilken avdelning i organisationen man befinner sig i; samtidigt kan det 

betyda olika beroende på vad för typ av organisation det handlar om.  Exempel på där 

begreppsförvirring gav upphov till förseningar och missförstånd bland arbetsgrupperna, är 

intervjuperson C3s upplevelser inom ett projekt där just detta förekom, som uttrycker det med 

följande ord: 

 

Största problemen är nog det vi var inne på om begreppsförvirring. Att man tror att man pratar 

om samma sak, men gör egentligen inte det. Det här kundexemplet till exempel. Om vi ska 

implementera begreppet kund i olika modell och om vi går till nästa applikation som ska 

integreras mot den här hubben, routern eller ESB eller vad den kan vara. Hittar man en annan 

variant på det här begreppet har vi misslyckats. 

 

Detta visar på att det rådde kommunikationsbrist i det projektet, och detta har upplevts av 

många av de andra som har intervjuats. Framgångsmodellen visar hur alla underkategorier till 

kärnkategorin samverkar med varandra, med detta sagt är sambandet mellan den globaliserade 

kontra egocentriska världsbilden och begreppet kommunikation ganska stark. De insatser som 

utförs i organisationer för att bygga broar mellan projekt avgör om en organisation 

upprätthåller en god kommunikation. Bristen på kommunikation kan även resultera i att 

mycket ändringar i projekt sker i efterhand och resulterar i uppskjutning av deadlines. Detta 

upplevdes i intervjuperson C2s pågående projekt, där det ofta uppkom situationer där en 

projektansvarig ändrade på någon del i en applikation och den intervjuade hade återkommit 

till dem och gett besked om ändrade krav, vilket gjorde att den förändringen var helt onödig. 

Detta ses som ett misslyckande i och med att det drar ut på tiden och leder till förseningar. 

 

Mashkuri och Yaacob (2000) menar att kommunikationsproblem och andra problem, till 

exempel problem av planeringskaraktär, som uppstår i samband med storskaliga projekt 

(integrationsprojekt) kan hanteras på ett bra sätt om man inför insatser som tar sikte på att 

införa ett arbetslag med mål att skapa samverkan mellan olika avdelningar. Detta arbetslag 

bör ta hänsyn till olika styrningssätt och arbetssätt i de olika projekten. Resultatet av detta blir 

en bättre samverkan och eventuellt bättre integrationsprojekt (ibid.). Våra empiriska data 

stämmer överens med den tidigare nämnda framgångsfaktorn som återfinns i Mashkuri och 

Yaacobs (2000)  forskning. Intervjuperson C1 härleder många av kommunikationsproblemen 

till att få de verksamma i projekten att bestämma sig för vad som ska göras och vilken 

information ska utbytas, för att möjliggöra ett integrationsprojekt. En lösning på detta, enligt 



Integration mellan system – En undersökning av olika framgångsfaktorer 

 
24 

intervjupersonen är att redan vid början ha rätt information tillgänglig på en övergripande plan 

som täcker i stort sett allt om verksamheten. Bristen på denna sorts dokumentation finner 

uttryck i citatet nedanför: 

 

Det är väldigt sällan, åtminstone i Sverige, eller generellt alltså, eller globalt menar jag. Det här 

med verksamhetsarkitektur; att beskriva verksamheten utifrån ensidiga processer, ensidiga 

ansvar; att ha informationsmodellen specificerade och gemensamma i en organisation är ovanligt. 

Det är väldigt sällan enhetligt. 

 

Det syns här att vår intervjuperson och den faktorn som belyses av tidigare nämnda forskare 

kommit in på samma spår, med intervjuperson C1s citat om brist på överskådlighet och 

övergripande information, kan man alltså konstatera att det i de flesta organisationer finns 

brist på enhetliga specifikationer som kan förenkla kommunikationen mellan olika aktörer 

inom organisationen. Det är också återkommande i litteraturen där man betonar hur viktigt det 

är med att personer som hanterar gränsöverskridande projekt (Mashkuri & Yaacob 2000). 

Detta är exempel på integrationsstrategi, som är en vital del för ett integrationsprojekts 

framgång. Inom området för integrationsstrategi är det återkommande mönstret i denna studie 

att det krävs ett bra förarbete/grundarbete för att en implementering ska ha en chans att bli 

lyckad. Konsekvenser för att påbörja ett förändringsarbete utan ett välutfört analysarbete är 

väldigt tunga, ju längre en organisation fortsätter in på ett felaktigt spår, desto svårare blir det 

att reparera de fel som gjorts på vägen dit. Riskerna med att jobba utan bra förarbete är 

betydligt fler än hur det blir med ett arbete med en stark grund, enligt Mendoza, Perez och 

Griman (2006) är en viktig faktor för integrationsprojekt val av strategi. Det är viktigt att följa 

strategin och definiera hur och vad som måste göras. Vidare understryker Mendoza et al. 

(2006) att man går försiktigt vidare, så att säga, för att strategin man väljer inte ska på något 

sätt kollidera med organisationens sätt att arbeta på. 

 

Inom styrning i vår framgångsmodell finner vi även ordet ”makt” som ett begrepp för 

underkategorin, maktfaktorn uttrycker sig mestadels som maktkamper bland olika 

projektgrupper i ett integrationsprojekt. Ett fall där denna maktkamp beskrevs var under 

intervjun med C2, enligt denne uppkommer det i många av de projekten C2 har arbetat med 

att en viss projektgrupp eller applikationsansvarig ser sitt sätt att arbeta på som det ideala och 

försöker få andra projektgrupper i omgivningen att arbeta utifrån detta sätt. Enligt C2 är 

diskussioner av politisk karaktär inom systemintegration väldigt vanligt förekommande. 

 

Intervjuperson A1 har nämnt att, när en annan projektgrupp eller applikationsansvarig önskar 

att integrera med det system man ansvarar för, gäller det att få den projektgruppen att arbeta 

enligt det sättet man vill att de ska arbeta på. Denna maktfaktor som har belysts med hjälp av 

våra empiriska data, återfinns även inom litteraturen. Enligt Mashkuri och Yaacob (2000) är 

en av de kritiska framgångsfaktorerna för integrationsprojekt bildandet av en opartisk grupp 

som ska delta i organisationers integrationsprojekt. Med detta kan slutsatsen dras att det finns 

behov av konflikthanterande intressenter som kan lösa de tvister som är vanligt 

förekommande för integrationsprojekt; så som kravändringar i sista stunden, diskussioner om 

vilket system ska integreras och så vidare. Forskning som Francesca Gino tillsammans med 
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Leigh Tost och Rick Larick bedrev vid Harvard Business School kom fram till att när vi 

befinner oss i en maktposition, har vi en tendens att bortse från de runt omkring oss som 

kommer med mindre bra nyheter. Den undersökning de gjorde kom fram till att 

undersökningsobjekten hade en tendens att ha en övertro på sig själva när de ombads att ta 

vissa beslut, med råd av en expert, när de kände sig tillräckligt säkra satte de större vikt vid 

sin egen förmåga och åsikt än experten som utgjorde en rådgivare till dem. Även fast 

rådgivarens rekommendationer hade förbättrat deras beslut (Harvard Business School, 2011).  

 

En annan undersökning, med liknande tendenser, visade på att en gruppledare med 

självförtroende hade en tendens att föra all talan, för hela gruppen – och på grund av detta 

gick personen i fråga miste om vital information som de andra i gruppen satt inne med, men 

som inte fick komma till tals på grund av maktfaktorn. Inte på grund av självförtroendet i sig, 

utan på grund av att gruppledaren hade en (o)förmåga att lägga stor vikt vid sin egen förmåga 

och på så vis negligera de andra gruppmedlemmars åsikter och förmågor (Harvard Business 

School, 2011).  

 

Vid en intervju framkom det att respondent C1 upplevde flera gånger att en maktfaktor 

uppstod när denne mötte en extern part för att utföra ett arbete:  

 

[…]förvaltare upplever att man försöker ta logik från dem och lägga ut centralt. 

 

Det som betonas vara viktigt i dessa sammanhang är en bra kommunikation mellan IT-sidan 

och verksamheten så att man minskar på denna maktfaktor så mycket som möjligt i syfte att 

denna typ av situationer inte uppstår, då de utgör ett problem. 

 

4.2.3 Jämvikt 
Underkategorin jämvikt avser jämvikten mellan de tekniska problemen och de problem som 

ligger på verksamhetssidan. Det centrala här är vilka av dessa problem organisationerna 

prioriterar och diskuterar om i första hand; det vill säga om det ställs frågor om vilka tekniska 

lösningar det är som ska användas eller om det är frågor om hur verksamheten i sin helhet 

kommer att påverkas av de eventuella valen som kommer att göras. De mönstren som har 

uppstått under databildningsfasen är att personer verksamma i organisationer har en tendens 

att vara alltför ivriga med att börja prata om teknik, redan vid påbörjandet av ett nytt 

integrationsprojekt. Det som är intressant är att resultatet av databildningen påvisar att de 

problem som uppstår i samband med integrationsprojekt beror på problem på 

verksamhetssidan. Detta har varit återkommande hos alla som intervjuats; att de tekniska 

problemen går att lösa smärtfritt, medan de problem som uppstår i samband med 

kommunikation, samarbete, planering och överenskommelser alltid tar längre tid än själva 

förändringsarbetet.  

 

I de empiriska data finns det många exempel på hur denna tendens att fokusera på teknik 

alltför tidigt eller alltför mycket, enligt intervjuperson C1s erfarenheter är det vanligaste bland 
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Svenska organisationer att man saknar en stark grund inför nystartade projekt, vilket leder till 

att man sätter alltför stort fokus på IT-system och glömmer bort vad integrationsprojekt 

egentligen försöker att åstadkomma. Det som gör att projekten saknar den grund de behöver 

för att kunna drivas bättre, är bristen på ett väl genomfört analysarbete, på lång sikt orsakar 

detta stora förluster för organisationen i fråga som driver projektet. Som åtgärd för detta 

anställer man ofta externa analytiker, vilka genomdriver forskning för att försöka skapa en 

uppfattning om de problem som finns. Detta kostar organisationerna stor summa kapital; 

mycket pengar och tid går åt till att göra något som egentligen är en förutsättning för alla 

integrationsprojekt. När de som är verksamma i organisationer undviker de mjuka problemen, 

eller ger dem mindre uppmärksamhet, får de för sig att ta genvägar för att lösa problem, de 

tänker inte på hur de planerade lösningarna ska bidra med integrationsprojektet i sin helhet. 

 

Intervjuperson A1 uttrycker att hårda delar löses förr eller senare i projekt och det är de mjuka 

delarna som är de största utmaningarna. Mycket av resultaten i databildningen påvisar att 

personer verksamma i integrationsprojekt har en tendens att fly från att handskas med de 

mjuka delarna, eller en tendens att prioritera dem lågt. Detta kan härledas till att de som är 

inblandade i integrationsprojekt ser projektet utifrån sitt eget delprojekt, det finns med andra 

ord en koppling till kategorin globalisering. En orsak till detta kan synas i intervjuperson B1s 

svar på frågan som behandlar detta:  

 

Det är ett projektproblem, fullt naturligt. Olyckligt men naturligt. Man borde komma på nått sätt 

att komma runt det. för det är så här att, ett projekt för att det ska genomföras. 

 

I litteraturen återfinns det samma mönster, i synnerhet gällande de framgångsfaktorerna som 

identifieras av olika författare. Ett bra exempel är att Mendoza et al (2006) finner fler mjuka 

framgångsfaktorer i sin forskning, exempel på de faktorer som tas upp är administrativt stöd 

för projekt, effektivt projektledarskap, med flera (ibid.). I annan forskning visar det sig också 

att framgången i integrationsprojekt och IT-projekt överlag utgörs av mjuka delar. Ett 

exempel är de framgångsfaktorer som Fortune och White (2006) kommer fram till, exempel 

på dessa är: bra ledarskap, bra kommunikation och återkoppling och stöd från högsta 

ledarskapet. Majoriteten av dessa faktorer består av mjuka delar, vilket förstärker teorin om 

att det är verksamhetsfrågor som för det mesta utgör systemintegration. 

 

Teorin i denna uppsats har fått sin framväxt från kodning av samtliga intervjuer och 

jämförelser av kodningens resultat med annan forskning inom samma område. Kärnkategorin 

som växt fram med hjälp av Grundad teori är framgång och det vi har kommit fram till är att 

framgång är en multidimensionerad fråga. Det som gör ett projekt lyckat eller misslyckat 

beror aldrig på en enda faktor, utan det beror på flera faktorer som samverkar med varandra 

och tillsammans ger upphov till det slutliga resultatet i ett systemintegrationsprojekt. I grova 

drag kan de upptäckterna som upptäckts, sammanfattas med våra underkategorier och hur de 

fungerar som förutsättning för kärnkategori; framgång. 
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5 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla framgångsbegreppet utifrån tidigare forskning.  

 

5.1 Framgångsperspektiv 
När man ska undersöka korrelationen mellan framgång och projekt spelar många faktorer in, 

en sådan är vilket perspektiv man utvärderar projektet ifråga från. Det kan vara att man satt 

upp ett mål att nå deadline och inom dessa ramar har man flera aspekter att ta i beaktning som 

till exempel: tid och prestanda (Lim & Mohamed 1999). Det hela mynnar ut i hur man tolkar 

begreppets innebörd. Beroende på perspektiv kommer man att komma fram till olika 

slutsatser gällande projektets framgång (Belassi & Tukel 1996).  

 

Enligt artikeln “The Logical Framework Method for Defining Project Success” är framgången 

av ett projekt beroende av två element; projektstyrning och projektprodukt och deras 

framgång (Baccarini 1999). Produktframgång handlar om att få till en slutprodukt, det man 

bedömer är till exempel målen för projektet och syftet, något som Organisation A fokuserar 

mycket på är produktframgång - och i sin tur slutprodukten. Det andra elementet som utgör en 

viktig faktor, enligt Baccarini (1999) handlar om styrning av projekt; 

projektstyrningsframgång, vilket belyser själva processen hos projektet. När man ska avgöra 

ett projekts framgång enligt detta element undersöks faktorer som till exempel: tid, kvalitet 

och kostnad. Vidare menar Baccarini (1999) att dessa två element inte kan samverka med 

varandra för att man ska kunna fastställa värdet av projektets framgång. Det här kan man 

tolka olika, beroende på perspektiv, men ser man till de resultat våra empiriska data kommit 

fram till kan man tolka det som Baccarini (1999) syftar på är olika perspektiv och 

världsbilder. Beroende på om man är IT-arkitekt eller projektledare har man olika mål och 

därav även olika utgångslägen, vilket påverkar synen på projektframgång. Detta har vi, med 

våra empiriska data även kommit fram till. 

 

I masteruppsatsen ”Projektstyrning av IT-projekt – En jämförelse av projektstyrningen av två 

IT-projekt” (Abualhayja & Röhl 2008) tar författarna upp de faktorer vi har behandlat i vårt 

empiriska material. Fokus ligger vid styrning och det i sin tur innefattar sådant som att mycket 

god kommunikation ska erhållas mellan de olika parterna. Planeringen ska vara god, så att 

man från början i projektet får en översiktlig bild över vad som ska göras, till exempel en väl 

genomarbetad kravspecifikation samt att de kommer fram till bland annat att det är speciellt 

viktigt för att man skulle möta den deadline som är satt. Detta har visat sig vara av yttersta 

vikt, även i vår undersökning.  

 

I en fråga som resultaten skiljer sig åt, är den av styrande karaktär där man genom antaganden 

vill vara så tidseffektiv som möjligt och styra mot ett visst mål. Mycket på grund av att 

försöka hålla det inom de ramar som de jobbade inom för att möta deadline. Inget sådant 

arbetssätt med antaganden urskiljdes i Abualhayjas och Röhls (2008) undersökning – dock 
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betonades vikten av kommunikation och noggrant förarbete och framförallt styrning, vilket vi 

även finner i våra undersökningar.  

6 Diskussion och Analys 
 

I detta kapitel vävs våra reflektioner samman. På grund av att valet av metod har haft stor 

inverkan på arbetet kommer vi att redogöra för de tankar vi har kring den valda metoden och 

dess koppling till undersökningsobjekten. Det som även reflekteras kring här är hur vår roll i 

det hela spelar in. Om det har påverkat resultatet och så vidare. Vidare kommer diskussion 

kring kärnkategorin att vara central för detta kapitel. 

 

6.1 Metodreflektion 
Valet av metod grundade sig på att vi ville gå in i det område vi valde således utan 

förutfattade teorier. Att helt bortse från att ha förutfattade meningar om ett område eller 

fenomen går inte – och detta märkte vi kort efter varje påbörjad intervju. Att man som 

intervjuare gått in i det hela med en uppfattning att ett specifikt fenomen varit på ett visst sätt 

och så har man fått information som pekar på att det inte alls ligger till så. Detta har man fått 

validera genom andra undersökningar inom området och på så vis väga det vi kommit fram 

till mot vad andra undersökningar visat, samt studera litteraturen som behandlar fenomenet 

som undersöks. Det är detta vi finner tjusningen med denna metodval; att man ständigt 

omprövar sina teorier till den gräns då man når en mättnad i sin arbetsprocess att inget nytt 

framkommer (Glaser & Holton, 2004). Resultatet i denna uppsats har växt fram genom en 

ständig växelverkan mellan att insamla data, bearbeta den och till sist analysera 

bearbetningen. 

 

Gällande trovärdigheten på uppsatsens resultat och den roll/betydelse urvalet spelar in är 

något som vi ser betydelsefullt att ta i beaktning. Hade resultatet i fråga sett annorlunda ut om 

man utgår från olika faktorer, som till exempel: hade det blivit annat resultat om vi hade 

bedrivit de intervjuerna vi gjorde via telefon på plats, fysiskt istället för via telefon? Då man 

går miste om tveksamhet vid svar, kroppsspråk, ögonkontakt et cetera. Antal respondenter; 

hade det påverkat resultaten om vi hade haft fler? Det är sådana här typ av frågor som man får 

reflektera kring för att försöka nå en så hög trovärdighet som möjligt. 

 

Vi har upplevt en del svårigheter när vi genomförde tre av intervjuerna via telefon och det var 

att det blev mycket svårare att få igång en konversation, vilket är av intresse när man väljer 

semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. Det är svårare att få personlig kontakt 

mellan respondent och forskare när kontakten sker via telefon och detta var uppenbart när 

resultaten av telefonintervjuerna och de intervjuerna som utfördes via personliga möten 

genomfördes. De intervjuerna som genomfördes via telefon hade en strukturerad karaktär där 

konversationen mellan respondent och forskare gick till på så sätt att konversationen var 

väldigt enformig och endast ett fåtal följdfrågor ställdes. I de intervjuer där forskare och 
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respondent befann sig på plats var konversationen mer fri och forskarna kunde ställa flera 

följdfrågor och därmed skapa en hel konversation om en viss fråga i intervjuguiden. Mycket 

av detta kan härledas till att det är mycket lättare att skapa en tillitsfull atmosfär när både 

forskare och respondent befinner sig på plats, till skillnad från telefonintervjuer där ingen av 

parterna kan se varandra. Det är många icke-verbala aspekter i intervjuer som går förlorade 

när man har intervju via telefon, till exempel kroppsspråk, tveksamhet vid svar, miljö et 

cetera. Dessa är viktiga då man kunde ha dem i åtanke när man kodade materialet från 

datainsamlingen. Vid den öppna kodningen uppmuntras man att vara öppen och kreativ vid 

skapandet av kategorier, det är det många kategorier som går att skapa utifrån respondentens 

tveksamhet vid svar eller respondentens kroppsspråk gällande ett visst svar. Ett tydligt 

exempel på detta är hur en av respondenterna hade en nonchalant inställning gentemot andra 

projekt i integrationsprojekt. Denna respondent visade tecken på att vara allmänt ointresserad 

av andra projekt, men lyfte gärna upp det egna projektet när den fick frågan. Detta är ett 

exempel på hur det icke-verbala kan bidra till skapandet av kategorier. Dessa faktorer är 

viktiga med tanke på uppsatsens karaktär, dess betoning på individers upplevelser av 

fenomenet i fråga.  

 

Vad gäller aspekten om antalet respondenter och dess påverkan på undersökningen, kan det i 

vårt fall vara som så att resultaten hade blivit likartade och inte skiljt sig åt med nuvarande 

resultat. Detta anser vi eftersom att det finns återkommande mönster i samtliga 

organisationerna som har undersökts vad gäller synen på integrationsprojekt och de problem 

som uppkommer. Det är endast mindre skillnader när det kommer till hur det upplevs av olika 

individer, utifrån deras olika roller i organisationen. Den fråga som har gett varierande svar är 

frågan om varför projekt lyckas/misslyckas. Vi tror att vi hade fått flera olika synsätt på 

framgång, eftersom det är på den punkt där respondenternas upplevelser skiljer sig åt mest.  

 

I kapitel två gick vi grundligt genom vår arbetsprocess; detta på grund av att läsaren ska få så 

utförlig information som möjligt, som visar de steg vi har gått genom, vilka och hur 

tolkningarna togs fram för att trovärdigheten ska vara så klar som möjligt. Grundad teori är ett 

ganska komplicerat sätt att driva forskning på, men trots detta har det varit väldigt fördelaktigt 

i och med att man i Grundad teori får chansen att behandla ett fenomen med ett öppet sinne 

utan förutfattade meningar som man kan ha, till skillnad från när man är påläst inom ämnet. 

Med tanke på karaktären av denna forskning, där upplevelser av integrationsprojekt och deras 

framgång är i fokus, har vi med hjälp av Grundad teori kunnat lätt skapa idéer om de olika 

intervjupersonernas upplevelser av det fenomen vi har studerat. Grundad teori har visat sig 

vara ett bra redskap som fyller sitt syfte väl – och även vårt syfte med denna uppsats.  

 

6.1.2 Diskussion 
Begreppet framgång har verkligen varit en ögonöppnare för oss – och hur man ser på själva 

begreppet, av framgång inom systemutvecklingsprojekt. Beroende på vilken världsbild man 

verkar inom, vilken kultur man kommer från (till exempel organisationskultur) tolkar man 

framgång olika. Det var högst intressant hur tolkningen av detta fenomen kunde skilja sig åt 

så mycket mellan de olika respondenterna, inte bara skillnad på tolkningen mellan 
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organisationerna - men även respondenterna i samma organisation, vilket för det första tyder 

på att det sätt man betraktar sin världsbild på spelar stor roll. Ett exempel på detta är att 

dennes sätt att betrakta lyckade projekt skiljer sig då man har olika mål. Respondentens mål 

var att få till en systemintegration medan projektägarens mål innefattar sådant som att möta 

deadlines, hålla sig inom kostnadsgränser et cetera. Respondenten uppnådde sitt mål, alltså 

uppnåddes framgång för hans del. Det som ter sig vara än mer intressant är synen på 

misslyckade integrationsprojekt; det finns inga! Inte från denna respondents synsätt. 

Respondenten hänvisade således till karaktären på projektet i fråga. Dennes syn på 

misslyckanden/framgång skiljer sig avsevärt från hur man, i gemen, ser på misslyckade 

projekt där man lyfter man de misslyckade (så som man ser dem utifrån världsbild, kultur et 

cetera) denna fokus borde vara lika stor vid projekt som ses som lyckade. 

 

Denna bana är bland annat Francesca Gino och Gary P. Pisano (2011) inne på; vitalt att 

utvärdera varför något lyckas och hur man gått tillväga för att nå denna framgång – oavsett 

hur man ser på framgång, anser vi att den forskning Gino och Pisano (2011) kommit fram till 

är relevant i dessa sammanhang på grund av de resultat våra undersökningar visat.  

Genom att man lägger fokus vid att utvärdera framgången kan man få bukt med de problem 

som man ställs inför. Ett problem som tycktes vara genomgående hos alla respondenter var 

tendensen att lägga stor vikt vid sitt eget arbete och sin syn att se och uppleva 

integrationsarbete och i samma veva negligera andra faktorer som påverkar ekvationen. 

Därför menar vi att man bör ha ett kritiskt öga på såväl lyckade projekt som misslyckade, ser 

man till omvärlden och den fokus som riktas på lyckade respektive misslyckade IT-projekt ser 

man en tydlig indikation på var fokus riktas; nämligen ”misslyckade” projekt. Frågan som ter 

sig vara naturlig är: hur ska man främja lärande om man inte lägger lika stor vikt vid att  

utvärdera och analysera framgång; vad hände? Varför hände det? Hur kan man göra det ännu 

bättre, i syfte att få till en utveckling? Det är sådana här typ av frågor som måste läggas större 

vikt vid för att nå större framgång bland systemintegrationsprojekt. 
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VI 

8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

Syftet med intervjun 
Syftet med vår intervju är att är beskriva, undersöka upplevelsen av de problem organisationer 

råkar ut för i integrationen av Legacy system, från flera olika roller; dvs deras perspektiv. 

Samt vad som är typiskt för integrationsprojekt.  

Problemområde 
Väsentliga problem som uppstår under integration av Legacy system, internetbaserade system 

och e-tjänster, samt hur integrationen upplevs av olika roller i organisationen. 

Inledande frågor:  

Berätta om din organisation 

- Vad är din roll?  

Huvudfrågor:  
Berätta om vilka uppgifter du hade under projektets gång. 

- Hur upplevde du dessa?  

- Hur är det att jobba med ett integrationsarbete?  

- Vad är den levda erfarenhet?  

Anser du att integrationsprojektet var lyckat?  

- På vilket vis(Vad är det som gör att det upplevs på detta vis?)?  

Berätta om de problem du upplevde under integrationsarbetet 

- Vad gjorde du då(lösning)?  

- Varför uppkom problemet? 

 

Vad lyckades och varför?  

 

Avslutande frågor 

Är det något mer du känner att du vill tillägga som kan vara relevant?  

- Vad är det som gör att detta kan tänkas vara relevant, tycker du?  

Uppföljning 
Har du några uppföljningsfrågor till oss du undrar över?
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