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Abstract 
Enterprise Content Management (ECM) is a relatively new research area, which still lacks research 

(Alalwan & Weistroffer, 2012). There is an expressed need to know how ECM systems can be 

implemented effectively in organisations, and this has formulated the research question: “Which 

success factors can be found when implementing Enterprise Content Management (ECM) systems?”. 

By analysing previously published literature, to identify and compile the success factors that can be 

found in connection with implementation of ECM systems within organisations, a qualitative 

research method is used. In the analysis section two tables of identified success factors are 

presented. These have been divided in two categories, organizational and technological success 

factors, which can result in a successful implementation of an ECM system. Lastly, a discussion 

reflects upon the findings, on the implications this study brings into light and where future research 

is still needed.  
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Sammanfattning 
Enterprise Content Managment (ECM) är ett relativt nytt forskningsområde som fortfarande saknar 

vetenskaplig forskning (Alalwan & Weistroffer, 2012). Det finns ett uttryckt behov av att veta hur 

ECM system kan implementeras effektivt i verksamheter och detta har lett till att forskningsfrågan ” 

Vilka framgångsfaktorer finns vid implementering av Enterprise Content Management (ECM) 

system?” har formulerats. Genom en kvalitativ metodansats genomsöks tidigare publicerad litteratur 

som behandlar fältstudier för implementering av ECM system. I analyskapitlet presenteras två 

tabeller med de identifierade framgångsfaktorerna. Dessa har delats upp i två kategorier, 

organisatoriska och tekniska framgångsfaktorer, som kan resultera i en lyckad implementering av 

ECM system. Slutligen förs en diskussion som reflekterar över resultatet, vilka konsekvenser som 

framkommit från denna studie och var framtida forskning fortfarande behövs.   
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1 Introduktion 
En allt större mängd information produceras idag i organisationer och behovet av att ha tillgång till 

digitala dokument för att kunna utföra arbete på distans har ökat de senaste åren (Grahlmann, 

Hilhorst, van Amerongen, Helms & Brinkkemper, 2010; Dhouib & Halima, 2013). Dagens digitala 

tidsålder kännetecknas av en explosionsartad ökning av tillgänglig information (vom Brocke, Simons 

& Cleven, 2011).  

“The increase in the amount of content to be managed and its scatteredness 

throughout organizations have resulted in a situation where the 

professional management of content has become close to impossible, even 

though organizations are highly dependent on it.” (Grahlmann, et al. 2010, 

s.2).  

En konsekvens av detta är att anställda tillbringar ungefär 30 % av sin arbetsdag med att leta rätt på 

information de behöver. Strävan efter att uppnå krav från lagstiftning om dokumentering och 

spårbarhet skapar också ett behov av bättre hantering av information i organisationer (Kampffmeyer, 

2006; Hullavarad, O’Hare & Roy, 2015; Päivärinta & Munkvold, 2005). 2002 stiftades en lag ”the 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX)” i USA som kräver att organisationer verksamma i USA måste 

redovisa årliga rapporter från interna revisionskontroller. Detta innebär att krav ställs på att redovisa 

de informationssystem som används i organisationen och vilka åtgärder som vidtas för att garantera 

säkerhet och korrekthet på lagrad information i dessa. Som svar på detta behov har en “ny typ” utav 

IT-stöd, Enterprise Content Management system, vuxit fram som ska underlätta hantering och 

samordning av den växande mängden information (eller content) i organisationer (Grahlmann, et al. 

2010; Alalwan & Weistroffer, 2012).   

O’Callaghan och Smits (2005) menar att Enterprise Content Management (hädanefter refererat till 

som ECM i denna rapport) system har vuxit fram från två typer av IT stöd: ”Electronic Document 

Management” (EDM) system och ”Content Management” (CM) system som växte fram i samband 

med webbutvecklingsverktyg som behövde hantera allt större webbsidor, med snabbt växande 

mängd information (Katuu, 2012; O’Callaghan & Smits, 2005). Det finns också funktioner i ECM 

system som härstammar från tidigare ”workflow (business process) management”-system 

(Grahlmann, et al. 2010; Alalwan & Weistroffer, 2012).  

ECM inkluderar de strategier, verktyg och processer som används för att samla in, hantera, lagra och 

distribuera information under dess livscykel (Hullavarad, et al. 2015). Grahlmann, Helms, Hilhorst, 

Brinkkemper och van Amerongen (2012) menar att ECM är mer än en enskild teknologi, metod eller 

process. “Enterprise Content Management comprises the strategies, processes, methods, systems, 

and technologies that are necessary for capturing, creating, managing, using, publishing, storing, 

preserving, and disposing content within and between organizations.” (Grahlmann, et al. 2012, 

s.272). Denna rapport kommer utgå från ovanstående definition av Enterprise Content Management.  

ECM system syftar på det IT stöd som används för att fånga upp, behandla, integrera och lagra 

information som kan vara i digital form (ostrukturerad eller strukturerad) eller i form av 

papperskopia. Med automatiserade processer för dokumenthantering och integrering av olika 

system underlättar det aktiviteter som lagring och sökning av information. Hullavarad, et al. (2015) 

bedömer att ett ECM system automatiserar dokumenthantering som ger ett bättre arbetsflöde, 

förenklar sökning och lagring av information och detta i sin tur reducerar arbetsbördan hos en IT 

avdelning. Affärsprocesser effektiviseras när onödiga aktiviteter elimineras, arbetstiden reduceras 

och kostnaderna minskar i samband med ett ECM system i en organisation (Hullavarad, et al. 2015; 
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Chiu & Hung, 2005). Kostnader reduceras i samband med det minskade användandet av fysiska 

papperskopior och kommunikation förbättras med hjälp av ECM system (Scott, 2011). Med ett 

implementerat ECM system i verksamheten kan rätt information nå ut till rätt personer när de 

behöver den. Denna tillgång underlättar för en organisation att fatta beslut och att uppnå sina 

affärsmål (Goings, Johnson, Marshall & Goette, 2007).  

Chiu och Hung (2005) menar att ECM system som används i finanssektorn, som de benämner 

”Financial Enterprise Content Managment (FECM) systems”, effektiviserar hanteringen av 

undantagsfall i processer som stöds. Möjligheten att söka information mellan plattformar och att ha 

en spårbarhet samt versionskontroll på dokument är ytterligare fördelar som kommer med ett ECM 

system (Hullavarad, et al. 2015). Huvudmålet med ECM implementering är att göra flera olikartade 

system kompatibla, så att informationsdelning underlättas (Hullavarad, et al. 2015; Alalwan & 

Weistroffer, 2012).  

Att genomföra en lyckad implementering av ett ECM system i en verksamhet är ett mycket komplext 

åtagande (vom Brocke, 2011). Alalwan och Weistroffer (2012) noterade att det fortfarande saknas 

forskning som påvisar hur implementeringar av ECM system kan effektiviseras och hur ECM system 

kan utnyttjas på bästa sätt. Att identifiera framgångsfaktorer vid ett implementeringsprojekt kan 

underlätta och förbättra chanserna för att lyckat resultat (Saade & Nijher, 2015). Denna rapport 

ämnar beskriva en litteraturstudie som bedrivs på vetenskapligt baserad forskning inom 

implementeringar av ECM system. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka framgångsfaktorer 

som kan identifieras från tidigare publicerade fältstudier som beskriver tidigare ECM 

implementeringar.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer definitionen av ECM system att utvecklas från introduktionen, och beskrivas 

mer i detalj.  

2.1 Föregångare till ECM system  
O’Callaghan och Smits (2005) beskriver ”Content Management” (CM) system som en av föregångarna 

till dagens ECM system. CM system utvecklades i samband med att webbsidor växte sig större och 

utifrån behovet av verktyg för att enkelt kunna förändra och uppdatera webbsidor med större 

mängder information (O’Callaghan & Smits, 2005). CM system hanterar innehåll som komponenter 

vilka kan återanvändas och distribueras genom flera publiceringskanaler för att nå ut till olika 

målgrupper.  

”Electronic Records Management” (ERM) system utvecklades från tidigare halv-automatiserade 

tekniker för att hantera register av papperskopior (Katuu, 2012). AIIM (2016c) skriver att ERM 

används för att samla in och hantera bevis på och information om en organisations aktiviteter och 

transaktioner i form av lagrade uppgifter. ”Electronic Document Management” (EDM) system 

skapades för att hantera en större mängd likartade dokument för att bygga överensstämmelse 

mellan dessa genom automatiserade processer. Dokument scannades in i systemet och dessa 

bildfiler lagrades centralt för lätt tillgång (Katuu, 2012). EDM system syftar till att kunna hantera filer 

centralt och ge enkel tillgång genom central lagring (O’Callaghan & Smits, 2005).  

Katuu (2012) beskriver att tidigare begrepp som EDM och ERM slogs samman under senare hälften 

av 1990-talet till ”Electronic Document and Records Management” (EDRM). Migreringen av 

funktionalitet som integrering med e-post, och andra funktioner som förbättrar arbetsflödet i en 

process, ledde fram till begreppet EDRM. Det kanske viktigaste steget i utvecklingen har varit att 

integrera med funktioner från CM system som möjliggör integration med webbutvecklingsverktyg 

(Katuu, 2012).  

EDM, ERM och EDRM system har använts synonymt med ECM system i flera år eftersom de har 

liknande funktioner (exempelvis inscanning av papperskopior till digitala dokument för lagring). 

Katuu (2012) menar på att tidigare nämnda EDM, ERM och EDRM har kulminerat i begreppet ECM 

som det senaste steget i utvecklingen för informationshantering. O’Callaghan och Smits (2005) 

inkluderar CM system som en av föregångarna till ECM och detta får medhåll utav vom Brocke, et al. 

(2011). Grahlmann, et al. (2010) menar på att nuvarande ECM system också inkluderar funktioner 

från ”workflow management” system.  Nordheim och Päivärinta (2004) beskriver ECM system som 

en produkt som erbjuder flexibilitet att kunna anpassa efter den specifika organisationens unika 

behov, till skillnad från andra omfattande informationssystem som exempelvis ERP system. ECM 

system syftar till att ta hand om den rika mängd av heterogen information som erhålls från olika 

kontexter (Nordheim & Päivärinta, 2004). Denna studie fokuserar på ämnesområdet ECM och nedan 

följer en närmare beskrivning av vad det innebär för en organisation och de olika komponenterna ett 

ECM system kan bestå av.  

2.2 Enterprise Content Management 
När en organisation utnyttjar ”enterprise content management” innebär det organisering och lagring 

av den växande mängd information som skapas i verksamheten i samband med processer och 

arbetsuppgifter (Smith & McKeen, 2003). ECM kan hjälpa till att säkerställa informationens 

beständighet och underlättar sökning av informationen så att den finns tillgänglig när den behövs 

(vom Brocke, et al. 2011). När en organisation tillämpar ECM förbättras interna och externa 

samarbeten, kostnader reduceras i processer för informationshantering samt reducerar fel i de 
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produkter och tjänster som organisationen erbjuder (Päivärinta & Munkvold, 2005; vom Brocke, et 

al. 2011).  

Information (både strukturerad och ostrukturerad) syftar på det innehåll som finns i ett ECM system. 

Ostrukturerad information som produceras i en organisation kan till exempel handla om bilder, 

textdokument, video, powerpoint-presentationer och grafiska objekt. Webbsidor med tillhörande 

innehåll, e-post, ritningar, Microsoft Excel-filer eller annonser från digital marknadsföring kan också 

kategoriseras som ostrukturerad information i en organisation (Hullavarad, et al. 2015; O’Callaghan 

& Smits, 2005). Av en organisations samlade data utgör ostrukturerad information upp till 80 % (vom 

Brocke, et al. 2011; Goings, et al. 2007). Denna typ av information är rik på värde, och är därför vital 

för organisationer att kunna hantera på bästa sätt. Strukturerad information är uppgifter som lagras i 

databaser, manuellt eller automatiskt, och kan hanteras av olika typer av informationssystem på 

grund av dess karaktär (Kunstova, 2010). Både strukturerad och ostrukturerad information kan 

komma från interna eller externa källor. Denna information kommer idag också från Internet, 

intranät eller externa informationskällor (Smith & McKeen, 2003; Nordheim & Päivärinta, 2006). 

Både strukturerad och ostrukturerad information kommer i denna rapport behandlas synonymt med 

innehåll i ett ECM system.  

Det finns meningsskiljaktigheter i innebörden av definitioner av ECM, som ibland fokuserar enbart på 

hanteringen av ostrukturerad information i en organisation, medan andra definitioner inkluderar 

också strukturerad information som en del utav ECM i en organisation (Grahlmann, et al. 2012). Den 

här rapporten kommer följa definitionen av Grahlmann, et al. (2012) som inkluderar både 

ostrukturerad information och strukturerad information när ECM åsyftas.  

 “Enterprise Content Management comprises the strategies, processes, methods, systems, and 

technologies that are necessary for capturing, creating, managing, using, publishing, storing, 

preserving, and disposing content within and between organizations.” (Grahlmann, et al. 2012, 

s.272). När ECM tillämpas i en organisation är det mer än bara ett IT-stöd som implementeras. Det är 

en strategi som ska gynna hela organisationens verksamhet och ett ECM system är en del utav 

helheten (Hullavarad, et al. 2015; Grahlmann, et al. 2012; vom Brocke, et al. 2011).  

2.3 Beståndsdelar i Enterprise Content Management system 
I sin definition presenterar AIIM (2016a) att ett ECM system erbjuder fem typer av funktionaliteter; 

insamling, hantering, lagring, bevarande, och distribuering. Grahlmann, et al. (2012) identifierade 

dock ytterligare tre kategorier (skapande, användande och eliminering), och dessa åtta kommer 

användas i denna rapport för att beskriva vad ett ECM system kan användas till. ECM system en 

integrering av existerande teknologier som underlättar arbetet för slutanvändaren (Grahlmann, et al. 

2010; Kampffmeyer, 2006; Katuu, 2012), och Kampffmeyer (2006) menar att ett bra ECM system ska 

vara osynligt för användaren. Detta stöds också utav Goings, et al. (2007) som menar på att 

arkivering och lagring av information kan ske med hjälp av automatiska processer i bakgrunden som 

inte stör användaren.   

I Figur 1 visas hur olika delar av tidigare systems funktionaliteter har integrerats i ett ECM system och 

utnyttjas. Nästföljande i detta kapitel kommer de olika beståndsdelarna i ett ECM system beskrivas 

ytterligare.  
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Figur 1 - Beståndsdelar i ECM system (baserat på modell från Kampffmeyer, 2006) 

 

2.3.1 Insamling och Skapande (capture och creating) 

Metoder för att samla in information till ECM system kan vara genom att scanna in papperskopior 

som bilder, något som kallas för imaging, importera digitala dokument eller ladda upp dokument 

från andra applikationer in i ECM systemet (Grahlmann, et al. 2010; Katuu, 2012; Hullavarad, et al. 

2015). Funktioner som som ”optical character recognition”, där en bildbaserad information 

konverteras till ett format som kan läsas av en dator, inkluderas också i denna kategori (Hullavarad, 

et al. 2015). Skapande av information kan också innebära skapande av ett meddelande i en e-post 

klient (Goings, et al. 2007).  

2.3.2 Hantering och Användning (manage och using) 

Beroende på vilket behov som finns i organisationen kan olika typer av funktionalitet erbjudas för att 

hantera och använda information i ett ECM system. Dessa funktionaliteter integreras från tidigare 

system, och kan kombineras eller användas enskilt (Kampffmeyer, 2006; Katuu, 2012). Document and 

records management - Kampffmeyer (2006) beskriver ”Records Managemement” system som 

filhanteringssystem som främst arkiverar information.  

Funktionalitet från tidigare EDM och ERM system integreras in i ett ECM system och används för att 

digitalisera pappersdokument eller erbjuder funktioner som möjliggör gemensam redigering av 

dokument (Grahlmann, et al. 2010). Collaboration definieras av AIIM (2016b) som ett sätt för flera 

personer att samarbeta mot ett gemensamt mål, och att det kan ske synkront (samtidigt arbete) eller 

asynkront (arbete under olika tider där dokument laddas upp på en delad arbetsyta). Funktionalitet 

för gemensam redigering av dokument kommer från tidigare EDM system (Grahlmann, et al. 2010). 

Web content management liknar tidigare nämnda EDM system eftersom de båda erbjuder 

funktioner för att hantera elektronisk information dynamiskt (Grahlmann, et al. 2010).   

Workflow (business process) management system automatiserar organisatoriska processer genom 

att koordinera informationsflödet mellan olika typer av informationssystem (Grahlmann, et al. 2010; 

Hullavarad, et al. 2015). Grahlmann, et al. (2010) fann att processer som har förutbestämda 

aktiviteter och inte varierar från fall till fall är bäst lämpade för att stöttas utav workflow 

management-funktionalitet (Grahlmann, et al. 2010). För att implementera Business Process 
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Management krävs att organisationen är processorienterad och inte delas upp efter enskilda 

avdelningar (Ziemba & Oblak, 2013). Allt fler organisationer omvandlas från en hierarkisk struktur till 

en horisontell, process-orienterad, struktur. Detta innebär en förändring och förbättring av interna 

processer. När detta sker krävs stöd från ett informationssystem och informationsteknologi (Ziemba 

& Oblak, 2013).  

2.3.3 Lagring (storage) 

Information som lagras med hjälp utav ett ECM system kommer från flera olika källor (Nordheim & 

Päivärinta, 2006). Den kan komma från andra system och applikationer som används i verksamheten, 

eller externa webbsidor från Internet eller intranät som används i verksamheten (Smith & McKeen, 

2003). Informationen behöver organiseras inför lagring och detta inkluderar indexering och 

kategorisering av information samt länkning av innehåll och databaser för att möjliggöra tillgång till 

informationen inom och mellan avdelningar i en organisation (Scott, 2011). Lagring av innehåll sker 

när informationen fortfarande är aktuell och behövs hämtas, till skillnad från bevarande. Det kan 

vara databaser eller datalager som används för lagring av informationen, såväl som 

filhanteringssystem. Andra typer teknologier kan vara en DVD eller CD-ROM, magnetisk lagring eller 

på en optisk disk (Kampffmeyer, 2006).  

2.3.4 Bevarande (preserve)  

Innehåll som måste bevaras en längre tid på grund av lagstiftning eller andra orsaker kommer 

arkiveras, och information som behövs ofta ska göras tillgänglig i de nödvändiga processerna. Goings, 

et al. (2007) argumenterar för att bevarande av information ger tillgång till historisk data och kan 

generera statistik och underlag för beslutsfattare. Ett ECM system styr tillgången på information och 

kontrollerar dess korrekthet (Kampffmeyer, 2006). ECM systemet eliminerar automatiskt information 

efter upprättade scheman som anvisar hur länge den ska bevaras (Hullavarad, et al. 2015).  

2.3.5 Distribuering (delivery) 

Hur informationen skickas och sprids i en organisation inkluderar också funktionalitet som 

konvertering av format och komprimering. Det finns verktyg för formatering av output, exempelvis 

till PDF format eller ZIP för utskick. Publicering av innehåll till olika avsändare kan underlättas med 

hjälp av till exempel XML-språk. Här används elektroniska signaturer för verifiering av material, innan 

utskick. Distribuering av information kan ske genom Internet, intranät, e-post, fax, via mobila 

enheter, och annan media som DVD eller CD-ROM samt i fysisk pappersform (Kampffmeyer, 2006).  

2.3.6 Eliminering (disposing) 

Kampffmeyer (2006) inkluderar allt elektroniskt innehåll (uppgifter, data, metadata, dokument och 

webbsidor) i begreppet ”content”. Kampffmeyer (2006) skiljer på dynamiskt och statiskt innehåll som 

ändras ofta respektive arkiveras. Ett ECM system behandlar förutom ostrukturerad data också all 

strukturerad data som förekommer i en organisation. När innehåll inte längre bedöms medföra 

någon värdefull nytta för organisationen elimineras det från systemet (Goings, et al. 2007).  

2.4 Olika typer av ECM system arkitekturer 
Beroende på vilket behov av informationshantering en organisation har kan olika typer av ECM 

system tillämpas. En organisation med större behov kan vara i behov av ett mer omfattande ECM 

system, när en mindre verksamhet kan stötta sitt arbete med enbart några få funktionaliteter. 

Kampffmeyer (2006) menar att tidigare existerande funktionalitet integreras i ett ECM system för att 

uppfylla de behov som finns för informationshantering i den specifika organisationen. Dessa 
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funktioner  kan vara egna applikationer eller ingå som funktioner i andra system, beroende på hur 

omständigheterna ser ut. Kampffmeyer (2006) menar att ECM kan förekomma i tre olika typer; som 

”integrative middleware”, självständiga komponenter eller som ”uniform repository” där lagring utav 

innehåll och information sker centralt. Om ECM förekommer som ”integrative middleware” kommer 

”Enterprise Application Integration” (EAI) spela en stor roll vid implementering. ECM som 

självständiga enheter reducerar kostnader, redundans på funktionalitet och underhåll blir enklare. 

Ett ECM som ”uniform repository” erbjuder gemensam lagring i ett datalager med en enhetlig 

lagringsstruktur (Kampffmeyer, 2006).   

ECM system är verksamhetsomfattande system vars fokus är att integrera all information som 

produceras och skapas i en organisation. De är baserade på systempaket från återförsäljare som 

behöver monteras och integreras med verksamhetens befintliga applikationer och system för att 

kunna användas. Deras arkitektur kan dessutom utvecklas med tiden då ett ökat behov leder till en 

utbredning av tillgängliga funktioner (Hullavarad, et al. 2015). O’Callaghan och Smits (2005) 

argumenterar för att en av de stora utmaningarna med att implementera ECM system i en 

organisation är att avgöra vilken typ av information som ska hanteras av ett ECM systemet. Alalwan 

och Weistroffer (2012) uppmärksammar behovet att ta fram riktlinjer och verktyg för att underlätta 

en ECM implementation.  

2.4 Framgångsfaktorer 
Ziemba och Oblak (2013) definierar framgångsfaktorer ”critical success factors” som de områden och 

aktiviteter som behöver extra fokus för att uppnå ett lyckat resultat av en systemimplementering. 

Forskning inom framgångsfaktorer utförs i syfte att belysa vilka områden och aktiviteter som är extra 

viktiga att fokusera på vid en systemimplementering för att få ett lyckat resultat när projektet är 

avslutat (Ziemba & Oblak, 2013; Saade & Nijher, 2015).  

Inom närliggande områden som ERP implementering forskas det mycket om framgångsfaktorer för 

att förändra den negativa trenden med misslyckade implementeringsprojekt (Umble, Haft & Umble, 

2003; Saade & Nijher, 2015). Olszak och Ziemba (2012) menar att det finns alltför många 

implementeringsprojekt inom Business Intelligence system som misslyckas och att det kan härledas 

tillbaka till bristande kunskap om vilka faktorer som kan bidra till en lyckad implementering. Olszak 

och Ziemba (2012) argumenterar vidare för att forskning inom framgångsfaktorer behövs för att 

sprida kunskap och vända på den negativa trenden av misslyckade implementeringsprojekt. Detta 

argument för att forska inom framgångsfaktorer kan även tillämpas på ECM området som 

fortfarande är ett nyfött forskningsområde. Vetenskapen behöver stötta erfarenheter från 

praktiserande för att realisera de fördelar som kan genereras från ECM system (Hullavarad, et al. 

2015).   
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3 Problemområde 
Litteratur som publicerats om ECM är främst från praktiserande som beskriver sina erfarenheter. Det 

har inte forskats tillräckligt mycket inom ECM och praktiserande utav ECM har kommit längre än 

forskningen, som fortfarande brister på många områden. (Grahlmann, et al. 2012; Alalwan & 

Weistroffer, 2012). Begreppet Enterprise Content Management har använts de senaste femton 

åren, och blivit allt mer förekommande de senaste fem åren (Katuu, 2012). Grahlmann, et al. (2012) 

menar att ECM som vetenskapligt forskningsområde är relativt nytt, och att det därför finns väldigt 

lite vetenskaplig litteratur i ämnet. Nordheim och Päivärinta (2004) noterar att den litteratur som 

beskriver ECM implementeringar är främst från praktiserande som inte följt vetenskapliga metoder. 

Deras litteraturstudie resulterade i ett ramverk ”the functional ECM framework (FEF)” som beskriver 

typiska funktionaliteter i ett ECM system och hur det kan användas. Grahlmann, et al. (2012) menar 

att ramverket är en milstolpe på vägen att fastställa en definition av vad ECM system innebär.  

Alalwan och Weistroffer (2012) utförde en omfattande litteraturstudie över forskningsområdet ECM 

och delade in publicerat material i tre sektioner. Den första sektionen fokuserar på att definiera 

utbredningen av beståndsdelarna inom ECM (verktyg, strategi, processer och människor). Den andra 

sektionen behandlar systemets livscykel i en organisation och den sista sektionen täcker 

förvaltningsstrategier och förändringshantering. De fann att det fortfarande finns många områden 

där forskning behövs, exempelvis att undersöka vilka faktorer som påverkar införandet av ECM, hur 

organisationer kan uppnå strategiska möjligheter med ECM samt hur ECM kan implementeras 

effektivt. De lyfter inte upp någon tidigare forskning som behandlar framgångsfaktorer i samband 

med ECM. Alalwan och Weistroffer (2012) menar på att forskning om ECM som verktyg behöver följa 

med samhällets trender och undersöka möjligheter för ECM system att övergå till mer mobila 

plattformar.  

Kunstova (2010) fann i sin studie att bakomliggande orsaker till varför organisationer tvekar att 

implementera ECM system i sina verksamheter är främst på grund av brist på finansiella, 

teknologiska och personella resurser. Det har inte bedrivits vetenskaplig forskning som fokuserar på 

vilka aspekter att ta hänsyn till för att få en lyckad implementering av ECM system. Det saknas 

fortfarande forskning som kan underlätta och effektivisera implementering av ECM system (Alalwan 

& Weistroffer, 2012). I tidigare publicerade verk som behandlat ECM system ligger fokus på att 

beskriva systemets funktioner och fördelar samt beskriva implementeringsprocessen och delge 

erfarenheter (Alalwan & Weistroffer, 2012). Det finns endast en publikation som identifierat 

framgångsfaktorer i relation till ECM implementering och denna fokuserar enbart på små och 

mellanstora organisationer (Haug, 2012). Saade och Nijher (2015) menar att identifierade 

framgångsfaktorer kan hjälpa till att utforma en strategi för projektledning under 

implementeringsprocessen, och fungera som redskap vid jämförelser mellan olika 

implementeringsprojekt. Haug (2012) argumenterar för att vetenskaplig forskning kan utnyttja 

fältstudier för att kunna utnyttja de nya kunskaper och erfarenheter som erhållits i syfte att förbättra 

för framtida implementeringsprojekt.  

3.1 Problemprecisering 
Tidigare forskning om framgångsfaktorer i kombination med ECM implementering är bristfällig 

(Alalwan & Weistroffer, 2012; Haug, 2012). Det har också framgått att forskning om 

framgångsfaktorer bedrivs i syfte att förbättra den negativa trenden med misslyckade 

implementeringsprojekt (Saade & Nijher, 2015). Med dessa argument i åtanke skulle forskning om 

framgångsfaktorer i relation till implementering av ECM system kunna gynna framtida 

implementeringsprojekt.  
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Denna rapport kommer att analysera tidigare publicerad forskning om implementeringar av ECM 

system och försöka besvara följande frågeställning:  

”Vilka framgångsfaktorer finns vid implementering av Enterprise Content 

Management (ECM) system?” 

 

3.2 Avgränsningar 
Frågeställningen ämnar undersöka vilka framgångsfaktorer som kan identifieras i samband med 

implementering av ECM system i en organisation. Med implementering avses hela projektets 

omfattning från planering, till införande i organisationen och användning av ECM system i 

verksamheten.   

Forskningsfrågan kommer att besvaras genom att analysera tidigare publicerade fältstudier som 

berör implementering av ECM system i organisationer. Litteraturstudien kommer endast omfatta 

vetenskapliga fältstudier som tidigare publicerats. Forskning som behandlar implementeringar av 

ECM system i en organisation bedöms mest trolig att återfinnas i vetenskapliga fältstudier vars 

innehåll är relevant för att besvara forskningsfrågan. Därmed exkluderas litteratur som 

dokumenterar erfarenheter från praktiserande eftersom denna inte följer en vetenskaplig metod. 

Dessutom inkluderas inte heller vetenskapliga publikationer som behandlar ramverk för 

implementationer om dessa inte används i en fältstudie.  

Denna rapport kommer inte att behandla en implementering utav ett ECM system. Fokus kommer 

ligga på att sammanställa tidigare forskning i syfte att belysa vilka framgångsfaktorer som kan ha en 

inverkan på en implementering utav ECM system.  

3.3 Förväntat resultat 
Utifrån en litteraturstudie förväntas ett antal framgångsfaktorer kunna identifieras som påverkar en 

implementering av ECM system. Dessa kommer sammanställas utifrån tidigare publicerade 

vetenskapliga fältstudier.  

Resultatet kommer vara intressant framförallt för de praktiserande inom området som använder, 

eller överväger att införskaffa ECM system, i sin verksamhet. Dessa framgångsfaktorer kan upplysa 

praktiserande inom området, om vilka aspekter som bör fokuseras på vid implementering utav ECM 

system. Vid beaktande av framtagna framgångsfaktorer är förhoppningen att fler 

implementeringsprojekt kommer få lyckat resultat i framtiden. Resultatet från denna studie kommer 

också att summera den tidigare vetenskapliga forskningen i ämnet och kunna fylla den lucka som 

finns i hur ECM system kan implementeras effektivt. 
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4 Metod 
Detta kapitel beskriver den valda metodansats och strategi för att besvara forskningsfrågan: ”Vilka 

framgångsfaktorer finns vid implementering av Enterprise Content Management (ECM) system?”.  

4.1 Val av metodansats 
Forskning som bedrivs inom ämnesområdet informationssystem är vanligen av kvalitativ karaktär 

(Dawson, 2015). Patton (2015) menar att kvalitativ forskning kännetecknas utav en strävan att förstå 

hur världen fungerar och varför, genom att fånga upp olika individers perspektiv, något som också 

bekräftas av Dawson (2015). Kvantitativa metodansatser passar bättre för att mäta resultat som 

kategoriseras enligt förutbestämda svarsalternativ. Resultat som genereras från kvantitativa 

undersökningar är ofta av statistisk karaktär, medan kvalitativa undersökningsmetoder resulterar i 

mer detaljerade och djupgående svar (Patton, 2015).  

En kvantitativ metodansats lämpar sig bättre för insamling av statistik som baseras på slumpmässigt 

utvalda fall att studera, då syftet är att få data som går att generalisera. En kvantitativ metodansats 

skulle dock inte kunna fånga upp lika rik data som kvalitativ forskning kan, eftersom den sistnämnda 

fokuserar mer på kontexten för att få en djupare förståelse för ämnesområdet som undersöks 

(Patton, 2015). Som nämnts tidigare saknas det tidigare forskning som fokuserar på 

framgångsfaktorer inom ECM, och därför behövs en kvalitativ metodansats användas för att 

identifiera framgångsfaktorer som inte finns explicit uttryckta. Att sätta sig in i materialet och förstå 

kontexten på djupet med detaljer och olika nyanser möjliggör en rikare datainsamling som inte kan 

återfinnas i kvantitativ forskning (Patton, 2015). Med detta i åtanke ansågs en kvalitativ metodansats 

för datainsamling vara mest lämplig för att kunna besvara forskningsfrågan. Kvantitativa 

metodansatser kan vara att föredra i framtiden då dessa lämpar sig bättre för att samla in och 

jämföra identifierade framgångsfaktorer (Patton, 2015).  

I kvantitativ forskning används standardiserade processer för att garantera att valt mätinstrument 

används på korrekt sätt, och ”measures what it is supposed to measure” (Patton, 2015, s.22). För att 

validera forskningsresultatet läggs fokus på de instrument och verktyg som använts i undersökningen 

som exempelvis enkät frågor eller det test objekt som undersöks. I kvalitativ forskning är forskaren 

instrumentet som används vid undersökning, och hennes skicklighet, kompetens och noggrannhet 

bidrar till studiens trovärdighet. Patton (2015) menar att forskaren bör vara medveten om detta 

under studiens gång och reflektera över de fördomar, rädslor, förhoppningar, begränsningar och 

stress som kan påverka henne och därmed också studiens resultat. Validitet på forskningen innebär 

att det som ämnas undersökas också är det som faktiskt undersöks, och hot mot detta kan vara att 

forskaren är partisk eller influerar datainsamling (Berndtsson, et al. 2008).  

4.2 Val av metod 
Frågeställningen har ett teoretiskt perspektiv som ämnar undersöka framgångsfaktorer vid införande 

av ECM system, och en litteraturstudie bedöms vara mest lämplig som metod, då data från flera fall 

kan inkluderas i resultatet, och därmed få en bredare och generell analys. Detta för att här finns en 

större mängd data som kan analyseras, i jämförelse med att följa ett specifikt fall genom egna 

fältstudier där intervjuer eller observationer använts som metod. Andra metoder förutom 

litteraturstudie skulle kunna användas, som exempelvis intervjuer av användare eller observationer i 

en organisation som implementerar ett ECM system. Fältstudier som intervjuer eller observationer 

skulle kunna ge rikare data för ett enskilt fall, då intervjurespondenter (användare utav ECM system) 

ser vad som direkt påverkar dem, och deras upplevelser kan fokusera på ett specifikt ECM system. 

Med observationer utav en, eller några få, implementeringsprojekt av ECM system skulle det bli 

svårare att få en jämförbar överblick som kan generera generella framgångsfaktorer. Dessa metodval 
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skulle lämpa sig bättre om ett specifikt ECM system jämfördes på flera olika organisationer. Om 

enbart ett implementeringsprojekt skulle följas är det svårare att få ett helhetsperspektiv kring vad 

som bidrar till ett lyckat implementering av ECM system, eftersom fokus ligger på en enskild 

fallstudie. Med en litteraturstudie kan flera fall undersökas och datainsamlingen blir bredare. Att få 

en lika bred datainsamling från fältstudier skulle ta oerhört mycket längre tid.  

En litteraturstudie är en systematisk undersökning av ett problem, eller frågeställning, genom att 

analysera publicerat material (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell, 2008). Det är nästintill 

omöjligt att läsa allt material som publicerats inom området, men för att kunna stärka argumenten 

för forskningens validitet är det viktigt att beskriva den process som utförts ordentligt. Genom att 

beskriva processen för urval, och strategi för litteraturstudien hjälper det läsaren att bedöma om 

forskningens resultat kan bedömas som trovärdigt (Berndtsson, et al. 2008).   

En litteraturstudie innebär, förenklat, en sökning av litteratur och analys av den för att hitta relevant 

information som kan besvara forskningsfrågan. Dawson (2015) förklarar att en litteraturstudie är en 

process där sökning och analys av litteratur sker i cykler, som kan representeras utav en spiralmodell, 

och för varje iteration smalnas ämnesområdet av för mer förfinad sökning (Dawson, 2015).   

 

Figur 2 - Spiralmodellen (Dawson, 2015) 

 

De fyra steg som beskrivs i modellen ovan kan genomföras parallellt beroende på tillgången av 

material. Efter en fullbordad cykel behöver samma process upprepas, då nya insikter har lett till ett 

behov av att omdefiniera gränserna för litteraturstudien och ämnesområdet. Kanske behövs ett 

smalare fokus, eller så behövs perspektivet förändras då nya upptäckter måste tas hänsyn till 

(Dawson, 2015). Exempelvis kan två olika publikationer beskriva samma fenomen men i olika 

sammanhang, eller utifrån olika perspektiv. Detta kan leda till olika benämningar på samma 

fenomen, och här finns då en chans att sortera relaterade och liknande begrepp i kategorier och 

definitioner för att få en tydligare definition av litteraturstudiens omfång och fokus.  

4.3 Planerad arbetsprocess 
Nedan kommer studiens arbetsprocess att beskrivas, först i vilken sökstrategi som ska tillämpas, och 

därefter i hur analysen av materialet kommer leda fram till ett resultat.  

4.3.1 Sökstrategi  
Första steget är att definiera gränserna för litteraturstudien, vad som ska ingå och vad som hamnar 

utanför ämnesområdet. Här kan specifika författare, journaler eller artiklar väljas ut som 
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nyckelmaterial. En konceptuell modell kan hjälpa till att definiera ämnesområdet och hur det kan 

brytas ner i underkategorier som relaterar till varandra, exempelvis relevansträd eller spindeldiagram 

(Dawson, 2015). För att besvara forskningsfrågan är det av intresse att fokusera på fältstudier ”case 

studies” som beskriver erfarenheter från tidigare implementeringar utav ECM system.  

Vid insamling av material planeras snöbollseffekten att användas som metod. Snöbollseffekten, eller 

kedjereaktion, innebär att datainsamlingen börjar med en eller några få relevanta källor för att sedan 

identifiera ytterligare material från referenslistorna, och på så sätt växer datamängden, för att senare 

sammanstråla till ett färre antal återkommande källor som är vitala forskningsbidrag (Patton, 2015). 

Webster och Watson (2002) beskriver detta tillvägagångssätt som ”going backwards”, och vanligt 

förekommande för en grundlig litteraturstudie. Den här studien kommer att fokusera på analys av 

tidigare publicerad forskning i form av artiklar publicerade i vetenskapliga journaler, och 

konferensmaterial som kategoriseras som fältstudier.  

4.3.2 Analys 
När det är dags att analysera och utvärdera material som återfunnits, behövs det sättas i kontext till 

forskningsfrågan som ska undersökas. Är artikeln relevant, och hur kan den bidra till 

undersökningen? Finns det begränsningar i resultatet? Är argumenten logiska? Stöttas eller 

motbevisas resultatet av övrig forskning? Genom att ha dessa frågor i åtanke skapas en förståelse för 

ämnesområdet, som ger grunden för att formulera en ”review” genomgång (Dawson, 2015).  

Eftersom forskningsområdet är relativt nytt, och framgångsfaktorer inte fått ett stort fokus tidigare, 

kommer en induktiv strategi att tillämpas. Detta innebär att låta teman och mönster växa fram från 

materialet. Forskaren går in med ett öppet sinne och låter teorier uppstå från det material eller 

fenomen som studeras, istället för att låta en i förväg formulerad teori eller hypotes styra analysen 

(Patton, 2015). Den insamlade datan kommer att analyseras genom att plocka ut relevant data som 

kodas och kategoriseras, ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för analys inom kvalitativ 

forskning (Flick, 2014). För att identifiera framgångsfaktorer kommer litteraturen att kodas och 

kategoriseras enligt yttranden/påståenden som är gemensamma nämnare. Dessa plockas ut ur sitt 

sammanhang för att relateras med liknande data, och på sätt skapas kategorier (Flick, 2014).  

Resultatet kommer att bli en lista med framgångsfaktorer som relaterar till implementering av ECM 

system. Ett antagande har gjorts är att de fältstudier i ECM implementering som ska analyseras 

kommer att behandla utmaningar och problem i samband med implementeringar av ECM system. 

Implementeringsprojektens utmaningar och problem som har identifierats kommer att undersökas 

för att belysa de svårigheter som ECM implementeringar innebär. Lösningar och åtgärder som har 

vidtagits i dessa fältstudier, för att överkomma dessa utmaningar, kommer att analyseras och 

jämföras med varandra. Resultatet av detta tillvägagångssätt kommer att identifiera 

framgångsfaktorer för implementering av ECM system. Om resultatet ger många unika 

framgångsfaktorer kommer en prioritering behöva göras som rangordnar dessa efter deras relevans 

för en ECM implementering. Kriterier för denna rangordning kommer bero på vilket resultat som 

erhålls, men ett antagande görs att de ska kunna rangordnas efter i hur många publikationer de 

nämns, och därför är starkast identifierade.  
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5 Genomförande 
Detta kapitel behandlar min genomförda arbetsprocess och beskriver insamling av material och hur 

analys har utförts för att leda fram till arbetets resultat.  

5.1 Sökning  
I denna litteraturstudie har snöbollseffekten använts som utgångspunkt för att hitta relevant 

material som kan besvara forskningfrågan. Sökmotorerna WorldCat Local och Google Scholar har 

använts för att hitta material. Dessa två inkluderar men inte begränsar sökresultat från databaser 

som Emerald, IEEE Xplore och ScienceDirect. Många akademiska och vetenskapliga journaler 

publicerar material som kan hittas genom dessa sökmotorer som bedömdes lämpliga då detta arbete 

fokuserar på forskning inom området informationssystem.  

Sökord som använts för att identifiera lämpligt material är: “ECM”, ”enterprise content 

management”, ”implementation“, ”successful”, ”critical success factors” och “success factors” i olika 

kombinationer. Eftersom de sökord som har använts är på engelska är det endast engelska 

publikationer som har använts i resultatet. Sökorden ”ECM” och ”enterprise content management” 

används i de publikationer som är skrivna på svenska också men de få som hittades i söknngen 

bedömdes inte vara av intresse för litteraturstudiens syfte. Efter en första sökning hittades 

ytterligare material genom snöbollseffekten, där referenser hänvisat till fler publikationer. ECM som 

forskningsområde överlappar med närliggande områden inom informationshantering och andra 

typer av informationssystem och därför behövde resultatet filtreras, för att enbart fokusera på de 

fältstudier som behandlar ECM system. När sökorden ”critical success factors” och ”success factors” 

användes hittades material som behandlade andra typer av informationssystem. Detta visar 

ytterligare på att forskning om framgångsfaktorer är en vanlig företeelse men inte i kombination med 

ECM implementeringar.   

Många publikationer har sållats bort då dessa inte var vetenskapliga fältstudier, var publicerade av 

återförsäljare för specifika ECM system eller inte hade implementeringen av ECM system i fokus. 

Många fältstudier som hittades vid sökningen fokuserade inte på implementering av ECM utan 

utfördes istället i syfte att undersöka hur de används i verksamheter. Exempelvis exkluderades 

Bianco och Michelino (2010) eftersom fokus i deras studie inte låg på att beskriva hur en ECM 

implementering har genomförts men istället hur användandet av ECM system kan påverka 

organisationens kultur och arbetssätt. När ytterligare sökningar utförts enligt spiralmodellen och inte 

genererat nya publikationer bedömdes litteratursökningen vara avklarad. Totalt återstod sex antal 

fältstudier att analysera.  

5.2 Analys 
Under analysen av de sex fältstudierna användes kodning som ett verktyg för att identifiera 

framgångsfaktorer. Första steget var att identifiera de problem och utmaningar som förekommer och 

abstrahera upp dessa till kategorier. Här räckte det inte att läsa igenom publikationerna i fulltext 

endast en gång, detta utfördes i cykler, vilket möjliggjorde att fler problem och utmaningar kunde 

identfieras. Efter en första genomläsning av materialet och kodning av litteraturen framgick det snart 

att det förekom olika typer av utmaningar och problem som kunde uppstå under en 

implementeringsprocess av ECM system. De åtgärder som vidtagits för att motverka problem och 

överkomma utmaningar har identifierats som framgångsfaktorer. Under pågående analys av 

materialet har denna uppdelning blivit tydligare och två olika kategorier av framgångsfaktorer har 

kunnat utformas. Dessa två typer benämndes som organisatoriska och tekniska framgångsfaktorer. 

För att säkerställa att dessa kategorier överensstämde med materialet och de identifierade 

framgångsfaktorerna har allt material genomgått flera cykler av läsning och kodning.  
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Vid analys av resultatet och med hänsyn till vad övrig forskning säger om ECM framstod det ganska 

snart att framgångsfaktorerna inte enbart kunde kategoriseras som tekniska (Nordheim och 

Päivärinta, 2004; Grahlmann, et al. 2012). Det förekom också framgångsfaktorer av annan typ. Dessa 

har under analysprocessen grupperats under kategorin organisatoriska framgångsfaktorer. De 

organisatoriska framgångsfaktorerna fokuserar på de administrativa, strategiska och individuella 

aspekter som måste tas hänsyn till då ett ECM system inte enbart är mjukvaran som ska 

implementeras. De återstående framgångsfaktorerna grupperades under kategorin tekniska 

framgångsfaktorer som fokuserar på ECM system som mjukvara och tekniskt verktyg.  

I vissa fall har kodning underlättats av att vissa publikationer redan haft en egen gruppering eller 

uppdelning av problem som presenterades. De befintliga grupperingarna av problem som 

presenterades i fältstudierna valdes att inte användas eftersom dessa då inte kunde inkludera 

resultat från övriga fälstudier. I vissa fall har de befintliga grupperingar av problem ansetts 

begränsande och därför valt att exkluderas. Därför valdes dessa två kategorierna att användas under 

anlaysen. Definitioner som presenteras i fältstudierna har abstraherats upp och slagits ihop när de 

har kunnat kombinerats. Vissa utmaningar kunde då grundas i både organisatoriska och tekniska 

problem. Dessa delades upp och en framgångsfaktor placerades i varsin kategori. 
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6 Resultat  
I detta kapitel kommer de sex fältstudier som funnits att presenteras. De utmaningar och problem 

som identifierades tillsammans med motsvarande åtgärder i dessa fältstudier kommer att lyftas 

fram.  

6.1 Fältstudie 1 
Nordheim och Päivärinta (2004) undersökte vilka förväntade anpassningsbehov som identifierades 

inför en, då framtida, ECM system implementering hos det norska oljebolaget Statoil, för att bättre 

stämma överens med företagets behov och rådande infrastruktur. De baserar sina resultat från 

fältstudier hos det norska oljebolaget Statoil som då befann sig i ett tidigt stadie av en ECM 

implementering i sin verksamhet som påbörjades 2002. Statoil genomförde en egen förstudie för att 

bedöma genomförbarhet av projektet i sin verksamhet och Nordheim och Päivärinta (2004) baserar 

sin forskning på denna förstudie genom datainsamling från involverade personer.  

Förutom att förbättra enskilda processer och effektivisera arbetet var målet med ECM 

implementeringen också att skapa en grund för samarbete mellan olika arbetssätt med hjälp av IT 

stöd (Nordheim & Päivärinta, 2004). Nordheim och Päivärinta (2004) bedömer vidare att personalen 

på Statoil var väl förberedda för ECM initiativet då de övervägt flertalet olika lösningar för 

överensstämning med deras affärsmål och objektiv, jämfört med andra organisationer som är mer 

beroende av kunskap hos återförsäljaren som erbjuder färdiga systempaket. I fallet med Statoil 

innebar en anpassning av systempaketet att den egna IT avdelningen skulle ansvara för anpassning 

av systempaketet för att reducera kostnaderna, utveckla kompetens samt erhålla erfarenheter som 

kan utnyttjas vid underhåll av ECM systemet i framtiden.  

Utifrån datainsamling hos Statoil sammanfattade Nordheim och Päivärinta (2004) att anpassning av 

en ECM lösning skulle innebära dels en anpassning med hänsyn till funktionalitet i systempaketet och 

dessutom anpassning i form av en integrering till den befintliga infrastrukturen, en konfiguration av 

gränssnitt för att uppnå användbarhet för slutanvändarna samt en migrering från gammalt IT-stöd till 

den nya ECM lösningen (Nordheim & Päivärinta, 2004). Respondenterna från Statoil gav intrycket av 

att vilja undvika en omfattande anpassning av systemet och först och främst prioriterades 

anpassning på en organisatorisk nivå över den individuella anpassningsnivån (Nordheim & Päivärinta, 

2004). Nordheim och Päivärinta (2004) fann i sin fältstudie att integrering med externa verktyg och 

applikationer ansågs vara en av de större utmaningarna tillsammans med konfiguration av 

användargränssnitt. Respondenterna från Statoil beskrev från sina erfarenheter att anpassning ofta 

fokuserar på att förenkla komplexa och omfattande systempaket för att kunna användas i en 

verksamhet. För att kunna integrera en ECM lösning med e-post klienter och sökningsverktyg som 

används i verksamheten behövs stor vikt läggas på att utveckla ett användarvänligt 

användargränssnitt.  

Som komplement till resultatet från fältstudierna hos Statoil undersökte Nordheim och Päivärinta 

(2004) också litteratur från praktiserande som beskrivit sina implementeringsprojekt. Nordheim och 

Päivärinta (2004) fann att 60 % av denna litteratur beskriver anpassning av en ECM lösning som en 

del vid implementering av ECM system. I de flesta fall handlade det om integrering till den befintliga 

infrastrukturen och externa applikationer. I de fall som nämnde konfiguration av användargränssnitt 

togs utmaningar om användarvänlighet upp. Nordheim och Päivärinta (2004) identifierade 

utmaningar med exempelvis förenklad inscanning och formulär för mobila enheter. Nordheim och 

Päivärinta (2004) noterade att i fallet hos Statoil lades stor vikt på förenkling av ett komplext 

systempaket som erbjöds för att kunna assmiliera ECM systemet i organisationen och hos 

slutanvändarna.  
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6.2 Fältstudie 2 
Grahlmann, et al. (2010) menar att två faktorer som påverkar en implementering av ECM system är 

funktionalitet i ECM systemet som ska implementeras och egenskaper hos de nuvarande processer 

som ska stöttas av ECM. Detta resultat är baserat på tre fältstudier utförda av Grahlmann, et al. 

(2010) där både funktionalitet och processtyp undersöktes för analysera dess inverkan på ECM 

implementeringar hos en organisation och två olika myndigheter. Inför undersökningen 

kategoriserades organisationsprocesser efter dess analyserbarhet, variationsgrad och modularitet 

(Grahlmann, et al. 2010). Med en hög analyserbarhet innebär att en process kan planeras i förväg 

och målet uppnås genom ett tydligt utstakat arbetssätt. Variationsgraden syftar på att processen kan 

förändras beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs och i vilken ordning de utförs. Modularitet 

definierar hur isolerad processen är med resterande processer i organisationen eller om den influerar 

andra processer i verksamheten (Grahlmann, et al. 2010).  

Grahlmann, et al. (2010) utgår från att alla olika typer av processer kan stöttas av ECM system men 

att vissa processtyper ger större effekter från en implementering av ECM i en organisation. ”With 

regard to the second factor [processtyp], it is assumed that while the occurrence of certain impacts 

can be related to the particular process type, ECMSs can generally be used for all processes types.” 

(Grahlann, et al. 2010, s.4) Grahlmann, et al. (2010) delar upp effekterna de identifierat enligt 

personal, organisation och kontext. Kategorin organisation inkluderar både struktur och processer för 

att ytterligare gruppera effekterna. Grahlmann, et al. (2010) fann ett samband mellan olika 

processtyper och vilken funktionalitet som krävs av ett ECM system för att stötta dessa processer, 

något som enligt dem inte dokumenterats inom ECM forskning tidigare. Deras resultat påvisar att 

processer som har en hög analyserbarhet med aktiviteter som går att förutsäga och en låg 

variationsgrad är den typ som ger mest effekter av ett ECM system. Grahlmann, et al. (2010) 

noterade att dessa typer av processer gav starkare operativa effekter, exempelvis förbättrad 

effektivitet och kostnadsreducering, samt starkare ledningseffekter, som förbättrad 

informationshantering och beslutsfattande tack vare bättre tillgång till informationsunderlag.  

6.3 Fältstudie 3  
Chiu och Hung (2005) utförde en fältstudie hos en internationell bank för att undersöka hur integritet 

och åtkomstkontroll hanteras, för interna informationsprocesser samt extern tillgång till webbportal, 

i organisationens policy. De använder sig utav ramverket ”Enterprise Privacy Authorization 

Language” (EPAL) för att kartlägga organisationens policy för integritet och åtkomstkontroll mot 

varje del av det ECM system som används. EPAL består av två delar: en vokabulär, där hierarkier och 

kategorier av data och användare listas, samt en policy som definierar regler om vilka 

användargrupper som erhåller vilka behörigheter (Chiu & Hung, 2005).   

Chiu och Hung (2005) beskriver att den centrala lagringen som kännetecknar ett ECM system kan 

innebära en säkerhetsrisk då information strömmar in från flertalet källor. De tar upp potentiella hot 

mot säkerheten som kan begås både från interna och externa källor. Det kan till exempel handla om 

icke auktoriserad distribuering av information, modifiering av innehåll och om tillgång till innehåll i 

systemet från obehöriga parter. För att undvika läckor av denna typ föreslår Chiu och Hung (2005) 

åtgärder för att motverka. En användarprofil ska enbart ges tillgång till av användaren själv och 

administratörer. Extra vikt bör läggas på övervakning och kontrollering av processen för inmatning av 

innehåll till ECM systemet. Det bör också skapas ett behörighetsregister som listar vilka personer 

eller roller som har tillgång till vilken typ av information i systemet. Vidare argumenterar Chiu och 

Hung (2005) för att enbart ta hänsyn till vad användare behöver veta, och inte ge tillgång till 

överflödig information, när framtagandet av ett behörighetsregister sker.  
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6.4 Fältstudie 4 
Munkvold, Päivärinta, Hodne & Stangeland, (2006) följde också med i implementeringsprojektet av 

ECM hos Statoil och deras resultat från intervjuer med involverade aktörer presenterade de problem 

och utmaningar som respondenterna ställdes inför under processen. Målet med införandet av ECM i 

företaget var att få ett effektivt samarbete mellan företagets intressenter, kunder och partner. De 

utmaningar som Munkvold, et al. (2006) identifierar med hjälp av respondenter på Statoil grupperar 

de enligt kategorierna informationshantering och hantering av infrastruktur.  

De befintliga rutinerna för informationshantering hos Statoil innebär ett fokus på dokumentfiler som 

produceras i olika typer av system och applikationer. Detta innebär att en konvertering måste ske på 

heterogen information till ett konsekvent format för att kunna hanteras i ett ECM system. Därför 

trycker Munkvold, et al. (2006) på ett behov av att ha applikationsoberoende format för innehåll för 

en lättare övergång till ECM system.  

Munkvold, et al. (2006) inkluderar aspekter inom informationssäkerhet som exempelvis kryptering av 

e-post, elektroniska signaturer samt teknologier för PKI innebär utmaningar att överkomma i 

samband med ECM implementering. Statoil har en policy för informationsdelning som innebär att 

skaparen av information definierar vem som får behörighet att ta del utav den. De utgår från att all 

information som produceras är tillgänglig för alla om inte en restriktion sätts på informationen så 

enbart behöriga individer får tillgång till den (Munkvold, et al. 2006). Detta innebär att en ägare av 

informationen utses som får delegera ut behörigheter och orsakerna bakom restriktionerna 

dokumenteras vid händelse av att ägaren skulle ersättas vid senare tillfälle. Munkvold, et al. (2006) 

ser en säkerhetsrisk med denna hantering som bör backas upp av policy och regler som motverkar. I 

samband med en övergång till ECM konceptet behöver nya rutiner skapas som tar hänsyn till 

information på ett annat sätt, där informationsobjekt omfattar mer än enbart dokument. Lagring av 

innehåll skedde på en ad-hoc basis och skulle behöva en central och systematisk lagrinsprocedur för 

bättre tillgång.  

Munkvold, et al. (2006) noterar utifrån respondenternas reaktioner att Statoil’s strategi inkluderar 

att att öka kompetens om ECM inom företaget. Det visar sig i behovet av en administrativ 

infrastruktur som underlättar strukturering av innehåll i företaget. Munkvold, et al. (2006) inkluderar 

hantering av metadata, skapandet av en global taxonomi och strukturer för innehåll under detta 

begrepp. Metdata underlättar en enhetlig förståelse för innehåll genom hela företaget som innan 

implementering inte fanns. Vidare menar Munkvold, et al. (2006) på att en administrativ 

infrastruktur behöver skapas för att underlätta nya rutiner samt utbildning av ECM konceptet som 

kommer påverka arbetet hos anställda. De beskriver hur ett team från IT avdelningen på Statoil först 

byggde upp sin kompetens om ECM och därefter spred denna kunskap till beslutsfattare inom IT. 

Munkvold, et al. (2006) noterade också att ECM initiativet hos Statoil inkluderade införandet av en 

organisation som erbjuder träning och underhåll för när ECM systemet är implementerat. Detta 

inkluderade fördelning av ansvar för att stötta och utbilda användare i syfte att dela kunskapen om 

ECM i hela organisationen.  

6.5 Fältstudie 5 
Haug (2012) undersöker hur ECM system implementeras i små och mellanstora organisationer och 

fokuserar på ett danskt entreprenadföretag inom byggbranschen. Byggföretaget har två olika typer 

av anställda som skulle använda ett ECM system; administrativ personal och anställda som är på 

byggarbetsplatser. Haug (2012) noterade i sin fältstudie att implementeringsprojektet definierades 

som framgångsrikt om ECM systemet kunde accepteras av användarna utan större utbildning då 

användarnas IT kompetenser inte var särskilt stora. Därför lades stor vikt på att utforma 
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användargränssnittet som skulle kunna vara intuitivt och inte kräva en längre utbildning för att kunna 

utnyttja. Krav som ställdes på användargränssnittet syftade till att uppfylla fem kriterier för 

användarvänlighet. Dessa inkluderar hur lätt användare kan lära sig systemet, hur mycket användare 

kan effektivisera sina arbetsuppgifter genom att unyttja systemet, hur lätt användare kan börja 

använda systemet igen efter ett längre uppehåll, hur lätt användare kan åtgärda misstag och hur 

nöjda de är med att använda systemet.  

För att uppfylla dessa krav på användarvänlighet i användargränssnittet valdes de kritiska 

funktionaliteterna för ”vanliga användare” ut och placerades så de var lätt att hitta i gränssnittet. 

Mer avancerade funktionaliteter som enbart skulle utnyttjas av användare med högre IT 

kompetenser placerades i navigeringsmenyer. Språket på användargränsnittet anpassades också till 

danska för att underlätta användning hos de anställda som inte hade höga kompetenser i engelska 

(Haug, 2012). En mindre återförsäljare av IT lösningar valdes för utveckling och inköp av ett lämpligt 

ECM system som motsvarade företagets krav på funktionalitet och användarvänlighet i 

användargränsnitt. Vid framtagning av krav på funktionalitet togs hänsyn till det befintliga ”Customer 

Relationship Management” system som skulle ersättas med ECM systemet. För att ta utveckla ett 

ECM system som motsvarade de specifika krav som ställdes av olika typer av användare samarbetade 

återförsäljaren av ECM systemet med byggföretagets båda typer av framtida användare (Haug, 

2012).  

Haug (2012) noterade att acceptansen av det implementerade ECM systemet och att majoriteten av 

de anställda direkt kunde börja använda ECM systemet utan utbildning. Projektledare för 

byggprojekt fick en kortare utbildning i systemets funktionaliteter och kunde sedan börja använda 

det i sina arbetsuppgifter. Anställda på byggarbetsplatserna var mest villiga att börja använda ECM 

systemet då det underlättade snabbare arbetsprocesser tack vare tillgänglig information. Det 

implementerade ECM systemet erbjuder en översikt av alla pågående projekt och underlättar 

kommunikationen med företagets kunder som efterfrågar status på projekt. Det implementerade 

ECM systemet är inte en färdig produkt då det hela tiden förfinas och expanderas, därför ställs 

ytterligare krav på funktionalitet i samarbete med användare för att vidareutveckla ECM systemet 

(Haug, 2012).  

Haug (2012) har utifrån sin fältstudie av ett implementeringsprojekt och litteratur som beskriver 

implementeringar av informationssystem utvecklat en processmodell som beskriver de olika faserna i 

ett implementeringsprojekt och vilka uppgifter som är viktigast att ta hänsyn till i varje fas för att 

uppnå en lyckad implementering. Första fasen benämns som processanalys. Här ska de befintliga 

processerna identifieras och analyseras för att precisera problem som finns i de existerande 

processerna. Nästa fas innebär en omkonstruktion av processerna som kan visa på hur processen kan 

stöttas och förbättras med hjälp av ett ECM system. I fas tre analyseras företagets behov för att ta 

fram krav på ett ECM system. Här är det också viktigt att ta hänsyn till kompetensen hos anställda 

som är de framtida användarna av ECM systemet. Nästkommande faser innebär en design av det 

framtida systemet och val av mjukvara eller återförsäljare. De två sista faserna inkluderar att 

installera ECM systemet, att konfigurera användargränssnittet och att testa systemet samt utbildning 

av användare och definiera processer för att sätta ECM systemet i bruk.  

Haug (2012) identifierade framgångsfaktorer för att implementera ECM system i små och 

mellanstora företag utifrån sin fältstudie hos det danska byggföretaget som jämfördes med en lista 

av tio framgångsfaktorer från litteratur som beskriver implementeringar av informationssystem. 

Haug (2012) fann att implementeringen av ECM systemet hos det danska byggföretaget uppnådde de 

framgångsfaktorer som funnits i litteraturen som behandlar generella framgångsfaktorer vid 

implementering av informationssystem. Både verkställande och operativa sponsorer var engagerade 
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och informerade under implementeringsprojektet. Haug (2012) fann att lämplig IT personal ansågs 

vara en framgångsfaktor i litteraturen. Byggföretaget som undersöktes kompletterade sin egen 

bristande IT kompetens med en extern anlitad konsult för kravframställning och förlitade sig på IT 

personal hos återförsäljaren för utveckling. Den teknologi som valdes var lämpligt för det behov av 

informationshantering som byggföretaget hade. Haug (2012) identifierade också att stor vikt lades på 

att undvika motstånd till systemet hos användarna och att ECM initiativet var kopplat till de affärsmål 

som byggföretaget hade. Haug (2012) noterade också att utvecklingen av ECM systemet skedde 

evolutionärt då det hela tiden växte allt eftersom fler krav identifierades och kunde expanderas.  

6.6 Fältstudie 6 
Goings, et al. (2007) utförde en fältstudie för att undersöka relationen mellan implementering av 

ECM system och de problem som uppstår vid efterlevnad till lagstiftning. De lagstiftningar som 

beaktades är ”the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996” (HIPAA) och “the 

Sarbanes-Oxley Act of 2002” (SOX). HIPAA syftar till att reglera integritet av patientjournaler inom 

sjukvården och SOX ämnar till att förbättra tillförlitligheten på information som hanteras av 

organisationer verksamma i USA. SOX innebär att de viktigaste befattningshavare och 

ekonomiansvariga i en organisation måste rapportera sina arbetsuppgifter och ansvarsområden 

(Goings, et al. 2007). Det innebär också att organisationer måste bevara finansiell information och 

interna revisioner för att kunna kontrolleras av staten. Goings, et al. (2007) inkluderar tre olika 

perspektiv i sin fältstudie genom intervjuer med en mjukvaruutvecklare, en ansvarig för 

regelefterlevnad och slutligen en slutanvändare av ECM system. Tre olika typer av organisationer 

inkluderades i fältstudien; en service organisation inom sjukvården, en klinik för oral kirurgi och en 

revisionsfirma.  

Utifrån en mjukvaruutvecklares perspektiv undersöktes efterlevnad till lagstiftning i ett 

mjukvaruutvecklingsföretag. Här beskrivs hur ECM systemet utvecklades enligt de specifika behov 

som verksamheten hade och externa programmerare anlitades för design och kodning. När systemet 

senare behövde förändras efter att SOX trätt i kraft och nya krav tillkommit modifierades systemet av 

inhemsk IT personal. Implementeringen delades upp i tre faser, utveckling, kvalitetsgranskning och 

produktion. Utveckling innebär skapandet av systemet efter de krav som ställs från företaget. Efter 

första fasen testas systemet för att utvärdera acceptansen hos användare. Produktionsfasen innebär 

att systemet sätts i bruk i verksamheten och används i det dagliga arbetet. Stor vikt lades på att inte 

ge tillgång till känslig information för obehöriga användare. Exempelvis ges inte information ut om en 

patients diagnoser eller tillstånd ut till personer utanför patientvårdrelationen (Goings, et al. 2007). 

För att inte vara beroende utav ett specifikt systems tekniker för informationssäkerhet hanterades 

detta istället på applikationsnivå och utformades utifrån företagets krav. Goings, et al. (2007) 

rapporterar att företaget uppfyller HIPAA genom att begränsa tillgång på informationen genom ECM 

systemets gränssnitt mot databaser. Goings, et al. (2007) noterar dock att företaget inte har vidtagit 

extra åtgärder för garantera informationssäkerheten på databasnivå utan förlitar sig på att 

användare hämtar information genom ECM systemets gränssnitt.  

Hos kliniken för oral kirurgi anlitades en extern konsult för att efterleva kraven från lagstiftning när 

ett ECM system skulle införas i verksamheten. Goings, et al. (2007) observerade att införande av ECM 

systemet hos kliniken gjordes i syfte att uppfylla krav från HIPAA lagstiftningen. Därför vara oron för 

efterlevnad till denna lag en stor aspekt som togs hänsyn till vid implementering. Den valda 

återförsäljaren av ECM systemet försåg kliniken med information om systemets funktionaliteter som 

krävde branschkunskap för att förstå. Detta innebar mer arbete för den externa konsulten att 

utvärdera om systemet möjliggjorde efterlevnad till HIPAA och att denne var beroende utav 

information som försågs utav återförsäljaren (Goings, et al. 2007). Det beslutades att systemet 
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behövde delas upp efter olika typer av användare då läkare och sjuksköterskor inte behövde tillgång 

till samma information som ekonomiavdelningen. Goings, et al. (2007) noterade att den mjukvara 

som inhandlades bestod av lagring i en gemensam relationsdatabas, på en lokal server, med olika 

front end applikationer som anpassades efter olika användares behov på funktionalitet. Varje 

arbetsstation använde en front end applikation som ansluts till den lokala servern. Under 

implementationen av ECM systemet upptäcktes att den befintliga hårdvaran behövde uppgraderas 

och detta resulterade i inköp av ny hårdvara som kunde ersätta den befintliga hårdvaran och detta 

upplevdes som ett problem under implementeringsprocessen (Goings, et al. 2007). På grund av 

relationen mellan arbetsstationernas applikationer till den gemensamma servern formulerades en 

policy som begränsade tillgången till Internet för anställda i sina arbetspupgifter. Endast två 

användare som behövde utnyttja Internet i sina arbetsuppgifter fick tillgång till detta genom sina 

applikationer. I samband med en planerad flytt till en utomstående brandvägg vilket kommer 

resultera i att en lindrigare policy införs i framtiden (Goings, et al. 2007). Goings, et al. (2007) 

beskriver i sin fältstudie att återförsäljaren av ECM systemet utbildade personal i samband med 

implementering men ingen ytterligare uppföljning på utbildning skedde för användare vid senare 

tillfälle. Detta skapade problem då kliniken växt till dubbla storleken och anställt fler personal när 

systemet var implementerat. 

Goings, et al. (2007) noterade att på den revisionsfirma som undersöktes var det inte lagstiftning 

som drev på implementeringen av ECM system men när ett ECM system användes i verksamheten 

underlättade detta efterlevnad på lagstiftning. Här undersöktes perspektivet från användare av ett 

ECM system som har implementerats i verksamheten. Det inkluderar funktionaliteter som 

verisonskontroll vilket möjliggör enklare samarbete mellan användare. Vid implementering av ECM 

systemet utfördes utbildning av användare och detta påverkade det dagliga arbetet som bromsades 

innan det efter ett tag började effektiviseras. ECM systemet möjliggjorde en ökad produktivitet hos 

anställda med en högre befattningsnivå som nu kunde få direkt tillgång till de filer som behövdes. 

Lagring och hämtning av information förbättrades med hjälp av det implementerade ECM systemet 

då processen förenklades och kunde utföras på kortare tid (Goings, et al. 2007). ECM systemet 

uppdateras och underhålls av återförsäljaren och anställda på revisionsfirman har inte tillgång till att 

modifiera systemet på egen hand. Återförsäljaren förser firman med support via telefonkontakt.  

Goings, et al. (2007) sammanställde och grupperade de problem som identifierats i samband med 

ECM system implementering i fältstudien. Dessa grupperades under bekymmer från ledning, 

arbetsprocesser, efterlevnad av lagstiftning och informationssäkerhet. Under bekymmer som ställs 

utav ledningen placeras acceptans hos användare, utbildning av användare och önskad vinst på 

investeringen. Goings, et al. (2007) noterar att analys av arbetsflödet i en verksamhet är viktig att 

genomföra innan implementering av ECM system då avsaknaden av en sådan analys ledde till 

oförutsedda hinder i implementeringen hos kliniken för oral kirurgi. Dessutom kan en analys av 

verksamhetens processer förhindra de problem som placeras under bekymmer gällande 

arbetsprocesser. Goings, et al. (2007) ger här exempel på hur funktionalitet som versionskontroll kan 

ge fördelar i befintliga arbetsuppgifter innan systemet implementeras. Goings, et al. (2007) 

rapporterar att organisationer är medvetna om krav på informationshantering som ställs från 

lagstiftning. Goings, et al. (2007) noterade att problem rörande informationssäkerhet inkluderade 

både administrativa och tekniska uppgifter; att tilldela behörigheter till olika användare samt att 

beakta informationssäkerhet i databaser. Goings, et al. (2007) trycker på vikten av fortsatt underhåll 

av ECM system efter att det är implementerat i en verksamhet. Dessutom är det viktigt att det 

system som köps in eller utvecklas åt företaget är anpassat efter deras behov och kan uppfylla krav 

från lagstiftning.   
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7 Analys 
De tidigare presenterade fältstudierna ska i detta kapitel analyseras i syfte att identifiera 

framgångsfaktorer vid en implementering av ECM system. För att förhindra och undvika de 

utmaningar och problem som kan förekomma vid en ECM system implementering måste särskilda 

åtgärder vidtas för att uppnå ett lyckat resultat. Dessa åtgärder kommer identifieras som 

framgångsfaktorer vid implementering av ECM system. Dessa har funnits kunna grupperas i två typer 

av framgångsfaktorer; organisatoriska och tekniska. Denna uppdelning på kategorier av 

framgångsfaktorer stöds av argumentet att ECM inkluderar strategier, processer och metoder utöver 

teknologier (Grahlmann, et al. 2012; Hullavarad, et al. 2015).  

7.1 Organisatoriska framgångsfaktorer 
De organisatoriska framgångsfaktorerna inkluderar aspekter och åtgärder som inte berör mjukvara 

utan istället fokuserar på analys av verksamhetens behov, administrativa rutiner och utbildning av 

anställda i samband med ECM implementering.  

7.1.1 Framgångsfaktor 1  
Nordheim & Päivärinta (2004) trycker på att vikten av föreberedelse inför en implementering av ECM 

system och detta kan också synas i det resultat som Grahlmann, et al. (2010) beskrev. Grahlmann, et 

al. (2010) argumenterar för att organisationens processer bör kategoriseras inför en implementering 

av ECM system för att uppnå störst effekter i verksamheten. vom Brocke, et al. (2011) argumenterar 

också för att hänsyn bör tas till de affärsprocesser som finns i en organisation inför en ECM 

implementering. Chiu och Hung (2005) bekräftar detta i sin fältstudie och menar att en analys av 

informationsflödet i de nuvarande arbetsprocesserna kan fastställa vilka brister som finns och som 

kan förbättras. Goings, et al. (2007) drog samma slutsats utifrån den fältstudie som utfördes hos tre 

företag. Oförutsedda problem dök upp i de fall när en sådan analys inte utförts innan och det 

skapade förvirring i implementeringsprojektet samt kostnader som kunde ha undvikits. De positiva 

effekter som genereras av ett implementerat ECM system kunde ha identifierats tidigare genom att 

analysera de brister som finns i de befintliga processerna (Goings, et al. 2007).  

Enligt Grahlmann, et al. (2010) ger standardiserade processer som är förutsägbara och inte varierar 

mellan olika fall störst effekter när de stöttas av ECM system. Detta menar de beror dels på att 

systemet kan se till att den föreskrivna arbetsprocessen följs, dels på att informationshanteringen 

kan förbättras genom övervakning av aktiviteter. Deras teori har enbart testats i tre typer av 

organisationer, vilket behöver  kompletterande undersökningar för att kunna bekräftas i fler typer av 

organisationer. Dock framför Grahlmann, et al. (2010) en viktigt punkt med detta och det är att olika 

typer av processer lämpar sig bättre för att stöttas av ECM system. Denna slutsats har även dragits av 

vom Brocke, et al. (2011) som antyder på att olika typer processtyper behöver olika stöd från ECM 

system och därför bör en grundläggande analys utföras för att identifiera dessa.  

O’Callaghan och Smits (2005) argumenterar för att en sådan analys av verksamheten kan inkluderas i 

en en kostnadsanalys som underlättar beslutsfattande inför en ECM implementering. Goings, et al. 

(2007) argumenterar för att användandet av ett ECM system i en verksamhet kan ha en positiv 

inverkan på strävan att uppnå företagets affärsmål. Bättre beslutsfattande kan ske med rätt 

information i rätt tid och Goings, et al. (2007) menar på att en grundlig analys kan underlätta 

utformandet av ett ECM system som stöttar det dagliga arbetet i en verksamhet.  

Att analysera vilka processer i verksamheten som är i mest behov av att effektiviseras kan vara ett 

steg på vägen för att åstadkomma en lyckad implementering trots begränsade resurser. Detta 

argument hänger också ihop med forskning inom liknande områden, som noterats av Elmeziane, et 
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al. (2011). En noggrann analys av organisationen och dess målsättningar bör utföras innan ett större 

implementeringsprojekt påbörjas. Haug (2012) identifierade också denna aspekt som en 

framgångsfaktor i sin fältstudie. Ovanstående analys leder fram till följande framgångsfaktor: 

Framgångsfaktor 1: Analysera organisationens befintliga processer för att kartlägga behov av ECM 

stöd.  

7.1.2 Framgångsfaktor 2 
Munkvold, et al. (2006) och Nordheim och Päivärinta (2004) tar i sina fältstudier upp att företagets 

affärsmål beaktas i samband med ECM initiativ. Haug (2012) tar också upp i sin fältstudie att en 

analys av företagets arbetsprocesser möjliggjorde att deras affärsmål kunde identifieras och kopplas 

till vid implementeringen av ECM systemet. Att beakta den specifika organisationens affärsmål 

bekräftas också av Hullavarad, et al. (2015) som poängterar att en ECM implementering måste ligga i 

linje med organisationens objektiv och vision.  

Elmeziane, et al. (2011) menar på att det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan 

organisationens affärsobjektiv och det syfte som ett IT-stöd ska förverkliga i verksamheten. Haug 

(2012) fann i sin fältstudie att företagets affärsmål togs hänsyn till vid implementeringen av ECM 

systemet och bekräftade detta som en framgångsfaktor vid implementeringar av andra typer av 

informationssystem. Utifrån detta kan följande framgångsfaktor härledas: 

Framgångsfaktor 2: Beakta organisationens affärsmål.  

7.1.3 Framgångsfaktor 3 
Nordheim och Päivärinta (2004) beskriver att personalen på Statoil lade stor vikt på att behålla 

kompetensen inom företaget genom att låta den inhemska IT avdelningen ta ett större ansvar hellre 

än att låta återförsäljaren installera och integrera systemet i företaget. Detta bekräftas också av 

Munkvold, et al. (2006) som lyfter att utbildning inom ECM och spridning av kunskap inom företaget 

är en av de åtgärder som planerades i samband med ECM implementeringen hos Statoil. Munkvold, 

et al. (2006) menar vidare på att en ECM implementering och framtida användning underlättas av att 

ha en administrativ infrastruktur. De menar på att en ökad medvetenhet kring hur information 

hanteras och förståelse kring varför gynnar den administrativa informationssäkerheten. Detta 

minskar beroendet från företaget till en specifik återförsäljare och kan ge en ökad självständighet. En 

hög medverkan från den interna IT avdelningen i den berörda organisationen under 

implementeringsprojektet bidrar till att få en ökad medvetenhet hos anställda om systemets 

funktionalitet och behålla kunskap inom organisationen. Detta kommer i sin tur underlätta framtida 

underhåll av systemet.   

Goings, et al. (2007) rapporterade i sin fältstudie att de tre företagen som undersökts utnyttjade 

extern kompetens för att utveckla ECM systemet genom att köpa in det från en återförsäljare. I ett 

fall anlitades en extern konsult för att garantera att krav från lagstiftning uppfylldes när systemet 

utformades. Haug (2012) noterade i sin fältstudie att inhemsk IT kompetens inte fanns att tillgå och 

därför anlitades en extern konsult vid framtagning av krav och återförsäljaren ansvarade för 

utveckling av ECM systemet enligt de krav som ställdes. Vad som framgår från dessa fältstudier är att 

en IT kompetens är nödvändig för att både ta fram lämpliga krav och att utveckla ECM systemet som 

behövs i organisationen. Det finns dock en risk för att den kompetensen inte finns internt hos ett 

mindre företag som påvisades i fältstudien av Haug (2012). Oavsett om kompetensen finns internt 

eller måste hyras in externt är det en viktig aspekt att ta hänsyn till för att implementera ett ECM 

system som passar det specifika behovet. Från denna analys kan följande framgångsfaktor härledas:  
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Framgångsfaktor 3: Lämplig IT kompetens som kan ansvara för kravframtagning och utveckling av 

ECM system i organisationen.  

7.1.4 Framgångsfaktor 4 
Förutom en IT kompetens behövs det också en hög medverkan från berörda parter i den organisation 

som ska implementera ett ECM system (Nordheim & Päivärinta, 2004; Haug, 2012). Detta påvisas av 

Haug (2012) som menar att involveringen av slutanvändarna under utvecklingen av ECM systemet 

hade en positiv inverkan på den höga acceptansen och användandet av det implementerade 

systemet. Det fick också följden att slutanvändarna inte behövde utbildas en längre period för att 

kunna börja använda det färdiga systemet. Nordheim och Päivärinta (2004) tog inte upp involvering 

av slutanvändarna under utvecklingsprocessen men tryckte däremot på ett engagemang från IT 

personalen hos den organisation som ska implementera ECM systemet. Grahlmann, et al. (2010) tar i 

sin fältstudie upp att på en organisation var användarna missnöjda med det implementerade 

systemet som saknade mycket funktionalitet. Detta visar på ett behov av att ta hänsyn till 

användarnas behov vid kravframställning och utveckling av ECM systemet. 

I fältstudien som Haug (2012) utförde grupperades olika typer av användare enligt ”vanliga 

användare” och användare med högre IT kompetens. IT personalen hos det företag som ska införa 

ett ECM system kan ses som en typ av användare av det färdiga ECM systemet. Scott (2011) 

argumenterar för att inkludera den rådande taxonomin och fackbegrepp som används i en 

organisation då detta ger högre chans till att användarna kommer att acceptera och utnyttja det 

implementerade systemet i sitt dagliga arbete. Genom att involvera användare i 

utvecklingsprocessen och ta del av deras synpunkter och kunskap kan detta möjliggöras när systemet 

utformas. Likheter mellan fältstudierna utförda av Haug (2012) och Nordheim och Päivärinta (2004) 

är att en hög medverkan har funnits från de som kommer använda ECM systemet under 

implementeringsprojektet. Även Goings, et al. (2007) fann i sin fältstudie att systemet testades 

utifrån användarnas perspektiv innan det lanserades i verksamheten. Haug (2012) noterade att 

medverkan från användare under implementeringsprocessen bidrog till att ta fram specifika krav för 

olika användargrupper. Nordheim och Päivärinta (2004) lyfte att den inhemska IT personalen fick 

stort ansvar vid implementeringen av ECM systemet för att behålla kompetensen i organisationen 

och kunna underhålla systemet för användare i framtiden. Båda dessa exempel visar på att en 

framgångsfaktor som kan identifieras är:  

Framgångsfaktor 4: Hög medverkan från användare av ECM systemet.  

7.1.5 Framgångsfaktor 5 
Munkvold, et al. (2006) beskrev hur Statoil genom utbildning inom ECM konceptet syftade till att få 

en ökad medvetenhet hos anställda för att främja nya rutiner och nytt synsätt på information. 

Nordheim och Päivärinta (2004) noterade att anpassning på ECM systemet utfördes helst på 

organisatorisk nivå framför den individuella nivån. En konsekvens av detta blir att mycket förändring 

behöver ske på individuell nivå för att anpassa till ECM systemet. vom Brocke, et al. (2011) antyder 

också att i samband med implementering av ECM system behöver vissa processer som berörs av 

informationshantering behöva förändras eller omdesignas. Detta kommer innebära en förändring i 

rutiner på den invididuella nivån såväl som på organisatorisk nivå.  

Goings, et al. (2007) beskriver i sin fältstudie hur en bristande utbildning av användarna leder till 

problem när de inte kan utnyttja systemet som det är tänkt. I de fall när företaget växer och fler 

användare tillkommer skapar det förvirring och frustration i verksamheten som förhindrar det 

dagliga arbetet. Munkvold, et al. (2006) lyfte att en ökad medvetenhet hos användare av systemet 

kan bidra till en ökad förståelse för förändringar i organisationen i samband med ECM 
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implementering. Denna förståelse kan öka acceptansen och användandet av det färdiga systemet hos 

användare. Scott (2011) argumenterar för att acceptans hos slutanvändarna bör tas hänsyn till för att 

kunna utnyttja fördelarna med ett implementerat ECM system. Munkvold, et al. (2006) tar upp 

utbildning av de framtida användarna som en ytterligare åtgärd som kan öka medvetenheten hos 

slutanvändarna och främja acceptansen av det i verksamheten. Utifrån detta kan följande 

framgångsfaktor identifieras:  

Framgångsfaktor 5: Informera framtida användare om hur ECM systemet kommer att påverka 

arbetsrutiner och varför det implementeras.  

 

7.2 Tekniska framgångsfaktorer  
Den andra kategorin av framgångsfaktorer har ett tekniskt perspektiv, därav namnet, som lägger 

större vikt på ECM systemet som mjukvara och tar hänsyn till aspekter som informationssäkerhet.  

7.2.1 Framgångsfaktor 6 
Munkvold, et al. (2006) noterar i sin fältstudie att den ECM implementering som undersöktes hos 

Statoil genomfördes med ett strategiskt och holistiskt perspektiv. Därför beslutades att ett ECM 

system som var organisationsomfattande och kunde täcka hela plattformen var att föredra för att 

fylla företagets behov. Detta skulle också underlätta integreringen av ECM systemet med befintliga 

system som användes i verksamheten, till skillnad från att investera i flertalet mindre applikationer 

(Munkvold, et al. 2006). Integration av ECM system med den befintlig IT arkitekturen är en punkt 

som också lyfts av O’Callaghan och Smits (2005). Haug (2012) beskriver i sin fältstudie att det nya 

ECM systemet skulle ersätta funktionalitet från ett befintligt CRM system och därför kan även denna 

fältstudie visa på att den befintliga IT infrastrukturen tas hänsyn till vid en förstudie i ett ECM 

implementeringsprojekt.  

Goings, et al. (2007) noterade att under implementeringsprocessen hos ett av de tre företagen som 

undersöktes upptäcktes att hårdvaran behövde uppgraderas för att vara kompatibel med det nya 

ECM systemet. Detta är ett tecken på att en noggrann analys av den befintliga IT infrastrukturen inte 

gjordes innan implementering påbörjades. Hade en sådan utförts innan kanske det hade resulterat i 

val av en annan teknik som inte krävde onödiga, kostsamma förändringar. Skulle det ändå ansetts 

nödvändigt att uppgradera hårdvaran kunde detta ha planerats tidigare för att undvika förseningar i 

projektet. Här påvisas att en noggrann analys av den befintliga tekniska infrastrukturen är en 

framgångsfaktor som är viktig att ta hänsyn till för att veta vilka integreringar som är möjliga att 

utföra med hänsyn till den befintliga IT arkitekturen samt vilka funktionaliteter som kan ersättas med 

ett ECM system.   

Framgångsfaktor 6: Analysera befintlig teknisk infrastruktur.  

7.2.2 Framgångsfaktor 7 
Haug (2012) presenterade i sin fältstudie att det ECM system som implementerades var särskilt 

utvecklat för det specifika behov som byggföretaget hade. Detta överensstämmer med den 

framgångsfaktor som Haug (2012) identifierade för implementering av andra typer av 

informationssystem. Nordheim och Päivärinta (2004) rapporterar i sin fältstudie att Statoil köpte in 

ett systempaket för att sedan anpassa detta till deras specifika behov. Oavsett vilken väg som valts 

vid implementering av ECM system; skräddarsydd utveckling eller inköp och anpassning, visar båda 

dessa tydligt på att anpassning till det unika företagets behov behövs. Detta resultat stöds också av 

Hullavarad, et al. (2015) som menar att någon form av anpassning är nödvändigt i samband med 
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implementering av ECM system. vom Brocke, et al. (2011) menar också att organisationer kan 

behöva plocka ut enstaka funktionaliteter från ett ECM systempaket för att matcha sina behov. 

Goings, et al. (2007) påvisade också detta i sitt resultat där företagen som implementerade ECM 

system valde funktionalitet som matchade deras behov och utgick från systemoberoende teknik för 

att uppfylla de krav som ställdes på systemet.  

Nordheim & Päivärinta (2004) fann tre kategorier av teknisk anpassning som är nödvändig vid 

implementering av ECM system i en organisation. Funktionell anpassning och förenkling av det 

systempaket som erbjuds från återförsäljaren, för att överensstämma med organisationen, 

tillsammans med icke-funktionell anpassning i form av integrering till existerande infrastruktur och 

konfiguration av användargränsnitt. Både funktionell anpassning för att förenkla ett komplext ECM 

system och konfigurering av användargränssnitt syftar till att förbättra användarvänligheten hos det 

implementerade ECM systemet. Hullavarad, et al. (2015) inkluderar anpassning av  

”workflowprocesser” och användargränssnitt i anpassning som kan medföra en ökad 

användarvänlighet.  

Dock lyfte Nordheim och Päivärinta (2004) att respondenterna från fältstudien uppgav att en 

omfattande anpassning av det inköpte ECM systemet borde undvikas. Eftersom ansvaret för 

installation och integrering av systemet också låg hos den inhemska IT personalen skulle 

arbetsbördan på en omfattande anpassning vara för stor att hantera. Med en alltför omfattande 

anpassningar stiger kostnaderna för implementeringsprojektet och kan resultera i överskridning av 

budget (Scott, 2011). Framgångsfaktorn som kan identifieras från detta är alltså att anpassning krävs 

för att ECM systemet ska uppfylla det behov som den specifika organisationen ställer, men den bör 

vara genomförbar utefter den budget och de resurser som organisationen har för att undvika en för 

hög arbetsbörda och överskridning av budgeten. Här är det alltså viktigt att tänka på att låta behovet 

styra vilket ECM system som köps in eller utvecklas istället för att köpa in en lösning som inte alls 

matchar verksamhetens behov och inte kan utnyttjas i det dagliga arbetet.  

Framgångsfaktor 7: Låt organisationens unika behov och förutsättningar styra utformningen av 

ECM systemet.  

7.2.3 Framgångsfaktor 8 
Munkvold, et al. (2006) föreslår en konsekvent formatering på innehåll för lättare införande till ECM 

systemet. Detta skulle underlätta integrering av ECM systemet med de befintliga applikationer och 

system som används i verksamheten. Detta var en av de stora utmaningarna som Munkvold, et al. 

(2006) noterade i sin fältstudie hos Statoil som hade flertalet heterogena informationskällor att 

samla till ett ECM system. Grahlmann, et al. (2010) noterade i sin fältstudie att innan ECM system 

implementerades fanns problem med inkonsekvent data eftersom olika applikationer användes. 

Detta försvårade informationsdelning och spridning på en av myndigheterna som undersöktes.  När 

det nya ECM systemet implementerades i verksamheten ledde det till en förbättrad kvalitet på 

innehåll som hanterades. Grahlmann, et al. (2010) noterade att informationsdelning och spridningen 

i verksamheten blev lättare efter att ECM systemet utnyttjades och detta kan visa på hur en 

konsekvent formatering på innehåll möjliggör exportering av information via olika kanaler. 

Munkvold, et al. (2006) trycker på vikten av en konsekvent taxonomi på innehåll genom hela 

organisationen så att informationen tolkas semantiskt korrekt oavsett avdelning i organisationen och 

detta stöds av O’Callaghan och Smits (2005). Metadata kan också underlätta förståelsen för 

informationens syfte och användning när den behövs i andra sammanhang (O’Callaghan & Smits, 

2005). Utifrån denna analys kan följande framgångsfaktor härledas:  
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Framgångsfaktor 8: Gemensam taxonomi och standardiserade datastrukturer på innehåll som ska 

hanteras av ECM systemet.  

7.2.4 Framgångsfaktor 9 
Chiu och Hung (2005) föreslår att ett behörighetsregister skapas som definierar roller för användare 

och deras behörigheter till olika typer av information. Hullavarad, et al. (2015) argumenterar också 

för vikten av att definiera roller och beskriva vilka användargrupper som har vilken behörighet till 

innehåll i ett ECM system. Munkvold, et al. (2006) beskriver ett annat tillvägagångssätt för att 

hantera och delegera behörigheter till olika användare. Här är det istället informationsägaren som 

ansvarar för att obehöriga användare inte får tillgång till informationen. Munkvold, et al. (2006) 

rapporterar från sin fältstudie att informationen som kommer hanteras av ECM systemet i Statoil är 

tillgänglig för alla användare om inte annat anges av informationsägaren. Skillnaden på 

tillvägagångssätten för dessa två fältstudier kan grunda sig i att företagen är verksamma inom olika 

branscher och att den bank som undersöks av Chiu och Hung (2005) lägger större vikt på 

informationssäkerhet då den behandlar känslig information i större proportion. Goings, et al. (2007) 

rapporterar i sin fältstudie att fokus har legat på att försäkra att obehöriga användare inte ska få 

tillgång till känslig information. I olika grad har de tre företagen strävat efter att systemet ska kunna 

utnyttjas på bästa sätt av olika typer av användare. Detta inkluderar tillgången till funktionalitet som 

skiljer sig mellan olika typer av användare beroende på deras arbetsuppgifter och rättigheter till 

information. Oavsett vilket tillväggångssätt som används; behörighetsregister för användare som 

skapas och hanteras av någon ansvarig, eller att varje enskild informationsägare tilldelar 

behörigheter till andra användare, står det klart att känslig information måste skyddas och göras 

otillgänglig från obehöriga användare. Detta blir extra viktigt när ett företag behandlar mycket 

känslig information i sin dagliga verksamhet. Den framgångsfaktor som kan identifieras lyder:  

Framgångsfaktor 9: Definiera användares behörigheter till olika typer av information.   

 

7.3 Sammanfattning 
Utifrån ovantående analys kommer i detta avsnitt alla identifierade framgångsfaktorer att 

sammanställas i två tabeller för enklare översikt. De organisatoriska framgångsfaktorer som har 

identifierats från tidigare analys presenteras i nedanstående tabell:  

 Organisatoriska framgångsfaktorer 

1 Analysera organisationens befintliga processer för att kartlägga behov 

2 Beakta organisationens affärsmål 

3 Lämplig IT kompetens som kan ansvara för kravframtagningen och utvecklingen av ECM 
systemet i organisationen  

4 Hög medverkan från användare av ECM systemet 

5 Informera framtida användare om hur ECM systemet kommer att påverka arbetsrutiner och 
varför det implementeras 

Tabell 1 - Identifierade organisatoriska framgångsfaktorer 

De tekniska framgångsfaktorer som identifierats i denna studie presenteras i nedanstående tabell:  

 Tekniska framgångsfaktorer 

6 Analysera befintlig teknisk infrastruktur  

7 Låt organisationens unika behov och förutsättningar styra utformningen av ECM systemet 

8 Gemensam taxonomi och standardiserade datastrukturer på innehåll som ska hanteras av 
ECM systemet  
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9 Definiera användares behörigheter till olika typer av information  
Tabell 2 - Identifierade tekniska framgångsfaktorer 

Balansen mellan de organisatoriska och tekniska framgångsfaktorer som har identifierats av denna 

litteraturstudie är relativt jämn, med en mindre teknisk framgångsfaktor. Nedanstående tabell visar 

vilka framgångsfaktorer som är mest förekommande utifrån de sex studerade publikationerna.   

Framgångsfaktorer Förekomst i antal 
publikationer 

1 Analysera organisationens befintliga processer för att kartlägga behov. 5 

2 Beakta organisationens affärsmål. 3 

3 Lämplig IT kompetens som kan ansvara för kravframtagningen och 
utvecklingen av ECM systemet i organisationen. 

4 

4 Hög medverkan från användare av ECM systemet. 4 

5 Informera framtida användare om hur ECM systemet kommer att 
påverka arbetsrutiner och varför det implementeras.  

2 

6 Analysera befintlig teknisk infrastruktur. 3 

7 Låt organisationens unika behov och förutsättningar styra 
utformningen av ECM systemet.  

3 

8 Gemensam taxonomi och standardiserade datastrukturer på innehåll 
som ska hanteras av ECM systemet.  

1 

9 Definiera användares behörigheter till olika typer av information. 3 
Tabell 3 - Förekomst av framgångsfaktorer i fältstudier 

Utifrån den litteratur som analyserats framkommer ett mönster som visar på att de organisatoriska 

framgångsfaktorerna har varit lättare att identifiera och förekommer i flest fältstudier. De tekniska 

framgångsfaktorerna är mer spridda och några tas enbart upp av ett fåtal forskare. Detta kan ses i att 

framgångsfaktor 1 är den mest förekommande och innebär att en analys av organisationens 

befintliga processer är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid implementering. Detta underlättar en 

förståelse för problemområdet och kan ge insikt i hur de befintliga processerna bäst kan 

effektiviseras och på så sätt skapa nytta för organisationen.  
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8 Slutsats 
Frågeställningen som undersöktes i detta arbete var ”Vilka framgångsfaktorer finns vid 

implementering av Enterprise Content Management (ECM) system?”. Av denna litteraturstudie kan 

det konstateras att nio stycken framgångsfaktorer har kunnat identifieras från tidigare publicerade 

fältstudier. Av dessa finns fem stycken organisatoriska och fyra stycken tekniska framgångsfaktorer.  

De organisatoriska framgångsfaktorerna sätter tonvikt på att en grundlig förundersökning utförs 

innan ett implementeringsprojekt av ECM system påbörjas. Detta kan bidra till att välja den rätta 

lösningen som matchar företagets unika behov och dessutom hjälpa till att förutse eventuella 

framtida problem och utmaningar. Det har också framkommit att acceptansen hos användare är 

något som värdesätts och flera framgångsfaktorer kan kopplas till att uppfylla detta mål. Genom att 

involvera användare under utvecklingsprocessen och att sprida kunskapen om hur ECM systemet ska 

användas i verksamheten ökar chanserna för en större acceptans av systemet i verksamheten. De 

tekniska framgångsfaktorerna lägger tyngd på att säkerställa informationssäkerheten på innehållet 

som ska hanteras av ECM systemet. Eftersom ett ECM system är ett väldigt omfattande system som 

kan täcka flertalet avdelningar i ett företag är det också av större vikt att skydda den information som 

hanteras och lagras inuti. En framgångsfaktor som hjälper till att uppfylla 

informationssäkerhetskraven är att skapa behörigheter för olika användare så att inte innehållet 

läcker ut till obehöriga.  

Det har framkommit att det inte finns mycket vetenskaplig forskning publicerat som beskriver ECM 

implementeringar. Detta kan vara en orsak till att det tekniska perspektivet inte fått ett stort fokus. 

Att större vikt har lagts på att överkomma de organisatoriska utmaningarna i de fältstudier som har 

redovisats kan bero på det perspektiv som använts vid utföranden av dessa fältstudier. De allra flesta 

fältstudier har inte ett tekniskt fokus när de undersöker ECM implementeringar i en verksamhet och 

därför förekommer dessa inte i lika många fältstudier. De få vetenskapliga fältstudier som finns 

publicerade har inte alltid följt ett implementeringsprojekt hela vägen och i tidigare faser av 

projektet kan organisatoriska faktorer anses vara viktigare och därmed belyses dessa mer. Detta kan 

vara en anledning till varför analys av befintlig teknisk infrastruktur inte läggs lika mycket fokus på 

som att analysera arbetsprocesser i verksamheten.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet och slutsatser att reflekteras över. Metodvalet och arbetsprocess 

diskuteras även här samt vilka vetenskapliga, samhälleliga och etiska implikationer som framkommer 

utifrån detta arbete. Förslag till framtida forskning i relation till denna studie tas upp i sista avsnittet.  

9.1 Reflektion över slutsats 
Denna rapport har ämnat, utifrån det presenterade resultat och påföljande analys, att besvara 

frågeställningen: ”Vilka framgångsfaktorer finns vid implementering av Enterprise Content 

Management (ECM) system?”. De utmaningar och problem som identifierats i samband med en ECM 

implementering beskrivs i litteraturen och dessa måste överkommas för att resultera i en lyckad 

implementering. Åtgärder för att motverka dessa problem och utmaningar samt att förbereda 

handlingsplaner inför förväntade problem och utmaningar resulterar i en genomtänkt strategi. Att ta 

hänsyn till framgångsfaktorer när en sådan strategi planeras kan möjliggöra att önskade effekter för 

ECM systemet kan uppnås och utnyttjas när det är implementerat. Vad som framkommit utifrån 

analysen är att två olika typer av framgångsfaktorer har kunnat identifierats från de presenterade 

fältstudierna. Dessa två typer är organisatoriska framgångsfaktorer och tekniska framgångsfaktorer.  

Kategorierna organisatoriska och tekniska framgångsfaktorer växte fram från det material som 

analyserades och som ofta hade en liknande uppdelning på problemtyper och åtgärder för att 

hantera dessa. Varje implementeringsprojekt är unikt då organisationers behov skiftar och strategier 

för att införa ECM i verksamheter kan influeras av olika organisationskulturer. Därför är den 

framtagna listan av framgångsfaktorer enbart ett steg på vägen för att underlätta framtida 

implementeringar. Uppdelningen av framgångsfaktorer är jämnt fördelad mellan organisatoriska och 

tekniska aspekter, vilket belyser komplexiteten av en ECM implementering i en organisation. Det 

handlar inte enbart om tekniska utmaningar att överkomma utan de organisatoriska aspekterna är 

minst lika viktiga att ta hänsyn till för att få en lyckad implementering och acceptans av resultatet. Till 

stor del handlar framgångsfaktorerna om att vara förberedd på de utmaningar som kan förutspås 

och försöka planera åtgärder för att motverka dessa.   

När Nordheim och Päivärinta (2004) utförde sin fältstudie befann sig implementeringsprojektet 

fortfarande i ett tidigt stadie och ett ECM system var ännu inte implementerat i verksamheten och 

resultatet från fältstudien kan därför inte omfatta hela implementeringen från början till slut hos 

Statoil Detsamma gäller också för fältstudien som utförts av Munkvold, et al. (2006) som genomför 

sin fältstudie innan ECM systemet är installerat och i bruk. Eftersom resultatet har identifierat 

ytterligare fältstudier som behandlar implementeringsprojekt från början till slut anses inte detta 

vara en begränsning i denna studie. Vad som är intressant är att organisatoriska framgångsfaktorer 

har förekommit i majoriteten av de publikationer som har genomsökts. Det finns en högre grad av 

överensstämmelse mellan denna typ av framgångsfaktorer än vad som kan jämföras med de tekniska 

framgångsfaktorerna.  En grundlig förstudie som analyserar organisationens faktiska behov och 

identifierar processer som kan behöva stöd är en återkommande punkt i analysen och har varit en av 

de tydligaste framgångsfaktorerna. Denna aspekt är inte förvånande eftersom det inom alla typer av 

organisationsförändringar och implementeringar av IT-stöd bör vara ett beslut grundat på 

omfattande förberedelser och analys.  

Att ta hänsyn till aspekter som användarvänlighet vid utformandet av ett eget användargränssnitt 

kan vara vitalt för att ECM systemet ska kunna användas i verksamheten. Resultatet påvisar också att 

opposition mot införande av ECM system kan förstärkas om systemet är krångligt att använda eller 

komplext att förstå. Om inte hänsyn tas till upplevelsen hos användarna vid utveckling av systemet 

kan det resultera i en lägre användning utav systemet i verksamheten, och då har det medfört en 
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kostsam investering utan något i gengäld. Eftersom inget företag vill investera i något som inte 

kommer kunna utnyttjas och ge tillbaka något till verksamheten kan det tyckas uppenbart att 

säkerställa att systemet faktiskt kommer användas när det lanseras. Dock är det svårt att föreställa 

sig hur de framtida användarna kommer utnyttja systemet om de inte tillfrågas eller om de befintliga 

arbetsprocesserna undersöks och tas hänsyn till vid utvecklingen.  

9.2 Reflektion kring arbetsprocess och metodval 
När denna studie först startades bedömdes en litteraturstudie vara den mest lämpliga metoden för 

att besvara forskningsfrågan och identifiera framgångsfaktorer inom ECM implementeringar. Främst 

på grund av att det inte bedrivits akademisk forskning med detta perspektiv och det behövdes en 

sammanställning av tidigare publicerad forskning. Den valda metoden gav en inblick i 

forskningsområdet ECM vars vetenskapliga grund fortfarande ligger långt efter praktikens utveckling.  

Snart efter att en första litteratursökning påbörjats upptäcktes ett behov av fler vetenskapligt 

förankrade fältstudier. De fältstudier som publicerats analyserade fördelar med ett implementerat 

ECM, erfarenheter som givits efter en implementering och faktorer som påverkar en 

implementering. Eftersom det fortfarande saknades vetenskaplig forskning om framgångsfaktorer i 

samband med ECM implementering beslutades denna som forskningsfråga. Samtidigt togs också 

beslutet om den valda metoden i syfte att summera och få en sammanställning av vad som tidigare 

publicerats med ett nytt perspektiv.  

Denna litteraturstudie har utförts på fältstudier som är utförda i USA och Europa, eftersom det är här 

forskning om ECM är längst framskriden. Eftersom majoriteten av sökresultatet återfanns på 

engelska språket bedöms ändå urvalet ha varit tillräckligt brett för att få ett trovärdigt och validerat 

resultat. En reflektion som förts kring studiens resultat efter genomförande är att litteraturstudie 

som metod skulle kunna ha kompletterats med en andra datainsamlingsmetod för att triangulera 

resultatet. Eftersom studien nu enbart är baserad på tidigare forskning inom ämnet (som visserligen 

är baserad på praktiska implementeringsprojekt) finns en svag förankring till verkligheten. För att få 

en ökad trovärdighet på att kunna validera resultatet skulle exempelvis intervjuer kunna genomföras 

med praktiserande i Sverige, för att jämföra resultatet med dera åsikter och erfarenheter. Skulle 

intervjuer som metodval ha använts för att komplettera arbetet hade författaren valt att hålla dessa 

efter att en litteraturstudie genomförts. Intervjuernas resultat skulle då antingen bekräfta och 

validera eller motbevisa och kontrastera funnen data från litteraturen. Skulle intervjuer ha hållits 

behöver forskaren ta hänsyn till att då behålla en objektivitet och inte gå med förufattade åsikter för 

att inte styra repsondenterna till ett ”önskat” resultat.  

ECM är ett paraply begrepp för flertalet liknande informationssystem. Vid sökning av litteratur 

återfanns också fältstudier som fokuserat på närliggande typer av informationssystem, som 

exempelvis EDRM system och EDM system. Dessa bedömdes ligga utanför frågeställningens 

omfattning och exkluderades vid datainsamling. För att få ett bredare perspektiv på 

framgångsfaktorer inom ECM system skulle också EDM och EDRM system kunna inkluderats för en 

jämförelse.  

9.3 Etiska aspekter 
Något som är värt att notera är att de två fältstudier som följde ECM implementeringen hos Statoil 

enbart fokuserade på ett tidigt stadie i implementeringsprojektet. De framgångsfaktorer som 

identifierats från dessa är därmed resultat från de planerade åtgärder som formuleras i samband 

med en förundersökning av organisationens behov och nu-läge. De åtgärder som föreslås kommer 

att utföras i ett senare skede, vilket resulterar i att det inte finns någon dokumenterad bekräftelse på 

vilken effekt åtgärderna hade för att överkomma problem och utmaningar.  
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Den forskning som bedrivs inom ECM implementeringar och beskriver utmaningar under processen 

finns inte att följa upp i kompletterande studier. Detta kan bero på att företagen anser att sina egna 

erfarenheter ska betraktas som hemligheter. Det ger dem en konkurrensfördel att inte dela med sig 

av tips och inblick i hur deras strategi tillämpades under implementeringsprojektet. Det blir en 

motsägelse där vetenskapen efterfrågar information för att främja vidare forskning och 

praktiserande håller hårt i sina hemligheter för att behålla en konkurrensfördel på marknaden. Ju fler 

fall som beskriver ECM implementeringar, både lyckade och mindre lyckade, desto närmare kommer 

vi en uppfattning som kan bli allmän kännedom och accepterad utav både forskare och 

praktiserande.  

9.4 Vetenskapliga aspekter 
Resultatet av detta arbete kan hjälpa till att fylla de luckor som fanns i forskningen om ECM 

implementeringar tidigare. Akademiker kommer kunna ha nytta av detta arbete då det ger en 

summering av tidigare fältstudier inom ECM implementering och visar på vart det fortfarande finns 

luckor att fylla med kunskap.  

De identifierade framgångsfaktorerna kan möjliggöra ett första steg mot vidare forskning som syftar 

till att ge en bättre förståelse för hur ECM kan implementeras effektivt. Resultat är dock begränsat till 

att enbart innefatta tidigare vetenskapliga fältstudier och tar inte hänsyn till den litteratur som är 

publicerad av praktiserande inom fältet.  

9.5 Samhälleliga aspekter 
Denna studie medför ett resultat som sammanfattar och summerar tidigare implementeringsprojekt 

av ECM system vilket medför en grund att stå på för framtida forskning att utgå ifrån. Resultatet 

vänder sig främst till praktiserande inom branschen som kan ha nytta av resultatet för egen räkning 

och kan använda de identifierade framgångsfaktorerna som aspekter att ta hänsyn till vid påbörjan 

av ett nytt implementeringsprojekt.  

För praktiserande inom området innebär detta att framtida implementeringsprojekt kommer 

underlättas då de vet vilka områden som bör fokuseras på för att uppnå ett lyckat resultat. De 

identifierade framgångsfaktorerna kan också vara till hjälp vid jämförelse av olika 

implementeringsprojekt. Dessa framgångsfaktorer kan fungera som redskap för att analysera en 

implementeringsprocess eller tidigare implementeringsprojekt som inte fått lyckat resultat för att 

bedöma orsaken bakom misslyckandet.  

9.6 Framtida forskning 
Eftersom resultatet från denna studie kan behöva validering från praktiserande skulle dessa 

identifierade framgångsfaktorer kunna vara ett nästa steg för att knyta ihop vetenskapen med 

praktiken. Denna studie är ett steg i riktning mot en ökad förståelse kring framgångsfaktorer vid 

implementering av ECM system. Nu när framgångsfaktorer finns identifierade skulle det kunna 

utföras kvantitativa studier i framtiden för att validera dessa i praktiken och se hur ofta 

förekommande de är hos praktiserande. Då flertalet studier som genomförts på ECM system är 

baserade i andra länder skulle en jämförande studie kunna genomföras med den svenska marknaden 

för att undersöka implementering av  och användandet av ECM i organisationer. Även i de fallen 

skulle detta forskningsresultat fungera som en grundsten att utgå ifrån.  

Det har också märkts att det finns tidigare forskning som drar paralleller mellan ECM och ERP men 

det genomförs inte någon djupgående analys som jämför dessa två typer av informationssystem. 

Därför kan detta vara ett perspektiv att undersöka i framtida forskning. Exempelvis skulle ett 

framtida arbete kunna behandla framgångsfaktorer inom både ECM och ERP för att jämföra dessa. 
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Det skulle då kräva en enhetlig sammanställning utav framgångsfaktorer inom ERP system som är 

accepterade för att sedan jämföra med de framtagna framgångsfaktorerna för ECM system 

implementationer.  
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