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Abstrakt
Affärssystem kan ha en stor betydelse för hur organisationer styrs och organiseras och
utgör kärnan för informationshanteringen inom organisationer. Att implementera ett
affärssystem i en organisation är en omfattande process. Tidigare forskning om
affärssystem har främst fokuserat på hur organisationer ska gå tillväga för att lyckas med
implementeringen. Trots detta är misslyckandegraden för affärssystemsimplementeringar hög och flera vetenskapliga artiklar pekar ut en kunskapslucka inom
det som kallas postimplementering. Det som sker efter ett affärssystem tagits i bruk, det
vill säga efter “go live” kallas för postimplementering. Postimplementeringen består av
tre faser och denna studie fokuserar på den första fasen, stabiliseringsfasen, och det
arbete som utförs för att nå ett stabilt läge. Ett stabilt läge kan definieras som att
organisationens processer fungerar smidigt och effektivt samt att användarna är trygga i
användningen av systemet.
Utifrån litteraturstudien kunde tre teman tas fram som organisationer arbetar med under
stabiliseringsfasen. Dessa var utvärdering, användarutbildning och förändring av
affärsprocesser. Med dessa teman som utgångspunkt har intervjuer genomförts för att
besvara frågan, ”Hur arbetar organisationer med stabiliseringsfasen under
postimplementeringen?”. Utifrån resultat, analys och diskussion identifierades fyra
områden som organisationer arbetar med under stabiliseringsfasen för att nå ett stabilt
läge: framtagning av prioritetslistor, utvärdering av användarkompetens,
användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser.
Nyckelord:
Affärssystem,
postimplementering,
användarutbildning, affärsprocesser

stabilisering,

utvärdering,
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Abstract
ERP systems may have a significant impact on how organizations are managed and
organized and they are the core of information management in organizations.
Implementing an ERP system in an organization is a comprehensive process. Previous
research on ERP has mainly focused on how organizations should proceed to accomplish
a successful implementation. Despite this, the failure rate of ERP implementations is high
and several scientific articles are pointing out a knowledge gap in what is known as post
implementation. Post implementation is what happens after an ERP systems
implementation. The post implementation stage consists of three phases. This study
focuses on the first phase, stabilization, and the work done to achieve a stable position. A
stable position can be defined as that the processes in the organization works effectively
and smoothly and that the users are confident in using the system.
Based on the literature study, three themes that organizations work with during
stabilization were identified. These were evaluation, user training and business processes
reengineering. On the basis of these themes, interviews were conducted to answer the
question, "How do organizations work with stabilization during the post implementation
stage?”. Based on result, analysis and discussion, four areas were identified which
organizations work with during the stabilization phase to achieve a stable: development
of priority lists, evaluation of user expertise, user training and evaluation of business
processes.
Key words: ERP system, post implementation, stabilization, evaluation, user training,
business processes
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1. Introduktion
I detta kapitel diskuteras ämnets relevans, tidigare forskning och studiens syfte. Kapitlet
börjar med diskussion kring affärssystem och implementering och leder fram till vad
postimplementering är och varför det är relevant att forska vidare inom. Detta leder
slutligen fram till problemdiskussion, problemformulering och studiens syfte.
Affärssystem är ett verksamhetsövergripande system som stödjer kärnprocesserna i en
organisation, som till exempel produktion, logistik, administration och redovisning
(Magnusson & Olsson, 2009; Ross & Vitale, 2000). Ett affärssystem kan ha stor betydelse
för hur verksamheter organiseras och styrs, till exempel hur en organisations
affärsprocesser utformas (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Att implementera ett
affärssystem i en organisation är inte bara ett IT-projekt, det kan även kräva
verksamhetsförändringar i hur organisationen arbetar för att uppnå målen med
implementeringen (Deloitte Consulting, 1998). Förändringar i hur organisationen arbetar
kan göras genom att förändra affärsprocesser för att organisationen ska kunna ta stöd av
affärssystemet (Deloitte Consulting, 1998; Kim, Nicolaou & Vasarhelyi, 2013). Införandet
av ett nytt affärssystem kan bidra till att organisationen uppnår den effekt och de mål som
önskas (Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009). Exempel på mål kan vara
effektivisering av organisationens processer, förbättrad informationshantering och
kortare ledtider.
Resultatet av en studie utförd av Zhu, Li, Wang och Chen (2010) visade att flera
organisationer efter implementering av ett affärssystem känt missnöje med systemet när
det väl togs i bruk. Anledningen var att systemet inte nådde upp till förväntningarna och
den effekt som var tänkt. Enligt Ha och Anh (2013), Muscatello och Parente (2006), Zhang,
Lee, Huang, Zhang och Huang (2004) samt Zhu et al. (2010) är misslyckandegraden för
affärssystemsimplementeringar hög och många organisationer har efter införandet haft
svårt att realisera de mål och förväntningar de hade på implementeringen av
affärssystemet. Även om den initiala implementeringen varit lyckad har det visat sig att
organisationer kan ha svårt att nå de uppsatta målen efter att systemet tagits i bruk (Ha
& Anh, 2013). Kostnaden för ett affärssystem samt svårigheterna med att uppnå
ledningens förväntade resultat är enligt Ahmad och Pinedo-Cuenca (2013) bidragande
faktorer till varför organisationer inte väljer att implementera ett nytt affärssystem.
Tidigare studier kring affärssystems-implementeringar visar att många organisationer
fokuserar mer på aspekter kring den initiala implementeringen än vad som händer efter
införandet (Abdinnour & Saeed, 2015; Grabski, Leech & Schmidt, 2011). Fokus ligger på
val av affärssystem, förstudie och planering, projektgenomförande samt själva införandet
av systemet. Enligt Abdinnour och Saeed (2015) behöver organisationer även lägga fokus
på vad som sker efter implementeringen av ett affärssystem för att optimera
användningen av systemet.
När implementeringen är genomförd och affärssystemet tagits i bruk börjar
postimplementeringsfasen (Abdinnour & Saeed, 2015; Nicolaou, 2004a; Ross & Vitale,
2000; Shaul & Tauber, 2013). Postimplementering innebär att användningen av
affärssystemet utvecklas efter den tidigare genomförda implementeringen.
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Användningen av affärssystemet kan bland annat utvecklas genom att vidareutbilda
användare och fördjupa användarnas kompetens i systemet (Al-Yaseen, Eldabi, Paul &
Haddadeh, 2008; Ram, Corkindale & Wu, 2013). Implementeringen av ett affärssystem
avslutas när systemet tas i bruk, det vill säga vid “go live” (Abdinnour & Saeed, 2015;
Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). “Go live” sker när det nya affärssystemet
tas i bruk och helt ersätter det gamla systemet. Detta innebär att affärssystemet används
i skarpt läge i hela organisationen, alltså inte bara inom någon avdelning (Deloitte
Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). Postimplementering är det som sker tiden efter
“go live” och består av tre faser: stabilisering, ständig förbättring och omvandling (Ross &
Vitale, 2000). Arbetet med faserna inom postimplementeringen kan hålla på cirka ett och
ett halvt till fyra och ett halvt år efter “go live” (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale,
2000). Inom dessa faser utförs ett antal aktiviteter som är viktiga för att organisationen
ska uppnå sina mål med affärssystemet (Nicolaou, 2004a).
Enligt Rajagopal (2002) är den första fasen under postimplementeringen,
stabiliseringsfasen, mest kritisk och svårast att genomföra. Det beror på att många
organisationer upplever en sänkning i effektivitet efter “go live” och det kan vara både
resurs- och tidskrävande att arbeta med stabiliseringen för att nå ett stabilt läge (Ha &
Anh, 2013; Rajagopal, 2000; Ross & Vitale, 2000). Ett stabilt läge kan definieras som att
organisationens processer fungerar smidigt och effektivt samt att användarna är trygga i
användningen av systemet (Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001; Markus, Tanis,
Axline & Petris, 2000). Därmed kommer fokus i denna studie ligga på stabiliseringsfasen.
Under stabiliseringsfasen ligger fokus på att stabilisera eventuell ineffektivitet och rätta
till misstag, komplettera användarutbildningar, anpassa och justera affärsprocesser samt
utvärderingar (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013).
Enligt Deloitte Consulting (1998), Ha och Anh (2013) samt Zhu et al. (2010) har det inte
gjorts mycket forskning kring ämnet postimplementering. Forskningen kring ämnet
affärssystem har till största del fokuserat på genomförandet och på de betydande faktorer
som kan leda till en framgångsrik implementering. Hittills har enbart ett fåtal studier
ägnats åt hur organisationer kan lyckas med postimplementeringen (Ha & Anh, 2013; Zhu
et al., 2010).

1.1 Problemdiskussion
Enligt ovan förd diskussion är misslyckandegraden för affärssystemsimplementeringar
hög efter att systemet väl tagits i bruk (Ha & Anh, 2013; Muscatello & Parente, 2006;
Zhang et al., 2004; Zhu et al., 2010). Anledningen till den höga misslyckandegraden är att
organisationer har haft svårt att uppnå målen med implementeringen när systemet väl
togs i bruk. Det som sker efter “go live” är därför viktigt att arbeta med för att
postimplementeringen inte ska misslyckas (Ha & Anh, 2013; Nicolaou, 2004; Ross &
Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013). För att nå ett stabilt läge behöver organisationer
fortsätta arbeta med affärssystemet under postimplementeringen för att stabilisera
eventuell ineffektivitet och för att ständigt förbättra användningen av systemet (Ha &
Anh, 2013; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013). Botta-Genoulaz och Millet (2005),
Grabski et al. (2011) samt Ha och Anh (2013) hävdar att det behövs fler studier inom
postimplementering eftersom det i dagsläget inte gjorts mycket forskning kring ämnet.
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Trots att det finns omfattande forskning om vad som ska göras för att lyckas med en
affärssystemsimplementering är misslyckandegraden fortfarande hög (Al-Yaseen et al.,
2008). Detta motiverar till att mer forskning behövs kring det som sker efter
implementeringen och “go live”. Genom denna studie är det tänkt att uppmärksamma
kunskapsluckan inom postimplementering med fokus på stabiliseringsfasen. Vårt bidrag
blir att bidra med kunskap inom ämnet postimplementering genom att beskriva hur
organisationer arbetar med stabiliseringsfasen. Det kommer göras genom att svara på
frågeställningen:
Hur arbetar organisationer med stabiliseringsfasen under postimplementeringen?

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer arbetar med
stabiliseringsfasen efter “go live”. Studien syftar även till att beskriva hur de arbetar med
stabiliseringsfasen och därmed bidra med kunskap inom ämnet postimplementering.

3

2. Litteraturstudie
I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som ligger till grund för vår intervjuguide
och här förklaras även de begrepp som används inom området. Inledningsvis beskrivs
kortfattat affärssystemets livscykel följt av mer ingående beskrivningar av
implementering samt postimplementering med fokus på stabiliseringsfasen.

2.1 Affärssystemets livscykel
Implementeringsfasen är den första fasen i affärssystemets livscykel och innefattar bland
annat val av affärssystem, förstudie och planering, projektgenomförande samt själva
införandet av systemet (Abdinnour & Saeed, 2015; Grabski et al., 2011; Ross & Vitale,
2000). Implementeringen slutar vid “go live”, som innebär att affärssystemet tas i bruk
och helt ersätter det gamla systemet (Abdinnour & Saeed, 2015; Ross & Vitale, 2000).
Efter “go live” startar postimplementeringsfasen som innefattar arbete med att rätta till
eventuella brister och utveckla användningen av affärssystemet (Botta-Genoulaz & Millet,
2006; Chou, Chang, Lin & Chou, 2014; Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001;
Markus et al., 2000; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013).
Postimplementeringsfasen kan delas in i tre olika subfaser (se figur 1): stabilisering,
ständig förbättring och omvandling (Ross & Vitale, 2000).

Figur 1. Figuren illustrerar de olika faserna inom affärssystemets livscykel och är
inspirerad av Ross och Vitale (2000).

2.2 Implementering
Implementeringen innefattar arbetet med att sätta ett affärssystem på plats i en
organisation och håller på fram tills att systemet tas i drift, det vill säga fram till “go live”
(Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009). En affärssystemsimplementering är en
omfattande process för en organisation och leder vanligtvis till olika
verksamhetsförändringar (Lindvall & Nilsson, 2009). I samband med en implementering
är det vanligt att förändringar görs i exempelvis organisationens affärsprocesser för att
matcha systemets processer. Införandet av ett nytt affärssystem ska bidra till att
organisationen uppnår den effekt och de mål som önskas (Davenport, 2000; Magnusson
& Olsson, 2009). Målen för affärssystemet kan bland annat vara effektivisering av
organisationens processer, förbättrad informationshantering samt kortare ledtider.
Genom en lyckad implementering kan organisationer effektivisera sin verksamhet och
hålla sig uppdaterade inom sin bransch (Magnusson & Olsson, 2009). För att det nya
affärssystemet ska kunna nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt krävs inte bara
4

tekniska förändringar, det är även viktigt att se över de organisatoriska rutinerna som hur
arbetet går till idag och vilken kultur som råder inom organisationen (Ha & Anh, 2013;
Magnusson & Olsson, 2009). Vanliga aktiviteter som sker under implementeringen av ett
affärssystem är framtagning av kravspecifikation, identifiering av problem och risker,
uppföljning mot kravspecifikation, förändring av affärsprocesser, användarutbildning
och utvärdering av projektet (Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009).
Under implementeringen av ett affärssystem är det vanligt att förändringar görs i
organisationens affärsprocesser (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Ha & Anh, 2013). Det görs
eftersom det kan vara svårt att fortsätta arbeta i de gamla affärsprocesserna för att de
hade stöd av det gamla systemet eller de gamla rutinerna. För att kunna utnyttja
affärssystemet på bästa möjliga sätt är det nödvändigt att affärsprocesserna får stöd av
systemet (Fui-Hoon Nah et al., 2001). Användarutbildning är en viktig aktivitet som sker
löpande under en affärssystemsimplementering (Ram et al., 2013). Under
implementeringen utbildas användarna i en testmiljö av systemet där de får lära sig att
arbeta i de nya processerna och i sina arbetsflöden (Ram et al., 2013; Nicolaou, 2004a).
Det är vanligt att organisationen väljer ut några personer som blir ”super users” under
implementeringen (Davenport, 2000). De representerar sin avdelning och deras roll
under implementeringen är att ge åsikter kring hur systemet kommer påverka deras
avdelning, komma överens om hur konfigureringar ska göras och utbilda de andra
användarna på respektive avdelning. Enligt Davenport (2000) är denna roll viktig både
under implementeringen och efter “go live”, alltså under postimplementeringen.
De utvärderingar som görs under implementeringen syftar främst till att utvärdera
projektets initiala delar (Al-Yaseen et al., 2008). Det kan till exempel handla om att
utvärdera kostnader och tidsplanering och ger underlag på justeringar som kan behöva
göras i projektets planering. Under själva implementeringen är det svårt för
utvärderingarna att ge svar på vilka mål eller fördelar affärssystemet kommer generera
eftersom projektet fortfarande är under utveckling och implementeringen inte är färdig
(Al-Yaseen et al., 2008). Användarutbildningar, förändring av affärsprocesser och
utvärderingar sker löpande under implementeringen (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou,
2004a; Chou et al., 2014). Dessa aktiviteter fortsätter även under postimplementeringen
men har då ett annat fokus. Fokus ändras eftersom det är först efter systemet tagits i bruk
som det märks hur väl de nya affärsprocesserna fungerar eller hur väl användarna tagit
till sig utbildningen. Utifrån detta kan nya användarutbildningar genomföras med ett
annat fokus än tidigare eller så kan affärsprocesserna behöva justeras ytterligare (AlYaseen et al., 2008; Ram et al., 2013).
Enligt resultatet av en studie utförd av Zhu et al. (2010) visade det sig att flera
organisationer efter implementering av ett affärssystem känt missnöje med systemet när
det väl togs i bruk. Anledningar till missnöje har bland annat varit att systemet inte nått
upp till förväntningarna, till exempel genom att systemet inte stödjer verksamhetens
behov som det var tänkt eller att utförandet av aktiviteterna under implementeringen har
varit bristande (Ha & Anh, 2013; Zhu et al., 2010). Tidigare studier kring implementering
av affärssystem visar att många organisationer endast fokuserar på aspekter kring den
initiala implementeringen, som val av affärssystem, förstudie och planering,
projektgenomförande samt själva införandet av systemet (Abdinnour & Saeed, 2015;
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Grabski et al., 2011). Enligt Abdinnour och Saeed (2015) samt Ha och Anh (2013) behöver
organisationer lägga fokus på postimplementeringssteget för att optimera användningen
av affärssystemet även efter “go live”.

2.3 Postimplementering
När den initiala implementeringen är genomförd och “go live” har passerats börjar
postimplementeringen (Abdinnour & Saeed, 2015; Nicolaou, 2004a; Ross & Vitale, 2000;
Shaul & Tauber, 2013). Under postimplementeringen utvecklas användningen av
affärssystemet efter den tidigare genomförda implementeringen. Användningen av
affärssystemet utvecklas bland annat genom att vidareutbilda användare och fördjupa
användarnas kompetens i systemet (Al-Yaseen et al., 2008; Chou et al., 2014; Ram et al.,
2013). Under postimplementeringen kan även fel som uppstått på grund av brister i
implementeringen rättas till (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Ross &
Vitale, 2000).
Postimplementeringen består av tre subfaser: stabilisering, ständig förbättring och
omvandling (Ross & Vitale, 2000). Arbetet med faserna kan hålla på cirka ett och ett halvt
till fyra och ett halvt år efter “go live” (Ross & Vitale, 2000). Inom dessa faser utförs ett
antal aktiviteter som är viktiga för att organisationen ska uppnå sina mål med
affärssystemet (Ha & Anh, 2013; Nicolaou, 2004a; Ross & Vitale, 2000). Målen
organisationer kan ha med att implementera ett affärssystem kan till exempel vara att
effektivisera organisationens processer, förbättra informationshanteringen och få
kortare ledtider (Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009).
Under stabiliseringsfasen, som sker direkt efter “go live”, rättas eventuella brister som
uppkommit under den initiala implementeringen (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et
al., 2014; Ross & Vitale, 2000). Det kan vara brister i användarutbildningar, fel i de
förändringar som gjorts av affärsprocesserna eller systemrelaterade fel. Under
stabiliseringsfasen utförs även aktiviteter för att utveckla användningen av systemet för
att stabilisera verksamheten och gå mot ett stabilt läge (Markus et al., 2000; Ross & Vitale,
2000; Shaul & Tauber, 2013). Ett stabilt läge kan definieras som att affärsprocesserna
inom organisationen fungerar smidigt och effektivt samt att användarna är trygga i
användningen av systemet och hur processerna genomförs (Fui-Hoon Nah et al., 2001;
Markus et al., 2000). I den andra fasen inom postimplementering, “ständig förbättring”,
arbetar organisationer mot att löpande förbättra sin verksamhet med stöd av
affärssystemet (Ross & Vitale, 2000). Det kan handla om att integrera nya moduler och
öka sin integrering med kunder och leverantörer (Ross & Vitale, 2000; Markus et al.,
2000). Under denna fas upptäcker organisationen ofta fördelar och
effektivitetsförbättringar med affärssystemet (Rajagopal, 2002; Ross & Vitale, 2000). I
denna fas sker ständig förbättring av användarnas systemkunskaper och fortsatta
förändringar av affärsprocesser för att hela tiden utvecklas mot det bättre (Markus et al.,
2000). Under fasen omvandling blir organisationen mer flexibel och processerna
effektivare (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Ross & Vitale, 2000). I denna fas realiserar
organisationen ofta fördelar på en mer strategisk nivå som att få en tydligare
beslutsprocess för hela organisationen (Ross & Vitale, 2000).
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2.4 Stabiliseringsfasen
Stabiliseringsfasen är den första fasen inom postimplementeringen och innefattar den
första tiden efter “go live”, cirka tre till tolv månader (Ross & Vitale, 2000). Det är vanligt
att organisationer upplever en sänkning i effektivitet i samband med “go live” (Ross &
Vitale, 2000; Markus et al., 2000). Därför innehåller denna fas aktiviteter som att säkra
affärssystemets huvudfunktioner, fortsatta anpassningar av affärsprocesser, vidare
användarutbildningar och utvärdering (Ha & Anh, 2013; Markus et al., 2000; Nicolaou,
2004a; Ross & Vitale, 2000). Under denna fas kan även vissa fördelar med affärssystemet
börja visa sig i form av enklare hantering av rapporter och bättre förståelse för
organisationens produkter och processer (Ross & Vitale, 2000).
Markus et al. (2000) samt Shaul och Tauber (2013) tar också upp olika faser inom
postimplementering. Stabiliseringsfasen benämner de som en “shakedown-fas” där en
organisation efter “go live” går mot att nå ett normalt förhållande genom stabilisering.
Eftersom systemet kan upplevas som långsamt och ha dålig effektivitet precis efter “go
live” handlar denna fas om att stabilisera för att komma till ett stabilt läge (Markus et al.,
2000; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013). Aktiviteter som sker i denna fas är
exempelvis att “rätta till misstag” som uppstått på grund av brister i den initiala
implementeringen (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Ross & Vitale, 2000).
Dessa misstag kan rättas till genom att justera och förändra affärsprocesser och få dem
att fungera med det nya systemet, fördjupad utbildning av användare, ändra
konfigurationsinställningar och IT-infrastruktur (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et
al., 2014; Fui-Hoon Nah et al., 2001; Markus et al., 2000; Ross & Vitale, 2000; Shaul &
Tauber, 2013). Dock är stabiliseringsfasens syfte inte bara att rätta till fel.
Användarutbildning, förändring av affärsprocesser och utvärdering är exempel på
aktiviteter som tas med in i postimplementeringen från den initiala implementeringen
(Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Fui-Hoon Nah et al., 2001; Ha & Anh,
2013; Ross & Vitale, 2000). Under postimplementeringen fortsätter arbetet med dessa
aktiviteter men med ett annat fokus. Fokus under postimplementeringen ligger på att
göra små anpassningar och justeringar som har betydelse för att användningen av
affärssystemet ska bli så effektivt som möjligt och stödja organisationens behov (Chou et
al., 2014; Ha & Anh, 2013; Ross & Vitale, 2000).
Enligt Rajagopal (2002) är stabiliseringsfasen under postimplementeringen mest kritisk
och svårast att genomföra. Anledningen till detta är bland annat att det tar tid att förändra
och stabilisera affärsprocesserna så att de passar affärssystemet och fungerar bra i
organisationen. Det kan ta tid för användarna att utbildas i systemet och
affärsprocesserna till den grad att flöden och processer fungerar och är tidseffektiva (Ha
& Anh, 2013; Rajagopal, 2002).

2.4.1 Utvärdering
Under postimplementeringen ger utvärderingarna svar på vilka mål och fördelar som
verkligen uppnåtts till följd av implementeringen (Al-Yaseen et al., 2008). Därför är
utvärdering en viktig aktivitet under postimplementeringen för att organisationen ska
kunna realisera de mål de velat uppnå (Al-Yaseen et al., 2008; Irani, 2010). Utvärdering
under postimplementeringen sätter en definition på vilka mål och fördelar projektet
uppnått hittills samt om det uppstått systemrelaterade fel (Al-Yaseen et al., 2008;
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Nicolaou, 2004a; Nicolaou, 2004b). Det ger även underlag på användarnas kompetens och
om kompletterande användarutbildningar behövs samt om affärsprocesserna behöver
anpassas eller justeras. Utvärderingar kan bland annat göras genom
enkätundersökningar och användarintervjuer (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou, 2004a).
Resultatet av utvärderingarna är betydande för postimplementeringens framgång
eftersom utvärderingen stödjer beslutsfattande och ger svar på om organisationen
uppnått de mål de hade med implementeringen (Nicolaou, 2004a). Utvärderingar kan
göras på hela projektets omfattning och planering, av drivande aktiviteter inom
projektutveckling, av misslyckade strategier, av uppnådda mål och användarnas
kompetens i systemet (Irani, 2010; Nicolaou, 2004a). Finney och Corbett (2007) påpekar
också vikten av utvärdering under postimplementeringen och påstår att projektet inte
kan avslutas utan att utvärderas ordentligt. Aktiviteten utvärdering är enligt Irani (2002)
viktig eftersom det ger organisationen stöd i lärandet om och förståelsen för
affärssystemet. Exempel på utvärderande aktiviteter är att utvärdera hur väl systemet
passar in i organisationens processer, utvärdera processintegrering, utvärdera eventuella
systemrelaterade fel samt utvärdera användarutbildning (Nicolaou, 2004a; Nicolaou,
2004b).

Figur 2. Figuren illustrerar utvärdering under de olika stadierna
implementeringsprojekt och är inspirerad av Al-Yaseen et al. (2008).

i

ett

Figur 2 visar exempel på skillnaden mellan utvärdering under implementeringen och
postimplementeringen (Al-Yaseen et al., 2008). Under implementeringen görs
utvärdering för att leda projektet framåt och för att ge underlag för eventuella
förändringar eftersom affärssystemet är i utvecklingsstadiet. De utvärderingar som
genomförs under postimplementeringen ger svar på vilka mål som uppnåtts efter “go live”
och hur väl hela projektet genomförts eftersom systemet då är i användning (Al-Yaseen
et al., 2008). De utvärderingar som görs efter “go live” kan även användas för att
sammanställa systemrelaterade problem som uppstått (Nicolaou, 2004b).

2.4.2 Användarutbildning
Under postimplementeringen görs finjusteringar och kompletterande utbildningar i det
som kan ha varit bristande i användarutbildningarna under implementeringsfasen (Ha &
Anh, 2013). Efter “go live” märks det hur väl användarna tagit till sig utbildningen och
vilken kunskap de har om systemet (Ram et al., 2013). Detta kan mätas med hjälp av de
utvärderingar som görs under postimplementeringen (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou,
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2004a). Utifrån utvärderingarna tas ett resultat fram på hur framgångsrika
användarutbildningarna varit och om det behövs vidare utbildning eller justeringar (AlYaseen et al., 2008). Dessa justeringar kan vara små men ha stor betydelse för om
organisationen kommer uppnå de mål de hade med affärssystemet (Nicolaou &
Bhattachayra, 2006). Om aktiviteten användarutbildning inte får fortsatt fokus även
under postimplementeringen finns risken att målen med affärssystemet inte uppnås
(Chou et al., 2014; Nicolaou & Bhattachayra, 2006). Enligt Nicolaou och Bhattacharya
(2006) är användarutbildning och systemanpassningar viktiga aktiviteter under
postimplementeringen för att organisationen ska uppnå målen med och utvinna fördelar
av affärssystemet. Genom den forskning de presenterar i sin artikel kan de dra slutsatsen
att detta är något de deltagande organisationerna upplevt själva.
En betydande faktor för att lyckas med en implementering är den interna kunskapen som
finns inom organisationen (Chou et al., 2014; Ram et al., 2013). Genom
användarutbildningar kan organisationen överföra både den underliggande och faktiska
kunskapen om affärssystemets logik, koncept, processer och funktioner (Ram et al.,
2013). En effektiv utbildning är viktig och gör att användarna lär sig nödvändiga
färdigheter och verktyg i affärssystemet som krävs för att de på ett effektivt sätt ska kunna
utföra sitt vardagliga arbete. Enligt Chou et al. (2014) samt Umble, Haft och Umble (2003)
kan ett bra upplägg på användarutbildningarna hjälpa användarna att utnyttja systemet
till högsta möjliga potential och på så vis kan organisationen uppnå målen med
implementeringen och därmed även lyckas med postimplementeringsfasen.
Användarutbildningar under postimplementeringen är nödvändiga för att förbättra och
bibehålla kompetensen hos användarna (Ha & Anh, 2013). Genom att löpande
vidareutbilda användarna i affärssystemet under postimplementeringen får de en
djupare kunskap och förståelse, vilket bidrar till en effektivare användning av systemet
(Ha & Anh, 2013; Muscatello & Parente, 2006).
Robey, Ross och Boudreau (2002) påstår att ett hinder för användarutbildning inom
affärssystemet är att användarna har för mycket kunskap om de tidigare systemen och de
gamla affärsprocesserna. Att börja använda ett nytt affärssystem kräver ofta att
förändringar görs i de existerande affärsprocesserna för att kunna dra nytta av systemet
så bra som möjligt (Lindvall & Nilsson, 2009). Att lära om affärsprocesser som använts
under en lång tid kan vara problematiskt då gammal kunskap ska ersättas med ny (Robey
et al., 2002). Detta var något de organisationer som deltagit i undersökningen som
presenteras av Robey et al. (2002) kunde konstatera, det blev svårt för användarna att
lära in ny kunskap eftersom de hela tiden försökte koppla tillbaks till hur de arbetat
tidigare. Det blev däremot svårt att fortsätta arbeta i de gamla processerna eftersom de
då hade stöd av de tidigare systemen som nu är ersatta med ett affärssystem (Fui-Hoon
Nah et al., 2001; Ha & Anh, 2013; Robey et al., 2002). Detta är även en anledning till att
användarutbildningar anses vara en viktig aktivitet inom postimplementering.
Användarna utbildas inte bara i systemet utan de ska även läras in i de nya
affärsprocesserna som affärssystemet kräver eftersom det är användarna som ska utföra
det arbete som säkerställer att målen med affärssystemet uppnås (Ha & Anh, 2013; Robey
et al., 2002).
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Enligt Ha och Anh (2013) samt Ram et al. (2013) kan användarutbildningarna vara
avgörande för om en affärssystemsimplementering ska bli framgångsrik. Det finns även
bevis på att god kvalitet under implementeringen, en väl förberedd organisation samt ett
samband mellan organisationens vision och extern expertis kan leda till en framgångsrik
affärssystemsimplementering (Chou et al., 2014; Ha & Anh, 2013; Ram et al., 2013). Enligt
Ram et al. (2013) har två aktiviteter central betydelse för att postimplementeringsfasen
ska anses som framgångsrik, dessa två är användarutbildning och förändring av
affärsprocesser.

2.4.3 Förändring av affärsprocesser
De stora förändringarna i affärsprocesserna görs under den initiala implementeringen
men det krävs även att små förändringar sker under postimplementeringen (Ha & Anh,
2013; Kim et al., 2013; Ram et al., 2013; Shaul & Tauber, 2013). Förändringar på detaljnivå
kan göras först när systemet har satts på plats eftersom det är då det går att få en
uppfattning om affärsprocesserna matchar det nya affärssystemet (Ram et al., 2013). För
att få reda på om affärsprocesserna matchar systemet och ta reda på vilka förbättringar
som behöver göras, ska utvärderingar ske löpande under hela implementeringen (AlYaseen et al., 2008; Ram et al., 2013). Dock är det även viktigt att utvärderingar av
affärsprocesserna görs under postimplementeringen, detta för att få en indikation om
organisationen uppnått målen med implementeringen eller hur långt de har kommit.
Enligt Fui-Hoon Nah et al. (2001) ska en organisations processer förändras snarare än att
systemet modifieras för att passa de existerande processerna. Organisationen ska kunna
ta stöd av affärssystemet och därför behöver de ändra sina affärsprocesser för att matcha
systemets processer (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Kim et al., 2013).
Ha och Anh (2013) samt Ram et al. (2013) hävdar att det finns en koppling mellan ITinvesteringar och förändringar av affärsprocesser och genom en lyckad kombination av
dessa kan en bättre lönsamhet uppnås. Att uppnå en bättre lönsamhet är ett vanligt mål
för organisationer som står inför en affärssystemsimplementering (Davenport, 2000;
Magnusson & Olsson, 2009). Det har även visat sig i tidigare studier att förändringar av
affärsprocesserna kan ha ett samband med produktiviteten hos de anställda (Ram et al.,
2013). Produktiviteten sägs kunna förbättras genom utbildningar i hur de nya
processerna fungerar och vad målet med dem är, det är därför viktigt att organisationer
lägger fokus på att lära ut det till sina anställda för att uppnå målen med affärssystemet
(Ha & Anh, 2013; Ram et al., 2013).

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie
Från litteraturstudien har tre teman identifierats som ligger till grund för våra
intervjuguider (se bilaga 1 & 2). Dessa teman är utvärdering, användarutbildning samt
förändring av affärsprocesser. Det är teman som är viktiga att arbeta med både under den
initiala implementeringen samt under postimplementeringen (Fui-Hoon Nah et al., 2001;
Ha & Anh, 2013; Magnusson & Olsson, 2009). Under stabiliseringsfasen, som börjar direkt
efter “go live”, ligger fokus främst på att arbeta med stabilisering för att nå ett stabilt läge
(Markus et al., 2000; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013). Ett stabilt läge kan
definieras som att affärsprocesserna inom organisationen fungerar smidigt och effektivt
samt att användarna är trygga i användningen av systemet och hur processerna
genomförs (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Markus et al., 2000). För att nå ett stabilt läge
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genomförs arbete med att rätta eventuella brister som uppkommit under den initiala
implementeringen och utveckla användningen av systemet för att stabilisera
verksamheten (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Ross & Vitale, 2000).
Utvärdering är en viktig aktivitet under stabiliseringsfasen eftersom det ger svar på vilka
mål och fördelar som verkligen uppnåtts till följd av implementeringen (Al-Yaseen et al.,
2008; Nicolaou, 2004a). Genom utvärderingar får organisationen även underlag på
användarnas kompetens, om kompletterande användarutbildningar behövs samt om
affärsprocesserna behöver anpassas eller justeras. Under den initiala implementeringen
kan bland annat användarutbildningar ha varit bristande och förändringar av
affärsprocesserna kan ha gjorts på fel sätt (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al.,
2014; Ross & Vitale, 2000). Därmed kan det behövas fler användarutbildningar och
justeringar av affärsprocesser även efter “go live”, alltså under stabiliseringsfasen. Dock
handlar stabiliseringsfasen inte bara om att rätta till fel, utan den handlar även om att
stabilisera verksamheten för att nå ett stabilt läge eftersom den första tiden efter “go live”
ofta upplevs som problematisk (Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Ross &
Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013). För att komma till ett stabilt läge behövs ofta
fördjupade användarutbildningar för att användarna ska känna sig trygga i systemet och
de nya processerna (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Markus et al., 2000).
Från litteraturstudien tog vi med oss de tre teman som nämns ovan: utvärdering,
användarutbildning och förändring av affärsprocesser som underlag till våra
intervjuguider (se bilaga 1 & 2). Utifrån dessa teman formulerades frågorna som
användes vid datainsamlingen.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien.
Nedan presenteras val av vetenskaplig ansats, utförande av litteraturstudie, beskrivning
av de urvalskriterier som gjorts, val av företag och intervjupersoner, hur datainsamlingen
gått till, analysmetodens genomförande, metoddiskussion samt vilken hänsyn vi tagit till
forskningsetik.

3.1 Vetenskaplig ansats
Då vår studie har för avsikt att skapa en djupare förståelse kring ämnet
postimplementering och besvara vår frågeställning: “Hur arbetar organisationer med
stabiliseringsfasen under postimplementeringen?”, valde vi en kvalitativ ansats. Målen med
en kvalitativ ansats är att förstå de olika kulturella och sociala sammanhang som
människor arbetar i (Myers, 2013). På så sätt kan det skapas en djupare förståelse för data
som samlats in. För att genomföra en kvalitativ ansats finns olika metoder som kan
användas för att samla in empiri. Kvalitativa metoder kan till exempel vara intervjuer,
dokument och en forskares intryck och reaktioner. Enligt Myers (2013) kan en kvalitativ
ansats med fördel användas för att undersöka ett ämne mer ingående i mindre skala och
därmed kan större hänsyn till sammanhanget tas. Det gör det möjligt att skapa en djupare
förståelse för svaret då intervjupersonen kan förklara sitt svar i det sammanhang som
frågan berör. Kvalitativa intervjuer kan ge rik data och har för avsikt att skapa en djupare
förståelse för intervjupersonens egna perspektiv, upplevelser och tolkningar (Braun &
Clarke, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009).

3.2 Litteraturstudie
För att genomföra vår litteraturstudie har vi använts oss av artikeldatabaserna
ABI/Inform Global, Emerald Insight, Google Scholar, Science Direct och International
Federation for Information Processing (IFIP). Sökningen efter vetenskapliga artiklar och
böcker drevs av uppsatsens nyckelord och därmed finns en spridning på journaler och
konferenser. En fullständig litteraturstudie ska inte baseras på artiklar hämtade ur
samma journaler och databaser, utan de ska finnas en variation (Webster och Watson,
2002). Sökorden som använts är bland annat ERP implementation, post implementation,
ERP post implementation success, post implementation evaluation, user training och second
wave.
För att välja ut vilka vetenskapliga artiklar som var relevanta studerades till en början
endast abstrakt och slutsats. De artiklar som bedömdes relevanta var de som innehöll
nyckelbegreppet postimplementering och som beskrev aktiviteter under
postimplementeringen. De utvalda artiklarna studerades sedan noggrant för att hitta
väsentliga bidrag till litteraturstudien. Litteraturstudien genomfördes för att presentera
undersökningsområdet, få ett underlag till intervjuguiderna samt för att kunna analysera
resultatet från empirin. Efter att ha genomfört litteraturstudien kunde intervjuguiderna
tas fram, en intervjuguide till beställarföretagen och en för konsultföretaget (se bilaga 1
och 2).

12

3.3 Urvalskriterier
Studien har genomförts hos tre större företag med fler än 50 anställda och med en
nettoomsättning på över 80 miljoner kronor [1]. Två av företagen är från beställarsidan
och har implementerat ett nytt affärssystem. Kriteriet för dessa företag var att de skulle
ha implementerat ett nytt affärssystem för minst fyra år sedan. Denna tidsbegränsning
gjordes för att företagen ska ha haft möjlighet att genomföra någon form av arbete efter
implementeringen. Eftersom arbetet med postimplementeringen kan pågå i upp till cirka
fyra och ett halvt år efter “go live” sattes kriteriet att de intervjuade företagen skulle ha
gått live för minst fyra år sedan (Ross & Vitale, 2000). Urvalet av företag till vår studie
specificerades även till större företag som har genomfört en postimplementering. För att
hitta de aktuella beställarföretagen till vår studie sökte vi efter information på olika
konsultföretags hemsidor och läste om deras kundfall. På så sätt kunde vi hitta relevanta
företag som vi sedan kontaktade genom telefon och e-post för att boka intervju. Kriterier
för val av intervjupersoner hos företagen på beställarsidan var att de skulle ha medverkat
under hela implementeringen samt i arbetet som gjorts efter “go live”.
Det tredje företaget är från konsultsidan och arbetar med att implementera affärssystem
hos beställarföretag. Kriteriet för konsultföretaget var att de skulle vara ett stort företag
som har lång erfarenhet av affärssystemsimplementeringar och postimplementeringar.
Urvalskriteriet för de konsulter som intervjuades var att de skulle ha erfarenhet från att
ha varit med vid flertalet implementeringar och arbetat med postimplementering.

3.4 Företag
Företagen som deltagit i studien har valts ut enligt de urvalskriterier som beskrivs ovan.
För att hålla företagens identiteter anonyma har vi valt att använda fiktiva namn och inte
nämna exakt företagsstorlek förutom att de ingår i kategorin större företag.
Industriprodukter AB har en företagsstorlek på över 50 anställda och omsätter 265
miljoner kronor per år. År 2011 blev de uppköpta av en utländsk koncern med
huvudkontor i Asien, därmed fick de byta affärssystem från IFS till SAP för att ha samma
affärssystem som hela koncernen. I oktober 2012 gick de live med SAP. Företaget
producerar mekaniska komponenter till industrimaskiner.
Kontorsprodukter AB har över 100 anställda och omsätter 765 miljoner kronor om året.
År 2008 bytte de affärssystem från AS400 till Microsoft Axapta. Företaget är huvudkontor
för sin koncern och har dotterbolag runt om i Europa. Implementeringen av Axapta
genomfördes först i Sverige och därefter hos alla dotterbolag för att ha samma
affärssystem inom hela koncernen. Företaget säljer kontors-, lager- och
verkstadsinredning.
Konsultföretaget AB är en global leverantör av mjukvaruutveckling och ITkonsulttjänster. Företaget implementerar affärssystem och har goda erfarenheter av
postimplementering. De är verksamma i över 20 länder och har över 16 000 konsulter
och ingenjörer. Företaget arbetar mot flertalet olika branscher så som bland annat bank
och finans, detaljhandel och distribution, hälsa och sjukvård samt media och
underhållning.
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3.5 Intervjupersoner
Till en början föll valet av intervjuperson på den person på företaget som haft
huvudansvaret vid implementeringen. Efter intervjuerna med personerna som haft
huvudansvaret frågade vi dem om förslag på andra personer vi skulle kunna intervjua
som också varit involverade vid implementeringen. Det ledde till att de gav
kontaktuppgifter eller själva kontaktade personer de tyckte passade utifrån våra
urvalskriterier. Därmed genomfördes intervjuer med personer som varit involverade
under implementeringen och arbetet efter “go live” med roller som utbildningsansvarig
eller användare inom inköp och lager. Sammanlagt har vi intervjuat sju personer från tre
olika företag för att kunna analysera olika arbetssätt och erfarenheter som har gett bidrag
till vår studie.
I tabell 1 presenteras de personer och företag som deltagit i intervjuerna, vilken roll de
har i företaget samt när intervjun ägt rum görs för att påvisa deras deltagande. Eftersom
de deltagande företagen är anonyma använder vi fiktiva namn på både företag och
intervjupersoner.
Tabell 1. Intervjupersoner
Person Företag
1

Namn

Industriprodukter AB Harald

Datum

Roll

2016-03-30 Affärssystemsansvarig
2016-04-13

2

Industriprodukter AB Henrik

2016-04-13 Inköpare

3

Industriprodukter AB Lisa

2016-04-13 Lagerarbetare

4

Kontorsprodukter AB Bengt

2016-03-30 IT-chef

5

Kontorsprodukter AB Carl

2016-04-18 Utbildningsansvarig

6

Konsultföretaget AB

Lena

2016-04-14 Senior affärssystemskonsult

7

Konsultföretaget AB

Christer 2016-05-04 Senior verksamhetskonsult

3.6 Datainsamling
Datainsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att
frågorna är formulerade i förväg men under intervjun kan nya frågor komma upp
beroende på intervjupersonens svar, frågorna behöver alltså inte hållas strikt till de som
förberetts (Myers, 2013). Intervjuerna har gjorts hos tre olika företag med sammanlagt
sju intervjupersoner. Två av företagen är från beställarsidan och ett företag är från
konsultsidan. Företagen från beställarsidan intervjuades om deras affärssystems14

implementeringar, postimplementeringar samt hur de arbetat under stabiliseringsfasen.
Hos företaget från konsultsidan intervjuades en affärssystemskonsult och en
verksamhetskonsult om hur konsulter generellt sett brukar arbeta med implementering
och postimplementering ute hos företag. Vi började med att intervjua de personer som
haft huvudansvaret för implementeringen hos respektive företag på beställarsidan för att
få en övergripande uppfattning. Vid den första kontakten via telefon bekräftade
intervjupersonerna att de varit delaktiga och att de hade kunskap om implementeringen
och arbetet som gjorts efter “go live”, detta för att kunna besvara våra frågor. Innan varje
intervju skickades även frågorna ut till respektive intervjuperson via e-post. Detta gjordes
för att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig inför intervjun.
Intervjufrågorna togs fram utifrån de teman som identifierats i litteraturstudien:
användarutbildning, utvärdering och förändring av affärsprocesser (se bilaga 1 & 2).
Eftersom fokus i vår studie ligger på stabiliseringsfasen under postimplementeringen,
utformades våra intervjufrågor med fokus på den första tiden efter “go live”. Frågorna
som ställdes kring våra tre teman berörde hur företagen arbetat med dem under den
initiala implementeringen samt hur de arbetade med dem under postimplementeringen.
Temat användarutbildning innehöll frågor kring upplägget på utbildningarna under
implementering och postimplementeringen. Diskussion hölls kring vad som eventuellt
varit bristande i utbildningen under den initiala implementeringen och vad som gjordes
under postimplementeringen för att komplettera användarutbildningarna. Temat
utvärdering berörde frågor om företaget gjort utvärderingar under implementeringen
och postimplementeringen, vad dessa har fokuserat på och vad resultatet på
utvärderingarna kunnat användas till. Kring temat förändring av affärsprocesser ställdes
frågor om vilka förändringar som gjorts i företagets processer under implementeringen
och om det gjorts fler justeringar i processerna även under postimplementeringen. För
att få en bakgrund kring bytet av affärssystem ställdes även frågor kring anledningen till
bytet och kring upplägget av den initiala implementeringen.
Eftersom vi haft semistrukturerade intervjuer har vi även ställt följdfrågor under
intervjuerna som kan skilja sig från intervju till intervju. Intervjuerna spelades in efter
godkännande av intervjupersonerna för att kunna transkribera materialet och få ut all
information från intervjun. Varje intervju tog cirka 40-120 minuter beroende på hur
omfattande svar intervjupersonerna gav. Enligt Myers (2013) finns inget ideal på antal
intervjuer som behövs. När ingen ny information erhålls från intervjuerna uppnås
mättnad. Det är viktigare att se till att intervjupersonerna ger olika perspektiv på ämnet
än att genomföra en stor mängd intervjuer (Myers & Newman, 2007). Efter att ha
genomfört sex intervjuer hos de företag från beställarsidan som implementerat
affärssystem började vi uppleva mättnad. Det berodde på att intervjupersonerna till slut
inte tillförde någon ny information om hur de hade arbetat med postimplementeringen,
utan de fyllde på med information vi redan samlat in. Därför nöjde vi oss med de
intervjuer vi gjort där och kompletterade med två konsultintervjuer. Detta för att få ett
mer generellt perspektiv och för att konsulterna med sina åsikter och erfarenheter kunde
berätta vad som görs vid affärssystemsimplementeringar och postimplementeringar.
Vi intervjuade företagen från beställarsidan kring när de bytte affärssystem samt hur de
arbetat med stabiliseringsfasen under postimplementeringen. Intervjuerna hos dessa
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företag gjordes på plats hos respektive företag. Hos Industriprodukter AB genomfördes
en av intervjuerna med tre intervjupersoner samtidigt, vid detta tillfälle deltog
affärssystemsansvarig samt två användare, en från inköp och en från lager. Utöver de
intervjuer som gjordes hos beställarföretagen genomfördes även två intervjuer med ett
konsultföretag. Konsultintervjuerna gjordes genom telefon och intervjufrågorna
nischades om till en konsults perspektiv på hur arbetet generellt brukar gå till under en
postimplementering. De första intervjuerna med beställarföretagen gjordes främst med
den person på respektive företag som haft ansvar för implementeringen. Vid denna
intervju ställdes mer generella frågor kring bakgrunden till bytet av affärssystem,
upplägget på den initiala implementeringen, eventuella problem kopplade till “go live”
och hur arbetet genomförts under postimplementeringen.

3.7 Analysmetod
För att undersöka vår frågeställning har vi valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys
av empirin för att på så sätt kunna ta fram det som var mest relevant för vår undersökning.
En kvalitativ innehållsanalys är en metod som kan användas för att analysera text samt
verbal och visuell kommunikation (Elo & Kyngäs, 2008). Analysarbetet inleddes med att
vi strukturerade vår insamlade data genom transkribering. Enligt Braun och Clarke
(2006) är det viktigt att skapa sig en god förståelse för den insamlade datan innan
analysarbetet går vidare. Vi läste därför igenom vår insamlade data flertalet gånger innan
vi började att identifiera återkommande samband och teman genom färgkodning. När vi
färgkodade utgick vi från de tre teman som identifierats i litteraturstudien: utvärdering,
användarutbildning och förändring av affärsprocesser. Varje tema fick en färg och vi valde
att färgkoda på utskrivna dokument då vi ansåg att det gav oss en bättre översikt av vårt
material än om vi gjort det digitalt. Att färgkoda material innebär att organisera insamlad
data för att den ska bli lättare att hantera (Myers, 2013). Därefter gick vi igenom varje
tema för sig och kunde då identifiera ett antal områden som utgör rubriker i
resultatkapitlet och vi presenterar resultatet utifrån dem. Dessa områden är: framtagning
av prioritetslistor, uppföljning av användarkompetens, användarutbildning och förändring
av affärsprocesser. För att styrka den data som presenteras i resultatkapitlet har vi använt
oss av citat. Citaten identifierades under färgkodningen av det transkriberade materialet
och återfinns i sin helhet utan avvikelser i resultatet (Backman, 2008).
Från resultatet tog vi med oss fyra områden som vi i analys- och diskussionskapitlet har
analyserat och diskuterat i förhållande till de teman som identifierats i litteraturen. Efter
att ha analyserat dessa områden formulerades de om, och i analys- och
diskussionskapitlet presenteras de som: framtagning av prioritetslistor, utvärdering av
användarkompetens, användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser. Områdena
utgör även rubriker i analyskapitlet.

3.8 Metoddiskussion
Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer.
Inför intervjuerna tog vi fram två olika intervjuguider, en för beställarföretagen och en för
konsultföretaget. Detta gjorde vi för att nischa frågorna mot de två olika perspektiven. Det
finns en risk med semistrukturerade intervjuer att frågorna tolkas på olika sätt av
intervjupersonerna och att intervjufrågorna är för öppna (Myers, 2013). Vid de inledande
intervjuerna märkte vi att vissa begrepp kunde misstolkas, till exempel fick vi förklara hur
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vi definierat begreppet “go live”. För att undvika misstolkningar så valde vi att i ett tidigt
skede under de kommande intervjuerna definiera de olika begreppen för respektive
intervjuperson. Vi upplevde under några intervjuer att vi kom ifrån ämnet och det kan
bero på att våra frågor ibland var lite för öppna och på intervjupersonernas kunskap kring
ämnet. Med hjälp av vår intervjuguide och följdfrågor kunde vi lotsa intervjupersonerna
tillbaka till ämnet igen.
För att hitta de olika företagen till vår undersökning läste vi om olika kundfall och
lyckades hitta åtta stycken intressanta fall. Vi valde dock att enbart kontakta fyra av dessa
företag, där tre omgående kunde tänka sig att delta. En kritik mot vår process är att vi
hade kunnat kontakta alla åtta företag, för att sedan ha kunnat välja ut de företag som
skulle kunna bidra med bäst material till vår undersökning. Till en början fick vi endast
tag på en intervjuperson från konsultföretaget men efter någon vecka fick vi tag på
ytterligare en konsult som kunde ställa upp, trots kort varsel. Att vi inte hade klart med
två konsulter från början gjorde att vi hamnade i tidsnöd gällande tidsplanen för
intervjuerna och därmed försköts planen med någon vecka. Anledningen till att vi
genomförde konsultintervjuerna via telefon var på grund av intervjupersonernas
tillgänglighet och önskemål. Dock hade vi önskat att vi fått möjligheten till ett personligt
möte med varje intervjuperson då vi upplevde att det var svårare att uppfatta och tolka
budskap via telefon.
Som vi tidigare nämnt genomfördes en av intervjuerna med fler än en intervjuperson
samtidigt. Detta gjorde vi för att intervjupersonerna skulle känna trygghet under
intervjun och för att vi skulle få så uttömmande svar som möjligt. Det finns en risk med
att genomföra intervjuer i grupp, det kan lätt bli obalans i svaren mellan
intervjupersonerna samt att de kan påverkas av varandras svar (Myers, 2013). Till viss
del stämmer detta in på hur intervjun blev, huvudsakligen var det två av
intervjupersonerna som svarade på frågorna och en som kom med kompletterande svar.
Det var dock ingen nackdel för datainsamlingen till vår undersökning då
intervjupersonerna kunde komplettera varandra på ett bra sätt.
Syftet med vår studie är att beskriva hur organisationer arbetar med stabiliseringsfasen
under postimplementeringen, därmed vill vi beskriva hur organisationer generellt sätt
arbetar. Det kan vara svårt att generalisera då vårt resultat kan ha begränsats av valet av
intervjupersoner samt att vi enbart intervjuat tre företag. Intervjupersonernas personliga
åsikter och deras befattning kan ha påverkat hur de valde att svara på intervjufrågorna.
Vi är därmed medvetna om att vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut om vi intervjuat
personer från andra företag. Att vi genomfört en tolkande kvalitativ studie innebär att vi
kan ha påverkat resultatet baserat på våra tidigare kunskaper och erfarenheter utan att
vi haft för avsikt att göra det (Myers, 2013).
Vi har använt oss av flera olika databaser för att kunna påvisa den vetenskapliga
relevansen och även använt oss av källor som citerats flertalet gånger i tidigare
publikationer. Trovärdigheten för vår undersökning kan styrkas med vårt empiriska
material och de citat som finns presenterade i resultatkapitlet.
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3.9 Forskningsetik
Vår empiriska data har samlats in genom intervjuer och därmed har vi följt ett antal etiska
principer som forskare är tvungen att förhålla sig till vid samhällsforskning (Myers, 2013;
Vetenskapsrådet, 2011). Individskyddskravet innebär att forskare ska visa hänsyn och
respektera intervjupersonernas intressen och rättigheter samt om de vill vara anonyma
eller inte (Vetenskapsrådet, 2011). Ett av företagen påpekade att de ville vara anonyma
men att det gick bra att nämna vilket affärssystem de haft tidigare och vilket de
implementerat. Vi valde därför att hålla alla företag och intervjupersoner anonyma men
presenterar vilket affärssystem de använder. Individskyddskravet ligger till grund för
fyra etiska huvudkrav. Dessa fyra krav är, informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och de har legat till grund för vår
undersökning (Vetenskapsrådet, 2011).
Vid den första kontakten med varje intervjuperson informerade vi om undersökningens
syfte och alla de delar som skulle kunna påverka deras vilja att delta i undersökningen. Vi
informerade även om varför undersökningen genomförs och hur lång tid den kommer att
ta, då detta ligger i linje med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011).
Intervjupersonerna gav även samtycke till att delta i undersökningen och till att det
gjordes ljudinspelningar av materialet, vilket överensstämmer med samtyckeskravet
(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna fick även information om möjligheten att
avbryta sin medverkan i undersökningen om det skulle bli aktuellt (Myers, 2013). Den
empiriska datan har dokumenterats på ett sätt så att inga obehöriga har kunnat ta del av
materialet (Myers, 2013). Studiens resultat presenteras så att de deltagande företagen är
anonyma och istället presenteras med fiktiva namn. Detta för att vi valt att förhålla oss till
konfidentialitetskravet där det förklaras att det inte på något sätt ska kunna gå att förstå
vilka företag eller personer som deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt
nyttjandekravet informerades intervjupersonerna om att deras uppgifter endast kommer
att användas till forskningsändamål och inte kommer att användas i andra sammanhang
(Vetenskapsrådet, 2011).
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjustudien. Resultatkapitlet introduceras
med att beskriva beställarföretagens bakgrund till bytet av affärssystem följt av problem
som uppstod efter “go live”. Detta för att få en bakgrund till hur de senare arbetade under
stabiliseringsfasen. Därefter presenteras resultatet utifrån fyra områden som
identifierades vid kodningen av intervjumaterialet: framtagning av prioritetslistor,
uppföljning av användarkompetens, användarutbildning samt förändring av
affärsprocesser.

4.1 Bakgrund
För att få en bakgrund till hur organisationer arbetar med stabiliseringsfasen under
postimplementeringen börjar vi resultatkapitlet med att beskriva beställarföretagens
anledningar till bytet av affärssystem. Därefter beskriver vi de problem
beställarföretagen upplevde efter “go live”. Utifrån intervjuerna med konsulterna på
Konsultföretaget AB beskrivs även vanliga problem organisationer brukar uppleva efter
“go live”. Vi har valt att beskriva de upplevda problemen för att skapa en förståelse för
vilken situation de olika organisationerna befann sig i efter “go live”. Detta görs för att få
ett underlag till hur de senare arbetade med stabiliseringsfasen.

4.1.1 Byte av affärssystem
Industriprodukter AB bytte affärssystem från IFS till SAP år 2012 eftersom de fick nya
ägare. De blev uppköpta av en utländsk koncern 2011 och fick ett år på sig att byta system
eftersom hela koncernen använder SAP. Kontorsprodukter AB bytte affärssystem från
AS400 till Axapta år 2008. Anledningen till bytet av affärssystem var att de från början
behövde ett nytt inköpssystem. Eftersom Kontorsprodukter AB är moderbolaget i en
koncern ville de att alla bolagen i olika länder skulle ha ekonomin i samma system,
därmed valde de att införa ett nytt affärssystem. Det fanns även ett önskemål från
ledningen att få bättre kontroll på alla bolag inom koncernen. Innan bytet var kontrollen
på dotterbolagen bristande och det tog lång tid att få fram rapporter från alla olika bolag.
“Det var bara i Sverige man hade ekonomin i systemet AS400. I de andra länderna hade man
ett system vid sidan om till det, vi ville att alla skulle ha ekonomin i samma system. Vi ville
även bli av med det gamla och få in något nytt, därmed blev det ett byte av affärssystem.” –
Bengt, Kontorsprodukter AB.
Eftersom Industriprodukter AB inte hade så mycket annat val än att implementera SAP
hade de inte själva formulerat några krav eller mål inför implementeringen. De ville kunna
använda alla delar i SAP för ekonomi, lager, inköp och så vidare och de var övertygade om
att de skulle kunna höja sin verkningsgrad tack vare SAP.
“Vi var från början glada över att vi skulle byta till SAP. SAP är ju det största systemet så vi
tänkte att vi kommer få massor av ny, bra funktionalitet.” – Harald, Industriprodukter AB
Hos Kontorsprodukter AB var målen för det nya affärssystemet bland annat att det skulle
underlätta för inköparna och säljarna samt att de ville få bättre kontroll på ekonomin.
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“Vi ville göra det enklare för nya säljare att komma in i arbetet med mer information kring
kunder och produkter. Det nya systemet var även tänkt att underlätta för inköparna genom
att ge mer information om bland annat lager och ledtider. Vi ville att det skulle bli mer
noggrant.” – Bengt, Kontorsprodukter AB.

4.1.2 Upplevda problem efter “go live”
Enligt Lena och Christer på Konsultföretaget AB brukar företag generellt sett uppleva en
sänkning i effektivitet den första tiden efter “go live”. Lena på Konsultföretaget AB har
erfarenhet av att en sänkning i effektivitet generellt brukar hålla i sig ett par veckor. Efter
ett par veckor hävdar Lena att de största problemen ofta har löst sig och då arbetar företag
vidare med fortsatt stabilisering.
“Det är väldigt vanligt att företag upplever en sänkning i effektivitet efter go live, jag skulle
vilja påstå att 99,8 % gör det.” – Lena, Konsultföretaget AB.
En sänkning i effektivitet är något både Industriprodukter AB och Kontorsprodukter AB
upplevde efter “go live”. Hos Industriprodukter AB var sänkningen i effektivitet
omfattande eftersom de stötte på stora problem efter “go live”, det blev nästan så illa att
de fick stänga verksamheten. Sänkningen höll i sig i flera veckor och efter det arbetade de
i flera månader med stabilisering för att kunna genomföra sitt dagliga arbete
överhuvudtaget.
“Hade problemen fortsatt längre tid än vad de höll på så hade vi kunnat lägga nycklarna på
bordet och gå hem allihop. Så illa var det.” – Harald, Industriprodukter AB.
Enligt både Bengt och Carl på Kontorsprodukter AB upplevde de inte den första tiden efter
“go live” som en särskilt kaotisk period. De upplevde däremot en sänkning i effektivitet
eftersom de hade problem med integreringen mellan affärssystemet Axapta och
lagersystemet Astro i samband med “go live”. Det innebar att det blev problem med
lagersaldot, det kunde gå ut en order till en plocktruck även om produkten inte fanns på
lager. Enligt Bengt på Kontorsprodukter AB lyckades de lösa felet efter ett par dagar och
de förlorade inte så mycket pengar på det.
Harald, Lisa och Henrik på Industriprodukter AB beskrev att de befann sig i ett mycket
kaosartat tillstånd efter “go live” där det mesta som kan gå fel vid en implementering
gjorde det. Enligt Harald gick de live alldeles för tidigt, de var inte redo för det när det
gjordes men de hade inte så mycket att säga till om. De utländska ägarna beslutade att de
skulle gå live ändå. Dessutom hade många moment under implementeringen varit
bristande vilket gjorde att de fick arbeta mycket med att lösa problem under
stabiliseringsfasen. Under implementeringen hade de brister i bland annat datamigrering,
tester och användarutbildningar vilket låg till grund för många av de problem som
uppstod efter “go live”.
“Vi behöver ju prognoser på vad vi ska kunna sälja för att kunna göra inköp, de var helt fel.
Våra BOM-ar på materialen var så fel så vi kunde ha alldeles för mycket eller för lite i
lagersaldot. Plötsligt kunde saker ta slut för att SAP visade ett saldo och verkligheten ett
annat. Det var verkligen problem överallt.” – Henrik, Industriprodukter AB.
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Det största problemet Industriprodukter AB hade de första veckorna efter “go live” var
att de inte kunde fakturera fullt ut. De kunde få ut fakturor men inte på de produkter som
hade serienummer. Det var där problemet uppstod då nästan alla Industriprodukter ABs
produkter har serienummer, vilket gjorde att all den konsult tid som fanns tillgänglig gick
till att försöka åtgärda detta problem. De utländska konsulterna hade i samband med “go
live” gjort tester av faktureringen men då enbart testat på produkter som inte har
serienummer. Enligt Harald hade det inte gjorts en riktig testkörning av systemet
anpassat till deras verksamhet innan de gick live.
“Det var nästan som att vi bara kunde köra på ettans växel i 10 km/h om man jämför med
en bil.” – Henrik, Industriprodukter AB.
Problemet med faktureringen hos Industriprodukter AB uppstod som en följd av att
datamigreringen hade gått fel. Innan “go live” hade det gjorts tre tester på
datamigreringen och vid dessa tester stämde det inte. Christer på Konsultföretaget AB
säger att den största anledningen till att företag får problem efter “go live” är för att det
har skett för lite tester av systemet innan driftstarten. Inför “go live” gjordes inget fjärde
test hos Industriprodukter AB eftersom de utländska konsulterna tyckte det skulle bli för
mycket arbete.
“Efter vi gått live tvättade vi så mycket vi kunde från det gamla systemet, men har man fel
med sig in blir det problem direkt. Därmed fick vi problem med att göra order och vi fick inte
ut en enda faktura på tre veckor.” – Harald, Industriprodukter AB.
På Kontorsprodukter AB hade de testat om faktureringen fungerade redan innan “go live”,
eftersom de inte ville tappa fart när de gick live. Lena på Konsultföretaget AB säger att det
är viktigt att stora delar av datamigreringen sker tidigt under projektet, för användarna
ska kunna testa systemet och upptäcka fel innan driftstarten. Detta bör göras för att
undvika risken att tappa fart efter “go live”.
“Man måste kunna fakturera första dagen, det är oerhört viktigt. Kan man inte fakturera
får man ju inte in några pengar.” – Bengt, Kontorsprodukter AB.

4.2 Framtagning av prioritetslistor
Den kritiska situationen hos Industriprodukter AB höll i sig ett bra tag efter “go live”. Det
största kaoset lugnade ner sig efter tre månader men de arbetar fortfarande med vissa
problem än idag, fyra år senare.
“I december månad började vi skicka hem konsulterna, då var vi på den nivån att allt var
kaos men de stora bitarna fungerade. Då hade vi gått igenom priolistan och sett att det
viktigaste fungerade. Så då tog vi beslutet att nu kan vi på företaget själva lösa resten.” –
Harald, Industriprodukter AB.
I början löstes problemen hos Industriprodukter AB endast kortsiktigt eftersom det inte
fanns så mycket tid att lägga på varje problem. För att senare kunna lösa alla problem från
grunden började de varje morgon med att sammanställa en prioritetslista där de
rangordnade problemen och konstaterade vilka tre till fem problem som skulle lösas
under dagen. Prioritetslistan togs fram genom att representanter från varje avdelning
delade med sig av de problem de hade. Genom att arbeta på det sättet kunde de lösa de
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största problemen allt eftersom. Problemen som togs med i prioritetslistan var
systemrelaterade fel och för att lösa dessa sattes en konsult på att arbeta med det.
“Från att ha haft en jättekatastrof och bara släcka bränder så försökte vi se till att lösa
orsakerna till problemen också mer långsiktigt.” – Harald, Industriprodukter AB.
Christer och Lena hos Konsultföretaget AB påpekar vikten av att ta fram en prioritetslista
över de problem som uppkommit efter “go live”. När en prioritetslista tagits fram bör
beställarföretaget sätta sig med leverantören och rangordna problemen efter vad som är
mest kritiskt och även försöka förstå orsaken till problemen. Detta bör göras för att
projektet inte ska stanna upp.
“Det är ju inte så att arbetet tar slut bara för att man går live, då är det ett annat sorts arbete
som börjar.” – Lena, Konsultföretaget AB.
Enligt Christer på Konsultföretaget AB kan organisationen utifrån prioritetslistan
konstatera om problemet är ett systemfel eller ett handhavandefel. Är det ett systemfel
kan de sätta en konsult på att lösa problemet i systemet. Om det istället är ett
handhavandefel kan det bero på att användarna inte använder systemet på rätt sätt. I
sådana fall ska organisationen följa upp användarnas kompetens för att få underlag på om
fler användarutbildningar behövs.
“Man kanske konstaterar att systemet funkar som det ska men just den användaren eller
den avdelningen använder inte systemet som det är tänkt att användas.” – Christer,
Konsultföretaget AB.

4.3 Uppföljning av användarkompetens
Enligt alla tre företag som deltagit i studien görs inte utvärderingar av användarnas
kompetens efter “go live”. De benämner det som att de istället arbetat med uppföljningar.
Enligt Carl på Kontorsprodukter AB är det viktigt att följa upp användarnas kompetens
tidigt efter “go live” för att upptäcka eventuella brister eller om utbildningarna inte gett
tillräckligt mycket under den initiala implementeringen. Genom att göra dessa
uppföljningar kan problem identifieras vilket ger underlag för kompletterande eller
fördjupade utbildningar. Den första tiden efter “go live” gjorde Kontorsprodukter AB
uppföljningar samt utvärderingar av användarutbildningarna och användarnas
kompetens. Det gjordes för att kontrollera och stämma av vad användarna tagit till sig av
utbildningarna under implementeringen. Utvärderingarna visade att det behövdes en
uppfräschning av användarutbildningarna cirka två månader efter “go live” eftersom
användningen av systemet generellt sett blev “slarvigare”.
“Direkt efter driftstart är du lite osäker och kontrollerar noga allt du gör, då tar det lång tid.
Efter hand som du blir mer van vid systemet går det lite snabbare, då har du en tid som
fungerar ganska bra. Sedan efter två månader någonting börjar du bli lite, inte lat, men lite
för van vid systemet och du hittar genvägar och slarvar lite. Då märkte vi att efter ungefär
två månader var det dags för en uppfräschning.” – Carl, Kontorsprodukter AB.
Det är inte helt ovanligt att beställarföretagen önskar att få mer utbildning i systemet efter
“go live”. Enligt Christer och Lena på Konsultföretaget AB är det då viktigt att då utvärdera
vad som är orsaken till problemet. I många fall går det att konstatera att systemet fungerar
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som det ska men att användaren eller en hel avdelning inte använder systemet som det är
tänkt att användas. Därmed är det viktigt att göra uppföljning av användarkompetensen.
Hos Industriprodukter AB var det tydligt att användarutbildningarna hade haft stora
brister under den initiala implementeringen. Därför visste de redan innan “go live” att de
behövde lägga mer tid på att utbilda användarna. Men för att veta var de skulle börja med
användarutbildningarna efter “go live” följde de upp användarnas kompetens på olika
avdelningar.
“Ett av allas problem var ju utbildningen såklart, den var ju helt fel. Efter “go live” lade vi tid
på utbildningen i lugn och ro. Vi kollade vad vi behöver utbildas på, en del behövde ju på
nästan allt då de inte förstod vad de gjorde.” – Harald, Industriprodukter AB.

4.4 Användarutbildning
Vi börjar här med att beskriva hur arbetet med användarutbildningar kan gå till under
den initiala implementeringen. Det görs för att få ett underlag till när vi sedan beskriver
hur organisationer arbetar med användarutbildningar under stabiliseringsfasen.

4.4.1 Användarutbildning under implementering
Under den initiala implementeringen av Axapta genomförde Kontorsprodukter AB
utförligt planerade användarutbildningar. Redan tidigt under projektet hade
Kontorsprodukter AB med “super users” från varje avdelning som blev involverade i hur
det nya systemet skulle fungera och med dessa kom de överens med om de var nöjda med
funktionerna i Axapta. När det var dags att utbilda de andra användarna fick dessa “super
users” ansvaret att hålla i utbildningen. Det gjordes av ”super users” på respektive
avdelning tillsammans med en konsult. Enligt Bengt på Kontorsprodukter AB är de
lyckade användarutbildningarna en av de största anledningarna till att det gick så bra som
det gjorde med implementeringen av Axapta.
“Användarutbildning är viktigt och bör göras ganska tidigt. Så tidigt det går ska man börja
med det, de som är “super users” ska få en inblick i hur det kommer bli innan systemet är
färdigt. När många ögon tittar kan man upptäcka saker man missat.” – Bengt,
Kontorsprodukter AB.
Enligt Christer och Lena på Konsultföretaget AB är det vanligaste tillvägagångsättet för
användarutbildning under implementeringen att utbilda “super users”. De får extra
mycket utbildning och fokus ligger på att de ska få förståelse för hur systemet är uppbyggt
och hur allt hänger ihop. Det är enligt Lena på Konsultföretaget AB heller inte helt ovanligt
att det är varje avdelnings “super user” som får ansvaret att ta fram utbildningsmaterial
och hålla i utbildningarna för de övriga användarna innan driftstart.
Användarutbildningarna hos Industriprodukter AB hade stora brister under själva
implementeringen. Eftersom de blev uppköpta av en utländsk koncern hölls
användarutbildningarna under implementeringen på engelska med brytning via internet
på “go to meeting”. De utländska konsulterna hade problem att få visum i Sverige så de
var inte på plats för användarutbildningarna. Många av de som arbetar på lagret och i
produktionen hos Industriprodukter AB är inte så duktiga på engelska och hade därför
svårt att förstå den utländska accenten. Dessutom gavs användarutbildningarna endast
vid två tillfällen och kunde användarna inte närvara då fick de inget nytt tillfälle.
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För att försöka lösa problemet och få till bättre användarutbildningar vände de sig till ett
svenskt konsultbolag. Men konsulterna som skulle hålla i utbildningarna hade problem
med testsystemet eftersom koncernen inte gav ut alla behörigheter. Därför blev även
dessa utbildningar bristfälliga och ineffektiva.
“Vi hade en konsult som gick igenom SAP med oss men det var inte många gånger och sen
fanns det ingen tid över för träning och tester. Vi inte visste mer när vi kom ut från
utbildningen än vad vi gjorde innan.” – Lisa, Industriprodukter AB.
Förutom de utbildningar som hölls fanns det uppställda datorer i ett rum dit användarna
kunde gå och testa SAP och lära sig. Men även där var det samma problem med
behörigheter och att det var svårt för användarna att hinna med det vid sidan av sitt
dagliga arbete. När väl tid fanns för att testa systemet så kunde de i sju fall av tio inte logga
in i SAP.
“Kunde vi logga in i systemet så var det så pass trivialt att det inte fungerade att köra i den
miljön. Jag skulle vilja säga att det fanns en del tid att testa systemet men att det bara var
25 % som fungerade.” – Henrik, Industriprodukter AB.

4.4.2 Användarutbildning under stabiliseringsfasen
Under stabiliseringsfasen hos Kontorsprodukter AB hölls flera kompletterande
användarutbildningar. Överlag var de nöjda med de utbildningar som gjordes under
implementeringen men enligt Carl är vidareutbildning viktigt. De utbildningar som
gjordes under postimplementeringen fokuserade på fördjupning och små justeringar av
den tidigare utbildningen. Till exempel kunde fler utbildningar göras i ett visst flöde för
att visa användarna hur de kan arbeta ännu effektivare. Två månader efter “go live”
gjordes en uppfräschning av användarutbildningarna och även fördjupning inom vissa
områden.
“När användarna hade arbetat i systemet i två månader märkte vi att de var mottagliga för
mer information. I början när vi körde utbildningar låg allt fokus på att de skulle klara av
det dagliga arbetet. Det gör att även om vi hade tryckt på med mer information hade det
sagt stopp. Sedan när de kände sig bekväma med det kunde vi växla in ytterligare och lära
dem fler funktioner.” – Carl, Kontorsprodukter AB.
Enligt Christer på Konsultföretaget AB är det viktigt att det finns en utbildningsplan för
hur vidareutbildningar under postimplementeringen ska gå till och när i tiden de ska ske.
Anledningen till varför det bör finnas en utbildningsplan är enligt Christer på
Konsultföretaget AB, för att användarna inte är mottagliga för all information direkt.
Risken finns även att “go live” datumet skulle behöva skjutas upp på grund av att
grundläggande kunskaper i systemet inte finns. Då är det enligt Christer bättre att ha
utbildningar löpande där användarna får möjlighet att lära sig detaljerna i systemet.
“Man måste lära sig att gå innan man kan springa. Så man kan säga att man lär sig gå fram
till driftstarten och springa efter driftstarten.” – Christer, Konsultföretaget AB.
Förutom de planerade vidareutbildningarna hos Kontorsprodukter AB fick vissa
användare kompletterande utbildningar i olika flöden som de inte riktigt förstått. Dessa
utbildningar gjordes allt eftersom när det märktes att vissa användare ofta frågade om
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hjälp om samma saker. Dessa utbildningar gjordes då av personal på IT-avdelningen när
en användare ringde och behövde hjälp att lösa problem. Enligt Bengt på
Kontorsprodukter AB hjälper IT-avdelningen till mycket och löser ofta problemen åt
användarna. Men ibland har de utbildat användaren istället så att denne nästa gång kan
lösa problemet på egen hand, vilket är en slags användarutbildning. Enligt Bengt är
användarutbildning en viktig aktivitet eftersom det är användarna som utgör
verksamheten och ska använda systemet.
“En affärssystemsimplementering är inget IT-projekt, det är ett verksamhetsprojekt. Det är
verksamheten som bestämmer och IT ska hjälpa till.” – Bengt, Kontorsprodukter AB.
Eftersom användarutbildningarna hos Industriprodukter AB varit så bristande under
implementeringen behövdes fler utbildningar under postimplementeringen. Det som
gjordes då var att de kollade på vad alla behövde utbildas på. En del användare behövde
utbildas i nästan allt eftersom de inte förstod vad de gjorde. Så användarutbildningarna
som gjordes under postimplementeringen började grundläggande. Användarna tyckte att
sättet de skulle arbeta på i SAP var omständligt i jämförelse med IFS, så de tog in konsulter
som var med vid användarutbildningarna under postimplementeringen.
“Vi tog hit konsulter som tittade på hur vi arbetade i SAP och gav förslag på hur vi kunde
göra istället. Då kanske vi hade blivit lärda ett sätt som var onödigt från början.” – Harald,
Industriprodukter AB.
“Användarutbildning är självklart en av de viktigaste aktiviteterna vi genomförde efter “go
live.” – Harald, Industriprodukter AB.
Under de användarutbildningar som skedde senare under postimplementeringen hos
Industriprodukter AB var det en del fokus på problemlösning och förståelse för systemet.
Det gjordes för att användarna skulle få förståelse för de problem uppstod och även hur
de skulle kunna lösa problemen själva.
“Det har hjälp mig väldigt mycket att ha fått förståelse för systemet, det gör att mitt arbete
flyter på mycket bättre idag.” – Lisa, Industriprodukter AB.
Lena på Konsultföretaget AB påpekar att det behövs användarutbildningar under
postimplementeringen. Den utbildning som sker då har oftast ett fokus på att användarna
ska få förståelse för hur systemet är uppbyggt och hur de kan jobba på ett effektivare
sätt.
Även idag genomförs användarutbildningar löpande hos både Industriprodukter AB och
Kontorsprodukter AB. Industriprodukter AB gör utbildningarna avdelningsvis och då får
respektive avdelningschef kolla av med användarna där om de har problem med något
och så går Harald igenom det. De har även gjort genomgångar på hur användarna
påverkar nästa steg i processen och vad som sker steget innan dem.

4.5 Förändring av affärsprocesser
Här börjar vi med att beskriva hur organisationer kan arbeta med att
förändra affärsprocesser under den initiala implementeringen. Denna beskrivning ligger
till grund för förståelsen av hur organisationer efter “go live” arbetar med att utvärdera
sina processer. Efter detta beskriver vi hur organisationer arbetar med utvärdering av
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affärsprocesser under stabiliseringsfasen. De beställarföretag som deltagit i studien
förändrade inte sina affärsprocesser under själva stabiliseringsfasen. Under
stabiliseringen gjorde de endast utvärderingar av affärsprocesserna som blev underlag
till förändringar de kunde eller kommer genomföra i senare faser av
postimplementeringen.

4.5.1 Förändring av affärsprocesser under implementering
Vid affärssystemsimplementeringar är det enligt Lena på Konsultföretaget AB vanligt att
organisationer ändrar processer både i systemet och i organisationen, men konsulter vill
helst att organisationen ändrar på sina processer för att kunna ta stöd av systemet. Lena
på Konsultföretaget AB påpekar att det tyvärr ofta görs förändringar av processerna i
systemet istället för i organisationens processer.
“När man börjar ändra grundtänket i processen i affärssystemet det är då det börjar bli
farligt.” – Lena, Konsultföretaget AB.
Hos Industriprodukter AB gjordes inte mycket förändringar av deras affärsprocesser
under implementeringen. De utländska konsulterna kollade under förstudien på hur de
arbetade i IFS och konfigurerade och anpassade SAP utifrån det. Eftersom ingen som
arbetade på Industriprodukter AB hade kunskap om SAP förlitade de sig på konsulterna
när det gällde affärsprocesserna. Något som enligt Harald var ett misstag och de upplever
fortfarande problem på grund av detta.
“Att få SAP att likna IFS säger ju sig självt, det går inte.” – Harald, Industriprodukter AB.
Kontorsprodukter AB gjorde en del förändringar av sina affärsprocesser under själva
implementeringen, en del större huvudprocesser ändrades på grund av att det nya
systemet inte kunde stödja de gamla processerna. Även en del mindre förändringar fick
ändras då Axapta kunde ge mycket nytt stöd till verksamheten, vilket gjorde att de kunde
arbeta på ett effektivare sätt. De tog även bort en del processer då dessa kunde
automatiseras tack vare det nya affärssystemet.
“Det finns alltid en risk vid implementering av affärssystem att man anpassar systemet för
mycket mot hur verksamheten såg ut innan. Jag tycker att man istället borde se över sina
processer och hur man arbetar, innan det görs stora ändringar i systemet.” – Carl,
Kontorsprodukter AB.

4.5.2 Utvärdering av affärsprocesser
Hos Industriprodukter AB har det under stabiliseringsfasen gjorts utvärderingar och
mätningar på vissa processer som är tidskrävande. Det har gett underlag för hur de ska
förändra vissa affärsprocesser. Till exempel har de gjort mätningar på processen för
ankommande gods och konstaterat att den är alldeles för tidskrävande.
“Om man gör en sådan här förändring sparar man tid och personalen kan då få något annat
mer effektivt att arbeta med. På så sätt kan vi spara in på en förändring, det har vi gjort ett
case på där vi tog fram kostnader.” – Harald, Industriprodukter AB.
Harald och Lisa på Industriprodukter AB upplever även att lagerprocessen blivit
omständligare efter bytet till SAP. Det har lett till att de idag får lägga mycket tid på
administration istället för att fokusera på att leverera ut produkter. Enligt Harald är detta
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en process de hoppas kunna förändra inom ett par år för att de ska kunna arbeta på ett
förenklat och mer effektivt sätt. De har nu fått en ny chef inom koncernen för driften och
måste få förändringen godkänd från ledningen inom koncernen innan de kan börja arbeta
med den.
“Det är väldigt mycket fler steg som jag måste göra idag jämfört med hur det var innan i IFS,
jag skulle gärna vilja ha det lite förenklat.” – Lisa, Industriprodukter AB.
Enligt Carl på Kontorsprodukter AB arbetade de inte med systemet som det var optimerat
den första tiden. Efterhand som de fick ökad förståelse av systemet kunde de utvärdera
processerna och upptäcka smidigare sätt att arbeta.
“Med facit i hand så hade vi kunnat ändra processerna mer. Så här i efterhand skulle vi nog
ha skruvat ännu mer på processerna än vad vi gjorde.” – Carl, Kontorsprodukter AB.
Harald på Industriprodukter AB säger att de vill ändra sina processer mer efter hur SAP
fungerar. Ledningen i Asien hävdar att Industriprodukter AB arbetar på det sättet de ska
i SAP och att de använder SAP på bäst sätt i hela koncernen.
“För inköpsavdelningens del så kan man säga att som de arbetar idag kommer de
förmodligen arbeta om fem år också. Det hoppas vi inte att man gör på andra avdelningar,
för är det så tungrott så har vi ju fått fel system.” – Harald, Industriprodukter AB.

4.6 Sammanfattning av resultat
Industriprodukter AB och Konsultföretaget AB påpekade att framtagning av
prioritetslistor är något som är viktigt att organisationer arbetar med under
stabiliseringsfasen. Arbetet med att ta fram prioritetslistorna kan göras genom att
personal från olika avdelningar tillsammans sammanställer de problem de upplever.
Problemen kan sedan rangordnas efter vilka som har högst prioritet att lösa. För
Industriprodukter AB var arbetet med att lösa problem på detta sätt effektivt.
Enligt alla tre företag som deltagit i studien är det viktigt att följa upp användarnas
kompetens under stabiliseringsfasen. Inget av företagen påstod att de arbetade med
utvärdering av användarkompetens under stabiliseringen, de beskrev istället att de
gjorde uppföljningar på vad användarna behöver mer utbildning inom. Det kan vara att
det behövs kompletterande användarutbildningar på grund av brister i utbildningarna
under implementeringen. Fler utbildningar kan även behövas för att fräscha upp
användarnas kunskaper i affärssystemet eller utveckla deras kunskaper. Från
uppföljningarna som görs får företagen underlag på hur de kan lägga upp
användarutbildningarna under stabiliseringsfasen.
Att användarutbildningar är viktiga att fortsätta arbeta med under stabiliseringsfasen är
något alla tre företag lyfte fram. Baserat på de uppföljningar som gjorts av användarnas
kompetens lades fler användarutbildningar upp hos Industriprodukter AB och
Kontorsprodukter AB. Användarutbildningar som görs under stabiliseringsfasen
kompletterar tidigare utbildningar och utvecklar användarnas kunskaper i systemet.
Eftersom användarna inte är mottagliga för all information direkt då utbildningar görs
under implementeringen kan organisationer arbeta med att utveckla användarnas
kunskap under stabiliseringsfasen.
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Arbetet med att förändra affärsprocesser arbetar företag främst med under den initiala
implementeringen. Alla tre företag som deltog i studien påtalade att organisationer borde
förändra sina affärsprocesser för att ta stöd av affärssystemet. Hos Industriprodukter AB
förändrades dock inte processerna alls utan systemet konfigurerades istället. På grund av
detta upplever de fortfarande problem, och de har arbetat med att utvärdera sina
processer under stabiliseringsfasen. Hos Kontorsprodukter AB förändrades processerna
under implementeringen. Under stabiliseringsfasen har de också arbetat med att
utvärdera sina processer. Genom att arbeta med utvärdering av processer får företag fram
ett underlag på om de kan förändra något för att arbeta smidigare och mer effektivt. Under
själva stabiliseringsfasen gjorde inget av företagen förändringar av sina affärsprocesser,
de arbetade då endast med att utvärdera sina processer.
I resultatet har vi presenterat hur organisationerna som deltagit i studien arbetat under
stabiliseringsfasen. Detta har vi presenterat utifrån fyra områden som identifierades vid
kodningen av intervjumaterialet: framtagning av prioritetslistor, uppföljning av
användarkompetens, användarutbildning samt förändring av affärsprocesser. Vid
analysarbetet framkom det att tillvägagångssättet organisationer arbetar på inom
området uppföljning av användarkompetens faktiskt är utvärderingsarbete. Därför
kommer detta område kallas för utvärdering av användarkompetens i analys- och
diskussionskapitlet. Det visade sig även att företagen inte arbetar med att förändra
affärsprocesser under själva stabiliseringsfasen. Det arbete som görs med processerna
under stabiliseringsfasen är snarare att utvärdera processerna. Därför kommer detta
område kallas för utvärdering av affärsprocesser i analys och diskussion.
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5. Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av det empiriska materialet genom att
koppla det till litteraturstudien. För att kunna svara på frågeställningen har vi tagit med
oss fyra områden från resultatkapitlet som handlar om hur organisationer arbetar under
stabiliseringsfasen. Dessa är framtagning av prioritetslistor, utvärdering av
användarkompetens, användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser. Kapitlet
avslutas med en sammanfattande diskussion.

5.1 Framtagning av prioritetslistor
För att lösa de problem som uppstått efter “go live” kan företag arbeta med framtagning
av prioritetslistor. Studien visade att det var vanligt att organisationer inte testar
affärssystemet tillräckligt mycket innan “go live”, vilket är en anledning till att de bland
annat upplever systemrelaterade problem under stabiliseringsfasen. Utvärderingar som
genomförs under postimplementeringen kan bland annat ge ett underlag på om det
uppstått systemrelaterade fel efter “go live” (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou, 2004a;
Nicolaou, 2004b). Framtagning av prioritetslistor kan vara ett exempel på hur
organisationer arbetar med utvärdering under stabiliseringsfasen. Organisationerna kan
med hjälp av prioritetslistorna se vilka problem som ska prioriteras och får då reda på
hur de kan strukturera arbetet för att kunna lösa de olika problemen. Arbetet med att ta
fram prioritetslistor kan göras genom att sammanställa problem tillsammans med
personal från olika avdelningar. De går då igenom de problem de upplever som kritiska
på sin avdelning. Genom detta utvärderas problemen genom en typ av
användarintervjuer, vilket enligt Al-Yaseen et al. (2008) samt Nicolaou (2004a) är ett
vanligt sätt att arbeta med utvärdering på. Problemen kan sedan rangordnas i
prioritetslistan för att fastställa problemets omfattning samt vilka som har högst prioritet
att lösas.
Vår studie visar att framtagning av prioritetslistor är ett viktigt område att arbeta med i
början av stabiliseringsfasen. Framtagning av prioritetslistor visade sig vara ett speciellt
effektivt hjälpmedel för ett av företagen som deltog i studien. Läget i organisationen efter
“go live” var kaosartad men med hjälp av prioritetslistorna kunde de börja lösa problemen
mer långsiktigt och fick då kontroll över situationen. Anledningen till att prioritetslistorna
blev ett effektivt hjälpmedel var för att det gav dem ett underlag på orsaken till
problemen, och genom att veta orsaken kunde problemen lösas mer långsiktigt. Under
stabiliseringsfasen kan organisationer göra utvärderingar på projektets omfattning och
struktur (Irani, 2010), vilket framtagning av prioritetslistor skulle kunna vara ett exempel
på. Genom framtagning av prioritetslistor börjar organisationer i ett tidigt skede arbeta
för att det dagliga arbetet inte ska stanna upp och för att organisationen ska kunna nå ett
stabilt läge efter “go live”. Ett stabilt läge innebär att en organisations processer fungerar
smidigt och effektivt samt att användarna är trygga i användningen av systemet (FuiHoon Nah et al., 2001; Markus et al., 2000). Framtagning av prioritetslistor är ett effektivt
sätt att arbeta på för att utvärdera situationen efter “go live”, och för att få en bild av
omfattningen på eventuella problem. Enligt Finney och Corbett (2007) kan ett projekt inte
avslutas ordentligt utan att genomföra en utvärdering. I vår studie har det påvisats att
projektet med att implementera ett affärssystem inte avslutas vid “go live”, utan då är det
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en annan typ av arbete som börjar. Att utvärdera eventuella problem genom att ta fram
prioritetslistor kan innebära början på detta arbete. Dock har studien visat att ett
affärssystemsprojekt aldrig avslutas helt, det går istället genom olika faser innehållande
olika typer av arbete tills det att ett nytt system implementeras. Prioritetslistorna utgör
ett underlag för det arbete som sker senare under stabiliseringsfasen och som i sin tur
bidrar till att en organisation kan nå ett stabilt läge.
Enligt Al-Yaseen et al. (2008), Nicolaou (2004a) samt Nicolaou (2004b) är det vanligt att
utvärdera eventuella systemrelaterade fel efter “go live”. Prioritetslistorna kan ge
organisationen ett underlag på om problemen är systemrelaterade eller handhavandefel.
Är problemet systemrelaterat kopplas en konsult in på att lösa problemet i systemet. Om
det istället är ett handhavandefel kan det bero på att användarna saknar viss kunskap om
systemet som de behöver för att kunna använda det i det dagliga arbetet. Vår studie har
visat att det i vissa fall kunde handla om att bristande kompetens hos användarna var
problemet snarare än fel i systemet. Därmed kan användarnas kompetens behöva
utvärderas för att undvika handhavandefel.

5.2 Utvärdering av användarkompetens
Inget av de företag som deltog i studien uttryckte att de använt sig av utvärderingar för
att få fram ett underlag på användarnas kompetens efter “go live”. De märkte att fler
användarutbildningar behövdes genom små uppföljningar av användarnas kompetens.
Men utifrån hur de beskrivit deras tillvägagångssätt med att följa upp användarnas
kompetens kan det tolkas som att de faktiskt gör en utvärdering på
användarkompetensen. Enligt Al-Yaseen et al. (2008) samt Nicolaou (2004a) kan
utvärderingar bland annat göras genom enkätundersökningar och användarintervjuer.
De företag som deltog i vår studie använder sig inte av enkätundersökningar för att
utvärdera användarnas kompetens. Dessa företag arbetar istället med utvärdering av
användarnas kompetens genom att samla ihop användare från olika avdelningar och
sammanställa vad de har för kompetens i systemet och var det finns brister. Genom att
arbeta på detta sätt har de genomfört en typ av användarintervjuer, vilket tyder på att det
är utvärderingar de arbetat med. Dock har studien visat att dessa utvärderingar skiljer sig
från hur litteraturen beskriver att utvärderingar kan gå till. De företag som deltagit i
studien genomförde utvärderingar av användarkompetensen, bland annat genom
grupputvärdering via möten eller att de märkte att det var mycket felaktigheter vid
användningen av systemet. Efter “go live” märks det vilken kunskap användarna har i
systemet (Ram et al., 2013), kunskapen kan mätas med hjälp av de utvärderingar som
görs under postimplementeringen (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou, 2004a). Vår studie
visar att organisationer väljer att utvärdera användarnas kompetens då de har fått
förståelse för att användarutbildningar är viktiga. Det visade sig inte heller helt ovanligt
att det genom prioritetslistan uppmärksammas att utvärdering behövs då listorna hos
organisationerna innehöll flertalet handhavandefel.
De tre företag som intervjuades har påpekat vikten av att få ett underlag på användarnas
kompetens i affärssystemet efter “go live”. Genom att få ett underlag på användarnas
kompetens kan organisationer arbeta med att lägga upp fler användarutbildningar.
Utvärderingar under postimplementeringen ger ett underlag på användarnas kompetens
och vad som kan behöva kompletteras eller utvecklas (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou,
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2004a; Nicolaou, 2004b). Studien visar att både organisationer som haft lyckade
användarutbildningar och de organisationer som haft bristande utbildningar under
implementeringen utvärderar användarkompetensen tidigt under stabiliseringsfasen.
Vår studie har visat att användarna inte är mottagliga för all information direkt vid de
initiala utbildningarna och att det är viktigt att utvärdera användarnas kompetens även
om användarutbildningarna under implementeringen varit lyckade. Utvärderingarna kan
då ge svar på om det finns brister i användarnas kompetens. Därefter kan ett underlag tas
fram på hur dessa brister ska stabiliseras för att organisationen ska nå ett stabilt läge.
Utvärdering av användarnas kompetens ger underlag på om kompletterande
användarutbildningar behövs och i vilken omfattning (Al-Yaseen et al., 2008; Nicolaou,
2004a). De företag som deltagit i studien har kunnat använda underlaget på användarnas
kompetens till att lägga upp kompletterande användarutbildningar.
Dessa utvärderingar kan vara viktiga för att organisationen ska kunna nå ett stabilt läge
efter “go live” eftersom det kan stödja beslutsfattande för att genomföra fler
användarutbildningar (Nicolaou, 2004a). Genom att utvärdera användarnas kompetens
under den första tiden efter “go live” börjar organisationen arbeta mot att nå ett stabilt
läge (Al-Yaseen et al., 2008; Irani, 2010). Vårt resultat tyder på att det är viktigt att
utvärdera användarkompetensen tidigt under stabiliseringsfasen för att kunna påbörja
arbetet med att nå ett stabilt läge genom stabilisering. Detta var något som framkom bland
de företag som deltog i studien. Oavsett om användarutbildningarna varit lyckade eller
inte under den initiala implementeringen var det viktigt att följa upp
användarkompetensen och fortsätta utbilda användarna för att nå ett stabilt läge.

5.3 Användarutbildning
Att det är viktigt att genomföra användarutbildningar även efter “go live” är något alla tre
organisationer som deltagit i studien poängterar. Användarutbildningar under
postimplementeringen är nödvändiga för att förbättra och behålla kompetensen hos
användarna (Ha & Anh, 2013). Genom att löpande vidareutbilda användarna i
affärssystemet under postimplementeringen får de en djupare kunskap och förståelse,
vilket bidrar till en effektivare användning av systemet (Ha & Anh, 2013; Muscatello &
Parente, 2006). Resultatet av vår studie kan påvisa att detta har en bidragande effekt till
att organisationer kan nå ett stabilt läge. Enligt Ram et al. (2013) är det viktigt att
användarna får den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt dagliga arbete.
Det underlag som tas fram vid utvärderingen av användarnas kompetens kan ligga till
grund för upplägget av användarutbildningarna under stabiliseringsfasen (Al-Yaseen et
al., 2008; Nicolaou, 2004a; Nicolaou, 2004b). Som tidigare nämnts har vår studie visat att
användarna inte är mottagliga för att ta in all information direkt under de initiala
användarutbildningarna som gjorts under implementeringen. Oavsett hur lyckade de
initiala användarutbildningarna har varit är det viktigt att organisationer arbetar med att
genomföra användarutbildningar även under stabiliseringsfasen (Chou et al., 2014;
Nicolaou & Bhattachayra, 2006). Under stabiliseringsfasen kan användarutbildningarna
skilja sig åt beroende på hur implementeringen gått och vilken kompetens användarna
har. Genom vår studie har det framkommit att användarutbildningar som görs efter “go
live” hos de företag som haft en lyckad implementering vanligtvis har fokus på mindre
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justeringar och att ge användarna en fördjupad kunskap i systemet. Det kan göras genom
att användarna blir utbildade i hur de kan arbeta ännu effektivare i vissa flöden.
Vår studie har visat att om implementeringen anses misslyckad så ligger det mest fokus
på att utbildningen efter “go live” ska ge användarna en grundläggande kunskap i
systemet så att de kan utföra sitt dagliga arbete, och därmed kunna nå ett stabilt läge.
Brister i användarutbildningarna under den initiala implementeringen kan bland annat
vara orsaken till att användarna inte tar till sig tillräckligt mycket kunskap (Ha & Anh,
2013; Chou et al., 2014). Därmed kan användarutbildningarna efter “go live” till största
del handla om att stabilisera och rätta till misstag. Stabiliseringsfasen handlar bland annat
om att rätta till misstag som uppstått på grund av brister i den initiala implementeringen
(Botta-Genoulaz & Millet, 2006; Chou et al., 2014; Ross & Vitale, 2000). Det kan vara
misstag som uppstått på grund av brister i implementeringen, och de kan bland annat
rättas till genom kompletterande utbildningar av användare (Botta-Genoulaz & Millet,
2006; Chou et al., 2014; Ross & Vitale, 2000; Shaul & Tauber, 2013).
Vår studie visade att användarutbildningarna som sker efter “go live” kan anpassas
utifrån underlag från tidigare utvärdering. De utbildningar som sker under
stabiliseringsfasen kan enligt studien vara individ- och avdelningsanpassade. Den
individanpassade utbildningen sker efter önskat behov eller när organisationen efter
kompetensutvärderingen märker att en individ behöver mer kunskap för att kunna klara
av sitt dagliga arbete. Avdelningsanpassad utbildning görs när utvärderingarna gett
underlag på att en viss avdelning saknar kunskap i systemet. Att organisationer kan
genomföra användarutbildningar på detta sätt under stabiliseringsfasen är något vår
studie har kunnat komma fram till. Chou et al. (2014), Ha och Anh (2013), Nicolaou och
Bhattachayra (2006) samt Ram et al. (2013) har påpekat vikten av att göra fortsatta
användarutbildningar även under postimplementeringen, och att dessa kan innehålla
mindre justeringar och fördjupning. Dock saknas utförliga beskrivningar om hur dessa
användarutbildningar kan gå till jämfört med de som gjorts under den initiala
implementeringen. Vår studie visar att användarutbildningar som görs individ- och
avdelningsanpassat under stabiliseringsfasen har varit effektiva hos de organisationer
som deltagit i studien.
Markus et al. (2000), Ross och Vitale (2000) samt Shaul och Tauber (2013) påpekar att
under stabiliseringsfasen arbetar organisationer med att stabilisera för att gå mot ett
stabilt läge. Ett stabilt läge definieras bland annat som att användarna är trygga i
användningen av systemet (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Markus et al., 2000). Genom att
fortsätta utbilda användarna i affärssystemet även efter “go live” blir de tryggare i
användningen av systemet och därmed kan användarutbildningar bidra till att nå ett
stabilt läge. Detta är något vår studie kunde påvisa, vid ett av företagen där
användarutbildningarna varit bristande kände sig användarna otrygga med att arbeta i
systemet en tid efter “go live”. Efter att användarna fått kompletterade
användarutbildningar som varit anpassade till deras kunskaper blev de tryggare i
systemet och kunde börja använda det för att utföra sitt dagliga arbete.
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5.4 Utvärdering av affärsprocesser
De företag som deltagit i vår studie har främst arbetat med att förändra sina
affärsprocesser under den initiala implementeringen, och påtalar att organisationer
borde förändra sina affärsprocesser för att kunna ta stöd av sitt affärssystem. Enligt Ram
et al. (2013) samt Ha och Anh (2013) är det vanligt att organisationer gör mindre
justeringar av processerna under postimplementeringen. Studien visar att organisationer
arbetar med förändringar av processer under senare delar av postimplementeringen,
alltså under ständig förbättring- och omvandlingsfasen. Det görs om de märker att de kan
förbättra vissa steg i processerna allt eftersom de får en bättre förståelse för hur systemet
ska användas. Förändring av processer på detaljnivå kan göras först efter “go live”
eftersom det är då det märks om affärsprocesserna matchar det nya affärssystemet (AlYaseen et al., 2008; Ram et al., 2013).
Hos de företag som deltog i studien visade det sig vara ovanligt att göra förändringar av
affärsprocesser under själva stabiliseringsfasen, vilket skiljer sig från vad Ha och Anh
(2013), Kim et al. (2013), Ram et al. (2013) samt Shaul och Tauber (2013) skriver att
organisationer arbetar med efter “go live”. De hävdar att organisationer arbetar med att
förändra sina processer under stabiliseringsfasen eftersom det är då det går att få en
uppfattning om hur väl processerna matchar systemet. Vår studie påvisar dock att
organisationer arbetar med att utvärdera sina processer under stabiliseringsfasen. Fokus
ligger då mer på att lösa problem som uppkommit efter “go live”, som systemrelaterade
fel och brister i användarutbildningarna snarare än att förändra affärsprocesser. Under
stabiliseringsfasen arbetar de endast med att utvärdera processerna för att få ett underlag
på hur de kan förändras längre fram, för att arbeta smidigare och mer effektivt. Al-Yaseen
et al. (2008) samt Ram et al. (2013) påtalar att utvärderingar ska göras löpande för att få
ett underlag på vilka förbättringar som behöver göras. Organisationerna som deltog i vår
studie har insett att de löpande måste utvärdera sina affärsprocesser för att få fram
underlag på hur de kan förändra sitt sätt att arbeta, och de börjar arbeta med
utvärderingar under stabiliseringsfasen. En anledning till att de insett detta är för att de
inte ändrat organisationens processer i den utsträckning som de egentligen velat, de har
istället anpassat systemet mot hur verksamheten såg ut innan implementeringen. För att
kunna ta stöd av affärssystemet behöver organisationer få sina affärsprocesser att matcha
systemets processer (Fui-Hoon Nah et al., 2001; Kim et al., 2013). Detta är något de
organisationer som deltagit i studien lyft fram, de arbetar ständigt med löpande
utvärderingar av processerna eftersom de insett vikten av att processerna ska matcha
systemets processer. De förändringar som organisationer gjort i sina processer har skett
senare under postimplementeringen och tas därför inte upp som något organisationer
arbetar med under stabiliseringsfasen.
Vår studie har visat att det är viktigt att organisationer utvärderar affärsprocesserna så
tidigt som möjligt under stabiliseringsfasen för att snabbare kunna nå ett stabilt läge.
Organisationerna som deltog i studien har inte velat att bytet av affärssystem ska påverka
deras dagliga arbete i negativ riktning. Det är då viktigt att i ett tidigt skede utvärdera om
affärsprocesserna lever upp till förväntningarna eller om det krävs ytterligare
förändringar för att ett stabilt läge ska kunna nås. Vår studie har visat att det är bra ju
tidigare organisationerna upptäcker att processerna behöver förändras. Det minskar
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risken för att det dagliga arbetet ska påverkas i fel riktning och att det tar längre tid för
organisationen att nå ett stabilt läge.

5.5 Sammanfattande diskussion
I vår analys och diskussion har vi analyserat och diskuterat studiens resultat genom att
koppla det till vår litteraturgranskning. Studien visar att organisationer arbetar med
områden som framtagning av prioritetslistor, utvärdering av användarkompetens,
användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser under stabiliseringsfasen.
Som ett första steg till att nå ett stabilt läge efter “go live” kan organisationer arbeta med
framtagning av prioritetslistor för att få fram underlag på vilka problem som är av högst
prioritet att lösa. Studien har visat att framtagning av prioritetslistor skulle kunna vara en
effektiv början på det arbete som sker under stabiliseringsfasen. Genom att börja med
framtagning av prioritetslistor direkt efter “go live” kan organisationen snabbt utvärdera
eventuella fel och få ett underlag på anledningen till problemet. Därmed skulle
framtagning av prioritetslistor kunna vara ett första steg inom stabiliseringsfasen för att
förenkla arbetet mot att nå ett stabilt läge. Därefter kan arbetet med att lösa problemen
läggas upp, till exempel har det visat sig att utvärdering av användarnas kompetens kan
vara nästa steg i arbetet med att lösa problem. I studien har det visat sig att organisationer
utför denna utvärdering med ett annat tillvägagångssätt än vad vår litteraturgranskning
har visat. De organisationer som deltagit i studien har framfört att de gjort utvärdering av
användarnas kompetens genom bland annat grupputvärderingar. Dessa utvärderingar
kan ligga till grund för de användarutbildningar som genomförs under stabiliseringsfasen.
Genom vår studie har det framkommit att organisationer kan arbeta med att lägga upp
användarutbildningarna individ- och avdelningsanpassat under stabiliseringsfasen.
Genom att arbeta på detta sätt har användarutbildningarna bidragit till att organisationen
nått ett stabilt läge. Slutligen har studien kommit fram till att arbetet med
affärsprocesserna under stabiliseringsfasen skiljer sig från vad vi kom fram till i vår
litteraturgranskning. Det visade sig att de organisationer som deltog i studien arbetade
med att utvärdera sina processer under stabiliseringsfasen snarare än att förändra dem.
Förändringarna hade inte gjorts förrän senare under postimplementeringen, alltså under
ständig förbättring- och omvandlingsfasen.
Framtagning av prioritetslistor, utvärdering av användarkompetens, användarutbildning
samt utvärdering av affärsprocesser är områden som har visat sig vara viktiga att arbeta
med under stabiliseringsfasen för att nå ett stabilt läge. Hos ett av företagen som deltog i
studien har dessa områden visat sig vara effektiva för att de skulle få sin verksamhet att
fungera överhuvudtaget efter “go live”. Detta företag hade en period efter “go live” då
situationen var okontrollerbar, några av de anställda var på gränsen till att sjukskriva sig
och om situationen hade hållit i sig hade de kunnat stänga verksamheten helt. Det var inte
förrän de började arbeta med att ta fram prioritetslistor och utbilda användare som det
började lösa sig för dem, och det är ett exempel på hur illa det kan gå om organisationer
inte arbetar med stabilisering efter “go live”. Vid denna typ av situation kan
stabiliseringsarbetet vara viktigt för att undvika att människorna i organisationen
påverkas negativt av systembytet. Om människorna i organisationen är otrygga i systemet
och saknar den kunskap som krävs kan de bli stressade, vilket i sin tur kan orsaka
sjukskrivningar som är en negativ effekt och påverkar hela organisationen. Även om
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implementeringen varit lyckad kan det vara viktigt att arbeta med stabilisering för att
kunna nå ett stabilt läge snabbare, samt ge människorna i organisationen ytterligare
kunskaper i systemet. Detta kan i sin tur påverka hela organisationen i en positiv
bemärkelse.
Syftet med denna studie var att undersöka samt beskriva hur organisationer arbetar med
stabiliseringsfasen efter “go live”, och därmed kunna bidra med kunskap inom ämnet
postimplementering. Resultatet av vår studie skulle kunna användas av både
beställarföretag som ska implementera ett affärssystem, och av konsultföretag som
genomför implementeringen. Eftersom vår studie har visat att det är vanligt att
organisationer inte har en plan för vad som ska ske efter att ett affärssystem
implementerats skulle resultatet av denna studie kunna användas redan tidigt i ett
implementeringsprojekt. Det skulle till exempel kunna användas när planeringen inför en
implementering läggs upp för att minska risken för stora sänkningar i effektivitet hos
beställarföretaget efter “go live”. Genom att tidigt planera för hur arbetet ska ske under
stabiliseringsfasen skulle organisationen kunna nå ett stabilt läge snabbare och vara
bättre förberedda på vad som kan gå fel efter “go live” samt hur arbetet kan läggas upp
för att rätta eventuella fel. Studiens resultat skulle även kunna användas som ett
hjälpmedel för organisationer som haft en misslyckad implementering. Det kan användas
genom att de får ett underlag på vilka områden som är viktiga att arbeta med efter “go
live”. På detta sätt kan vår studie bidra med kunskap om postimplementering hos både
beställarföretag och konsultföretag, och därmed vara till hjälp vid det arbete som sker
efter “go live”.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Studiens frågeställning besvaras genom att
beskriva hur organisationer arbetar med stabiliseringsfasen under postimplementeringen. Kapitlet avslutas med att ge förslag för framtida forskning.

Syftet med studien var att undersöka hur organisationer arbetar med stabiliseringsfasen
efter “go live”. Med denna studie ville vi även bidra med kunskap inom ämnet
postimplementering genom att beskriva hur organisationer arbetar med olika områden
under stabiliseringsfasen. Under stabiliseringsfasen arbetar organisationer med att
stabilisera sin verksamhet för att nå ett stabilt läge. För att komma dit arbetar de med
områden som framtagning av prioritetslistor, utvärdering av användarkompetens,
användarutbildning samt utvärdering av affärsprocesser.
Studien visar att för att lösa de problem som ofta uppstår efter “go live” kan
organisationer arbeta med framtagning av prioritetslistor, som tas fram genom
utvärdering. Prioritetslistorna kan göras genom att samla in problem, avdelning för
avdelning, för att sedan rangordna vilka problem som är viktigast att lösa först beroende
på problemets omfattning. Vår studie visade att framtagning av prioritetslistor kan vara
en effektiv början på stabiliseringsfasen och arbetet med att nå ett stabilt läge. Under
stabiliseringsfasen kan organisationer även arbeta med att utvärdera användarnas
kompetens, och studien har visat att denna typ av utvärdering kan göras effektivt genom
grupputvärderingar. Genom detta får organisationen ett underlag på om användarnas
kunskaper i systemet kan kompletteras och utvecklas genom att fler
användarutbildningar genomförs. Användarna är inte alltid mottagliga för all information
vid användarutbildningarna under implementeringen, och då kan individ- och
avdelningsanpassade utbildningar vara effektiva att arbeta med under
stabiliseringsfasen. Studien visade även att organisationer kan arbeta med utvärdering av
processer för att få fram ett underlag på om de kan förändra något för att arbeta smidigare
och mer effektivt. Det visade sig dock vara ovanligt att själva förändringen av processerna
görs under stabiliseringsfasen eftersom organisationer då mest fokuserar på att nå ett
stabilt läge. Förändringarna i processerna görs under senare delar av
postimplementeringen, alltså ständig förbättring- och omvandlingsfasen.

6.1 Framtida forskning
Vår studie har fokuserat på att beskriva hur organisationer arbetar med
stabiliseringsfasen under postimplementering. Studien har haft ett fokus på att generellt
presentera hur arbetet under den första fasen inom postimplementering sker. För vidare
forskning skulle fokus kunna ligga på att studera hur organisationer arbetar under de
övriga faserna, ständig förbättring- och omvandlingsfasen. Det kan även vara intressant
att undersöka om ledningsstöd kan påverka hur organisationer arbetar under
stabiliseringsfasen.
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Bilaga 1 - Intervjuguide Industriprodukter AB och Kontorsprodukter
AB
Inledande
Inledningsvis fick intervjupersonen berätta lite kort om sin bakgrund och sin befattning
hos företaget. För att få en grundläggande förståelse för orsaken till bytet av affärssystem
ställdes även frågor kring detta.




Berätta lite kort om din bakgrund och din befattning.
Vilken var orsaken för bytet till affärssystemet XX?
När genomfördes implementeringen?

Implementering
Införandet av ett nytt affärssystem ska bidra till att organisationen uppnår den effekt och
de mål som önskas (Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009). Exempel på mål kan
vara effektivisering av organisationens processer, förbättrad informationshantering och
kortare ledtider. Under en implementering sker en del aktiviteter så som exempelvis
framtagning av kravspecifikation, identifiering av problem och risker, uppföljning mot
kravspecifikation, användarutbildning, förändring av affärsprocesser och utvärdering av
projektet (Magnusson & Olsson, 2009).






Vilka var de mest väsentliga målen med implementeringen?
Hade ni några speciella krav utifrån er verksamhets behov?
Hur skedde utbildningen av användarna vid implementeringen?
Ändrade ni på era affärsprocesser i samband med implementeringen?
Hur omfattande var dessa förändringar i sådana fall?

“Go live”
När affärssystemet tagits i bruk har organisationer haft svårt att uppnå de mål de hade
med implementeringen (Muscatello & Parente, 2006). Det som sker efter “go live” är
därför viktigt att arbeta med för att implementeringen inte ska misslyckas (Ross & Vitale,
2000; Nicolaou, 2004).




Stötte ni på problem i samband med “go live” av affärssystemet?
o Om ja, vilka slags problem?
 Hur löste ni dessa problem?
Hur har kommunikationen med implementeringskonsulten varit efter "go live"?

Postimplementering
Postimplementering innebär att användningen av affärssystemet utvecklas efter den
tidigare genomförda implementeringen (Ross & Vitale, 2000; Nicolaou, 2004).
Implementeringen av ett affärssystem avslutas när systemet tas i bruk, det vill säga vid
“go live” (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). Aktiviteter inom dessa faser är
kompletterande användarutbildningar, anpassningar av affärsprocesser och
utvärderingar (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). Under

postimplementeringen utvecklar användarna en djupare förståelse för affärssystemets
funktioner och dess kapacitet (Abdinnour & Saeed, 2015).







Hur upplevdes effektiviteten i verksamheten tiden efter "go live"?
Upplevde ni en sänkning i verksamhetens effektivitet efter "go live"?
Vad gjordes efter "go live" för att stabilisera eventuell ineffektivitet?
Hur väl fungerade affärssystemet precis efter "go live"?
Vilka aktiviteter tycker ni var viktigast att genomföra efter "go live" för att ni skulle
kunna använda affärssystemet på bästa sätt?
Känner ni i dagsläget att affärssystemet har uppnått de satta målen?
o Om ja, vad var det viktigaste för att kunna uppnå de satta målen?
o Om nej, varför tror ni att det inte gjort det?

Utvärdering
Utvärdering under postimplementeringen sätter en definition på vilka mål och fördelar
projektet uppnått hittills, det ger beslutsunderlag för användarutbildning och stödjer
därmed även användaracceptans (Nicolaou, 2004). Utvärderingar kan bland annat göras
genom enkätundersökningar och användarintervjuer.




Har ni gjort utvärderingar efter "go live"?
o Om ja, vilka faktorer har ni tittat på vid utvärderingarna, vad var syftet med
dem?
Vad har ni kunnat använda resultatet på utvärderingarna till?
o Om nej, varför inte?

Användarutbildning
Under postimplementeringen görs finjusteringar och vidareutbildningar i det som kan ha
varit bristande under implementeringsfasen. Efter “go live” märks det hur väl användarna
tagit till sig utbildningen och vilken kunskap de har om systemet (Ram et al., 2013).






Gjordes det fler användarutbildningar efter "go live"?
Om ja, varför behövdes det göras, och hur upptäckte ni att det behövdes?
Vad var fokus på dessa användarutbildningar jämfört med de som gjordes innan
"go live"?
Vad var användarnas reaktioner på det nya affärssystemet?
Kände de sig trygga i de nya rutinerna direkt eller krävdes fler insatser för att
utbilda användarna?

Förändring av affärsprocesser
De stora förändringarna görs i samband med “go live” men det krävs även att små
förändringar sker under postimplementeringen (Ram et al., 2013.). Förändringar på
detaljnivå kan göras först när systemet har satts på plats eftersom det är då användarna
kan få en uppfattning om affärsprocesserna matchar det nya affärssystemet.



Har det gjorts förändringar i era affärsprocesser efter "go live"?
I sådana fall, vilka förändringar har gjorts och hur upptäckte ni att de behövdes?

Avslutande
Avslutningsvis ställdes det en fråga till intervjupersonen om de hade något övrigt att
tillägga efter vår diskussion.


Har du något annat du vill tillägga kring implementeringen av affärssystemet XX?

Bilaga 2 - Intervjuguide Konsultföretaget AB
Inledande
Inledningsvis fick intervjupersonen berätta lite kort om sin bakgrund och sin befattning
hos företaget.


Berätta lite kort om din bakgrund och din befattning.

Implementering
Införandet av ett nytt affärssystem ska bidra till att organisationen uppnår den effekt och
de mål som önskas (Davenport, 2000; Magnusson & Olsson, 2009). Exempel på mål kan
vara effektivisering av organisationens processer, förbättrad informationshantering och
kortare ledtider. Under en implementering sker en del aktiviteter så som exempelvis
framtagning av kravspecifikation, identifiering av problem och risker, uppföljning mot
kravspecifikation, användarutbildning, förändring av affärsprocesser och utvärdering av
projektet (Magnusson & Olsson, 2009).







Vilka är generellt de vanligaste målen företag brukar ha med en
affärssystemsimplementering?
Hur brukar användarutbildningar läggas upp under implementeringen?
Hur vanligt är det att företag ändrar sina affärsprocesser i samband med en
implementering?
Hur omfattande brukar dessa förändringar vara i sådana fall?
Brukar det göras utvärderingar under själva implementeringen?
Vad för slags utvärderingar görs i sådana fall och vad får man ut av dem?

“Go live”
När affärssystemet tagits i bruk har organisationer haft svårt att uppnå de mål de hade
med implementeringen (Muscatello & Parente, 2006). Det som sker efter “go live” är
därför viktigt att arbeta med för att implementeringen inte ska misslyckas (Ross & Vitale,
2000; Nicolaou, 2004).


Vilka problem är vanliga att man stöter på i samband med driftsättningen av
affärssystemet?
o Hur brukar man gå tillväga för att lösa dessa problem?

Postimplementering
Postimplementering innebär att användningen av affärssystemet utvecklas efter den
tidigare genomförda implementeringen (Ross & Vitale, 2000; Nicolaou, 2004).
Implementeringen av ett affärssystem avslutas när systemet tas i bruk, det vill säga vid
“go live” (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). Aktiviteter inom dessa faser är
kompletterande användarutbildningar, anpassningar av affärsprocesser och
utvärderingar (Deloitte Consulting, 1998; Ross & Vitale, 2000). Under
postimplementeringen utvecklar användarna en djupare förståelse för affärssystemets
funktioner och dess kapacitet (Abdinnour & Saeed, 2015).





Hur vanligt är det att företag upplever en sänkning i verksamhetens effektivitet
efter "go live"?
Vilka åtgärder görs efter "go live" för att stabilisera eventuell ineffektivitet?
Vilka aktiviteter tycker du är viktigast att genomföra efter "go live" för att företaget
ska kunna använda affärssystemet på bästa sätt?

Utvärdering
Utvärdering under postimplementeringen sätter en definition på vilka mål och fördelar
projektet uppnått hittills, det ger beslutsunderlag för användarutbildning och stödjer
därmed även användaracceptans (Nicolaou, 2004). Utvärderingar kan bland annat göras
genom enkätundersökningar och användarintervjuer.



Görs det utvärderingar efter "go live"?
o Om ja, vilka faktorer tittar man på vid utvärderingarna?
Vad kan man använda resultatet på utvärderingarna till?
o Om nej, varför inte?

Användarutbildning
Under postimplementeringen görs finjusteringar och vidareutbildningar i det som kan ha
varit bristande under implementeringsfasen. Efter “go live” märks det hur väl användarna
tagit till sig utbildningen och vilken kunskap de har om systemet (Ram et al., 2013).



Är det vanligt att genomföra fler användarutbildningar efter "go live"?
o Om ja, varför brukar det behövas, och hur upptäcker man att det behövs?
Vad brukar fokus ligga på vid användarutbildningar som görs efter "go live"
jämfört med de som görs innan "go live"?

Förändring av affärsprocesser
De stora förändringarna görs i samband med “go live” men det krävs även att små
förändringar sker under postimplementeringen (Ram et al., 2013.). Förändringar på
detaljnivå kan göras först när systemet har satts på plats eftersom det är då användarna
kan få en uppfattning om affärsprocesserna matchar det nya affärssystemet.


Brukar det behöva göras fler förändringar i företags affärsprocesser efter "go
live"?
o I sådana fall, vilken typ av förändringar brukar göras och hur upptäcker
man att de behövs?

Avslutande
Avslutningsvis ställdes det en fråga till intervjupersonen om de hade något övrigt att
tillägga efter vår diskussion.


Har du något övrigt du vill tillägga?
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