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Abstrakt 
De fördelar och värde som ett affärssystem kan bidra med till verksamheten uppstår inte 

automatiskt när det tas i drift. Det krävs ett fortsatt utvecklingsarbete av system, processer och 

organisation för att fördelarna ska synas. Studiens syfte har varit att få fram vilka aspekter 

som är viktiga att ha i åtanke kring fortsatt utvecklingsarbete av ett affärssystem. Därigenom 

har vi skapat oss en förståelse för hur företag arbetar i Second Wave samt hur teorin förhåller 

sig till praktiken. Det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa gruppintervjuer på 

två stora svenska företag med sammanlagt elva respondenter. Det insamlade materialet har 

sedan analyserats och jämförts med vår teoretiska referensram som behandlar affärssystem 

generellt och arbetet efter implementationen i synnerhet. Undersökningen har visat att företag 

måste arbeta parallellt med stegen i Second Wave, att det initialt krävs en strategi hos 

företagen för det fortsatta utvecklingsarbetet samt att det är viktigt att företagen bedriver 

användarträning både före och efter det att systemet har tagits i drift. För företagen börjar det 

stora arbetet när affärssystemet är implementerat, affärssystemleverantören har gjort sitt och 

företaget ska börja utvecklas för att nå nya mål. 

 

 

Nyckelord: Affärssystem, Second Wave, Stabilize, Synthesize, Synergize, Post-

implementation, förbättringsarbete 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en inledande introduktion kring ämnet affärssystem och dess nytta för 

företagen. Vidare tar vi upp tidigare forskningsområden inom affärssystem och lägger sedan 

fram problemtiken kring det fortsatta utvecklingsarbetet som leder fram till den frågeställning 

och syfte som ligger till grund för uppsatsen. Avslutningsvis presenteras en disposition över 

uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

För företag är affärssystem, även kallat Enterprise Resource Plannig (ERP), en stor IT-

investering, oftast den största investeringen ett företag gör. Affärssystem är till för att stödja 

verksamhetens olika processer för att göra de mer effektiva, att göra arbetsprocesser snabbare, 

mer automatiserade, minska kostnader och skapa konkurrensfördelar (Davenport, 1998). Vi 

har valt att se på affärssystem som standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd 

enligt Magnusson och Olsson (2005). 

 

I litteraturen har vi kommit i kontakt med begreppet Second Wave, som är en benämning på 

arbetet som sker efter en implementation av ett affärssystem. Detta arbete är något som 

planeras och leds av den strategiska och taktiska ledningen i företag och vår uppsats kommer 

att inrikta sig på den målgruppen. Second Wave startar i ett företag efter att implementationen 

av affärssystemet är avklarad och går ut på att maximera nyttan av affärssystemet. Många 

företag slutar med att utveckla sitt affärssystem efter implementationen. Att ett projekt upphör 

efter implementeringen är det största skälet till varför affärssystemet inte levererar det värde 

som förväntats (Lindell, 2005). Många företag når knappt upp till hälften av de fördelar som 

var planerade genom införandet av affärssystemet (Davenport, Harris och Cantrell, 2004a). 

Att stora investeringar i ERP-system inte används fullt ut, kan i längden också bli dyrt för 

företagen, eftersom de årligen betalar dyra avgifter för underhåll av system och moduler som 

inte används fullt ut [1]. 

 

När ett företag investerar i affärssystem är det inte bara att köpa in ett system, utan företaget 

måste normalt ändra hela organisationsstrukturen efter affärssystemet (Davenport, 1998). Det 

innebär att verksamhetens olika processer och arbetssätt måste anpassas efter affärssystemets 

förutbestämda tillvägagångssätt. Att implementera ett affärssystem genererar en komplex 

organisationsförändring. Enligt Wallström (2005) har många affärssystem en outnyttjad 

potential som ofta glöms bort. Vi tror att företag inte har den kunskap för att förstå vilken 

nytta ett affärssystem tillför organisationen och därmed kan de heller inte använda systemet 

fullt ut.  

 

Leverantörer tillhandhåller så kallade standardsystem som är utvecklade efter specifika 

branscher och inte efter specifika företag. Enligt professor S-A. Mattsson vid Lunds 

universitet (Personlig kommunikation, 8 februari, 2007) är dagens affärssystem ytterst 

omfattade och det är inte meningen att ett enskilt företag ska använda allt i systemet. Vidare 

säger Mattsson att fokus bör ligga på att bättre nyttja de delar som redan används, för att öka 

effektiviteten i affärssystemen.  

  

Många företag ersatte sitt affärssystem för att tekniskt lösa problematiken kring 

millenniumskiftet (Hawking, Stein och Foster, 2004). Idag ligger fokus i dessa företag mycket 

på hur de kan skapa ytterligare effektivitet i användningen av systemen. Företag tittar på vad 

de kan få ut av sina affärssystem, eftersom majoriteten av de inte fått ut de fördelar som de 

förväntat sig (Yu, 2005). Processen för att uppnå ytterligare nytta ur affärssystem kallas för 
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Second Wave (Willis & Willis-Brown, 2002). Second Wave behandlar de åtgärder som för 

organisationen möjliggör att uppnå full kapacitet med sitt system och därmed uppnå 

fördelarna med affärssystemet. 

 

Deloitte Consulting (1999) beskriver tre steg som är grundpelarna i Second Wave. Det första 

steget innebär att företag skapar ett stabilt system och får människorna att anpassa sig till det 

nya systemet och dess processer. I steg nummer två byggs systemet ut och kompletteras med 

externa applikationer, för att få ytterligare funktionalitet i systemet. Tredje steget innebär att 

systemet och verksamhetens processer anpassas efter nya förhållanden på marknaden. Hälften 

av företagen som deltog i en undersökning gjord av Deloitte Consulting visade på att det stora 

arbetet med affärssystem inte är avklarat efter systemimplementationen, utan det krävs att 

företag jobbar vidare och går igenom Second Wave-fasen för att nå de fördelar som 

eftersträvas. 

 

Anledningarna till att dela upp Second Wave i tre steg är för att få kontroll över arbetet med 

att nå det slutliga målet, att uppnå full användbarhet och att nå alla fördelar. Det kan även 

sägas att dessa steg är riktmärken som företag kommer att stöta på under Second Wave. De tre 

stegen ska hjälpa företaget att nå den fulla nyttan och fördelarna med affärssystemet. Deloitte 

Consulting (1999) har identifierat tre grupper av kategorier som utgör barriärer i realiserandet 

av Second Wave; människor, processer och teknik. Det är viktigt att se vilka frågor företaget 

måste ställa sig för att övervinna barriärerna och därmed öka affärsvärdet med IT-

investeringen.  

 

Litteratur kring affärssystem fokuserar antingen på utvärderingen av lämpligheten för 

mjukvaran, tillverkarna och konsulterna eller på att identifiera de kritiska 

framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem (Holland & Light, 2001; Yu, 2005; 

Botta-Genoulaz & Millet, 2005). Holland & Light menar vidare på att det finns en lucka i 

forskningen som behandlar utvecklingen av affärssystem efter att de implementerats. Den 

begränsade forskning som finns behandlar hur Second Wave arbetas med i olika länder 

(Foster, Hawking & Stein, 2004). 

1.2 Problemområde 

För att ett affärssystem ska fylla sin funktion krävs det en ständig utveckling av både system 

och organisation även efter att affärssystemet har blivit implementerat och inkört. Litteraturen 

vi läst inom området har gjort oss intresserade av att undersöka i vilken utsträckning företag 

tänker på fasen som följer efter att systemet har implementerats och tagits i drift. Vi vill med 

andra ord se vad som görs inom företag för att jobba vidare med Second Wave, för att nå de 

fördelar som affärssystemen har att ge. Detta leder fram till vår problemformulering som 

lyder:  

 

- Vilka aspekter är viktiga att ha i åtanke kring fortsatt utvecklingsarbete av ett 

affärssystem?  

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se på vilket sätt företag arbetar i Second Wave. Fokus ligger 

på att få en förståelse för företagens synpunkter, erfarenheter och arbetssätt inom området. Vi 

vill även se hur företag kan förbättra sitt utvecklingsarbete av affärssystem. 
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1.4 Avgränsningar 

För av vi ska kunna se om arbetet med Second Wave har påbörjats, har de företag som ingår i 

vår studie ett affärssystem som har varit i drift i minst ett år. Företag som har använt 

affärssystem mindre än ett år har inte kommit så långt i den fortsatta utvecklingen, vilket gör 

de ointressanta för vår undersökning. Vi har i studien begränsat oss till att forska och skriva 

om icke monetära värden. Vårt syfte är att se vilka åtgärder som vidtas i den fortsatta 

utvecklingen och då är inte de monetära aspekterna de intressanta, även om stora resurser 

bidrar till en förbättrad utveckling.  

1.5 Studiens disposition 

Kapitel 1- Inledning 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till ämnesval samt berör ämnets problemområde. 

En upptäckt lucka i tidigare forskning om affärssystem leder fram till vår 

problemformulering. 

 

Kapitel 2- Metod 

Detta kapitel beskriver den metod som vi har använt oss av för att genomföra vår studie. 

Metoden ska för någon annan vara möjlig att upprepa under liknande förhållanden. Kapitlet 

ska bidra till att läsaren får en förståelse för den arbetsgång som vi har valt vid arbetet av 

uppsatsen samt med vilket metodval som problemet har bemötts. 

 

Kapitel 3 Teori 

Det här kapitlet avser att ge läsaren en förståelse för de teorier som vi har funnit relevanta för 

problemområdet. Här ges en kort beskrivning av affärssystem för att sedan ingående beskriva 

fasen efter implementationen 

 

Kapitel 4 – Förstudiens resultat och analys 

I kapitel fyra presenteras resultatet av förstudien följt av en analys av det insamlade 

materialet. 

 

Kapitel 5 – Huvudstudiens resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultat och analys av huvudstudien på Posten AB 

 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion utifrån den gjorda analysen. Därefter följer en 

reflektion över vald metod och sättet på hur vår studie genomfördes. Uppsatsens 

problemformulering besvaras i en slutsats. Vi ger även förlag på fortsatt forskning inom vårt 

ämnesområde. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för att genomföra vår studie. Kapitlet ska 

bidra till att läsaren får en förståelse för den arbetsgång som vi har använt vid framtagandet 

av uppsatsen, samt med vilket metodval som gjorts. I kapitlet berättar vi hur 

intervjuprocessen med allt från konstruktion av intervjuguide till analys av intervjuer gick till. 

Kapitlet avslutas med studiens tillförlitlighet och pålitlighet.  

2.1 Metodval och metodansats 

Med kvalitativ undersökning menas analys av ett ämne in i dess beståndsdelar, medan 

kvantitativ analys är att bestämma mängden av ett ämnes beståndsdelar. Kvalitativa och 

kvantitativa metoder är verktyg för att angripa ett forskningsområde. Vilken metod av de som 

används beror på vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale, 1997). För att förstå verkligheten 

och sociala fenomen bör undersökaren försöka få fram hur människor tolkar verkligheten. 

Bästa sättet att få fram det är att observera människor i den miljö de vanligtvis rör sig i och 

där låta människorna som intervjuas tala med egna ord för att uttrycka sina åsikter. Ett ideal 

för att studera detta är observation och öppna intervjuer. Den kvalitativa metoden är flexibel 

och föränderlig medan den kvantitativa metoden kan sakna flexibilitet. Ett frågeformulär blir 

definierat en gång för alla och det finns inte stor möjlighet till att ändra under arbetets gång 

om det skulle behövas, medan den kvalitativa metodens arbetssätt med intervjuer kan 

förändras allt eftersom verkligheten förändras (Jacobsen, 2002). 

 

I den kvalitativa metoden är det människan som är det huvudsakliga instrumentet, forskaren 

finns nära sitt objekt och det kan i vissa fall leda till en subjekt-subjekt-relation där forskaren 

ingår i metoden (Backman, 1998). Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att hitta 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. Den kvalitativa 

metoden kan jämföras med när en person går till läkaren. Läkaren frågar inte varför patienten 

är sjuk utan frågar vad som är fel. Det är samma tankesätt som gäller för den kvalitativa 

forskningen där forskaren frågar hur den intervjuade upplever eller handlar i en viss situation 

och därefter gör tolkningar utifrån dessa specifika beskrivningar (Kvale, 1997).  

 

Den kvalitativa forskningen visar ett intresse för betydelser och de sätt som människor förstår 

saker på (Denscombe, 2000). Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vår 

undersökning för att uppnå vårt syfte. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att ställa 

intervjufrågor och att anpassa uppsatsen för att på bästa sätt uppfylla vårt syfte och få svar på 

våra frågor kring ämnet. För att få respondenterna att med egna ord berätta hur de ser på 

begreppet Second Wave, lämpar sig intervjuer bättre än en enkätstudie. Den kvalitativa 

ansatsen ger oss möjligheten att få mer utförliga svar. Genom att använda kvalitativa 

intervjumetoder gör att vi kan utveckla intervjuguiden, eftersom den kvalitativa intervjun ger 

oss en flexibilitet att ställa följdfrågor (Denscombe, 2000). Vi ser svårigheter i att använda en 

kvantitativ metod, då vi inte kan få igång en gruppdiskussion som är viktigt i denna 

undersökning. Genom gruppdiskussionen kan vi få flera synpunkter som en enskild 

respondent från början inte tänkt på. En annan viktig del i vår studie är möjligheten att kunna 

vara flexibel i frågeställningen under studiens gång. Den här flexibiliteten som vi söker, anser 

vi inte skulle vara möjlig med den kvantitativa metoden.  
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2.1.1 Intervjumetod 

Det finns olika sätt att utföra en kvalitativ intervju på; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innebär att forskaren har stor kontroll över 

frågorna och svarens utformning. Intervjuaren har i förväg en uppgjord lista med frågor och 

respondenten erbjuds begränsade antal svar. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren 

fortfarande en lista med ämnen och frågor. Det som skiljer denna teknik mot föregående är att 

intervjuaren har en flexibel inställning till intervjun. Respondenten tillåts utveckla sina svar 

och intervjuaren kan välja frågor beroende på vad som diskuteras just då. Svaren är öppna och 

fokus ligger på respondentens idéer och synpunkter. Den tredje formen av intervjuteknik är en 

helt ostrukturerad intervju. Här ligger fokus mer på respondenten, vilket innebär att 

intervjuaren ingriper så lite som möjligt och intervjun sker kring valda ämnen som diskuteras 

fritt (Kvale, 1997).   

 

Enligt Denscombe (2000) har forskaren vid semistrukturerade intervjuer fortfarande en färdig 

lista med vilka ämnesområden som ska behandlas och vilka frågor som är tänkta att ställas. 

Dock är ordningsföljden på de ämnesområden som tas upp flexibel och forskaren låter 

respondenten tala mer utförligt om de ämnen som behandlas. Intervjuerna föregås av 

noggrann planering, eftersom intervjun som metod innebär dolda risker. Det är lätt att tro att 

intervjun är en vanlig konversation som kräver betydligt mindre förberedelser än inför en 

enkätundersökning.  

 

Vi har valt att jobba med semistrukturerade intervjuer för att få fram respondentens 

synpunkter tankar och idéer. Vi började med att ta fram frågor som rör ämnet på ett eller 

annat sätt för att försöka finna de teman som intervjuguiden skulle vara uppbyggd på. Vi 

skrev ner alla frågor som dök upp och förkastade ingen fråga för att inte hämma kreativiteten. 

Därefter gick vi igenom de frågor som vi hade och började göra en sortering av dessa för att 

se hur vi kunde rikta in oss mer mot vårt ämne. Syftet med undersökningen är att se på vilket 

sätt företag arbetar i Second Wave. Fokus ligger på att få en förståelse för företagens 

synpunkter, erfarenheter och arbetssätt inom området 

 

Denscombe (2000) menar att planering och förberedelser av intervjuerna är av stor betydelse 

för intervjuernas kvalité. Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att noggrant gå igenom 

varje fråga och motivera varför vi ställer den och vilka svar som vi kan tänkas få. För att 

skapa oss en uppfattning om hur länge en intervju med våra frågor kommer att ta, utförde vi 

”övningsintervjuer” på varandra och kom fram till att det kommer att röra sig om cirka en 

timme per intervju. Kvale (1997) och Jacobsen (2002) menar att en intervju bör ta max en till 

en och en halv timme för att få bra kvalitet på det insamlade intervjumaterialet. Vi föreslog i 

enlighet med Denscombe (2000) hur lång tid intervjun skulle pågå.  

 

I undersökningen har vi valt att använda oss av ljudupptagning under intervjuerna. 

Ljudupptagning erbjuder en permanent och fullständig dokumentation och är en 

standardmetod för att fånga in intervjudata (Denscombe, 2000). Fördelen är att 

ljudupptagningen enkelt kan kontrolleras av andra forskare. Vi kan då fokusera oss på ämnet 

och behöver som Kvale (1997) skriver, inte vara rädda att missa viktiga aspekter i intervjun. 

Genom vår användning av inspelningsutrustning fanns det en möjlighet att respondentens 

öppenhet hämmades under intervjun, speciellt i början av intervjun. För att minska risken av 

mindre öppenhet använde vi oss av mobiltelefon vilket inte direkt förknippas med att vara 

inspelningsutrustning (Denscombe, 2000).  
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Jacobsen (2002) påpekar att intervjuaren kan vagga in i en falsk trygghet och tro att allt ändå 

kommer med på band. Tekniska problem på ljudupptagningsutrustningen kan få konsekvenser 

för det insamlade materialet. Därför valde vi att parallellt med ljudupptagningen även föra 

anteckningar. Jacobsen menar vidare att anteckningarna även kan fungera som en slags 

innehållsförteckning över var på bandet olika ämnen kan hittas.  

 

Innan intervjun började presenterade vi oss själva och berättade om uppsatsens syfte samt vad 

det insamlade materialet kommer att användas till. Alla respondenter blev tillfrågade om vi 

fick spela in intervjun och alla respondenter gav sitt medgivande. Vi har genomfört alla 

intervjuer på respondenternas arbetsplats där de känner sig hemma. För att undvika oklarheter 

i intervjun valde vi att ställa följdfrågor, när vi inte fick en klar bild av vad respondenten 

menade. Vi försökte också i största möjliga mån undvika att argumentera mot respondenten, 

för att skapa en god intervjuatmosfär.  

2.1.2 Gruppintervju 

Vi har valt att använda oss av gruppintervjuer vilket, enligt Jacobsen (2002), passar bäst när vi 

vill få fram individers erfarenheter i ett speciellt förhållande. Under dessa intervjuer har det 

varit mellan två till åtta respondenter med olika kompetensområden från verksamheten. Den 

optimala storleken på gruppen är fem till åtta personer enligt Jacobsen. Den som utför 

undersökningen kan ses mer som en debattledare än en intervjuare med rena frågor. 

Medlemmarna i gruppen svarar inte enbart på intervjuarnas frågor utan ställer även frågor till 

varandra inom gruppen. Jacobsen menar vidare att människor inte noga tänker igenom vad 

som sker när de är närvarande under en händelse. Den här formen av undersökning bidrar till 

en vidgad vy, där respondenten bearbetar sina erfarenheter under intervjuns lopp. Detta 

eftersom det sker en tolkningsutveckling i gruppen, och deltagarna hjälper varandra att förstå 

något som har hänt. 

 

I vår undersökning handlar det om att se hur hela verksamheten arbetar i den fortsatta 

utvecklingen av affärssystemet. För att få en uppfattning kring detta var det viktigt att få 

synpunkter från flera olika områden i verksamheten som använder sig av affärssystemet. 

Genom att samla nyckelpersoner från olika delar i verksamheten för att diskutera ämnet, 

kunde vi få en helhetsbild över vilka åtgärder som vidtas i den fortsatta utvecklingen. Detta är 

något som styrks av Jacobsen (2002) som menar att en gruppintervju bidrar till att få fram 

helheten genom nyckelpersonernas olika synpunkter. 

 

Intervjuarens roll i en gruppintervju skiljer sig från en individuell intervju. Forskaren kan vara 

aktiv under intervjun genom att ställa klart definierade frågor och låta diskussionen pågå 

under en viss tid. När tiden är ute avbryter intervjuaren och byter fråga eller ämne. Motsatsen 

till detta är att forskaren är passiv under intervjun. Intervjuaren inleder diskussionen och 

presenterar ett tema som ska diskuteras, därefter intar intervjuaren en passiv roll och 

koncentrerar sig på att registrera och lyssna på diskussionen (Jacobsen 2002). I denna 

undersökning har vi valt ett mellanting mellan aktiv och passiv roll. Vi inledde diskussionen 

genom att ställa en fråga kring ett tema och därefter fick diskussionen fortgå inom gruppen. 

Under diskussionen ingrep vi med frågor och tankar som kunde vara intressanta för att få fram 

ytterligare synpunkter kring diskussionen. Denna typ av roll är den vanligaste roll som 

intervjuare tar i en gruppintervju. Genom att ta en sådan roll kan intervjuaren bidra till att alla 

personer får komma till tals i diskussionen. Det kan vara så att en person inte säger något och 

då kan intervjuare ingripa och ställa en direkt fråga till personen för att få fram dennes 

synpunkter (Jacobsen, 2002). 
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2.2 Datainsamling 

Vi har valt att jobba med kvalitativa intervjuer. Utifrån litteraturgranskningen har vi byggt 

upp vår teoretiska referensram som våra intervjufrågor bygger på. Med hjälp av vår förstudie 

på ett företag med cirka 5000 anställda kunde vi testa våra frågor i skarpt läge. Det här 

resulterade i att vi gjorde vissa förändringar och kompletteringar i utformningen av vår 

intervjuguide (se bilaga 2 och 3). Med hjälp av intervjuguiden har vi gjort intervjuer hos 

Posten och sedan transkriberat och analyserat materialet för att jämföra mot den uppbyggda 

teoretiska referensramen. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Innan vi började själva undersökningen, läste vi in oss på ämnet genom att läsa den litteratur 

som behandlar det valda området. Litteraturgranskningen hjälpte oss att i början formulera en 

meningsfull problemställning, och den visade på hur begrepp inom området har definierats, 

preciserats och använts tidigare. Detta är nödvändiga förutsättningar som är till hjälp i det 

fortsatta arbetet (Backman, 1998). Enligt Denscombe (2000) bör all forskning börja med en 

litteraturöversikt för att visa på forskarens medvetenhet om tidigare arbeten inom det valda 

forskningsområdet. Vidare bör forskaren kunna identifiera de huvudsakliga problemområdena 

samt ge läsaren en förståelse för vart ifrån forskningen kommer.  

 

Litteratursökningen tog avstamp i två artiklar (Davenport, 1998; Deloitte Consulting, 1999) 

som vi fann genom sökning på internet. Vi har använt oss av källor som är publicerade efter 

1997. Då utvecklingen av affärssystem idag går väldigt snabbt, anser vi att aktualiteten på 

källorna är av betydelse för uppsatsens aktualitet. Vi breddade successivt vår litteraturbas 

genom att gå igenom de artiklar vi funnit och se på vilka referenser som författarna använt sig 

av och om vi kunde finna nytta med dessa referenser. I artiklarna kom vi över nyckelord som 

vi kunde använda oss av för att tillgodogöra oss mer information kring det valda ämnet.  

Vi har valt att samla in information kring det valda ämnet för att sedan pröva den teoretiska 

referensramen mot praktiken. Detta innebar att vi inte enbart samlade in data som kan kopplas 

till teorin, utan vi var öppna för ny kunskap kring området (Patel & Davidsson, 1994). 

 

I följande databaser: IEEE, ACM, Academic Search Elite och Google Scholar har vi använt 

oss av nyckelorden Second Wave, Post-implementation, ERP, Maximizing och Optimizing. 

Med dessa sökord har flertalet artiklar genomsökts efter relevanta teorier. Allteftersom när vi 

läst in oss mer på ämnet och lärt känna området kom vi underfund med vilka författare det är 

som behandlar vårt ämne och vilka som kan vara betydelsefulla för oss att söka efter mer 

information. 

2.2.2 Förstudie 

Förstudien gjordes hos ett stort företag i södra Sverige. Syftet med förstudien var att testa vår 

intervjuguide och därmed se om vi fått fram relevanta frågor som var lättförståliga för 

respondenterna. Utifrån respondenternas svar kunde vi bilda oss en uppfattning om hur väl 

frågorna var anpassade till våra teman och frågeställning. Förstudien föll väl ut och visade att 

våra frågor var väl konstruerade, men behövde en del mindre justeringar för att bli tydligare.  

 

Förstudien utfördes med två respondenter. Respondent Christer hälsade oss välkomna in på 

sitt kontor där intervjun gjordes. Från början var det tänkt att intervjun bara skulle göras med 

Christer som enda intervjuperson men han kallade in Johan som är projektledare för 

implementationen av företagets affärssystem.  
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2.2.3 Huvudstudie 

Vår huvudstudie utförde vi hos Posten på deras huvudkontor i Stockholm. Vi genomförde två 

gruppintervjuer under dagen. Den första intervjun gjorde vi med tre personer som varit med 

från början av affärssystemsprojektet. Dessa respondenter hade alla stort ansvar i 

projektgruppen och en bred kunskap inom studiens område.  

 

Under första gruppintervjun fick vi en grundlig genomgång av hela affärssystemprojektet och 

även av verksamheten. Detta gav oss en klar bild över hur organisationen arbetat med 

affärssystemprojektet från projektstart till den fortsatta utvecklingen. Under genomgången 

kom vi med frågor för att reda ut vissa oklarheter i presentationen. Efter den genomförda 

presentationen ställde vi frågor utifrån vår intervjuguide och den information vi fått under 

genomgången. Dessa frågor besvarades av alla tre respondenter och det blev mer en form av 

diskussion, vilket visade sig vara en bra metod då respondenterna inte hade samma syn på 

frågorna.  

 

Den andra gruppintervjun ägde rum med sju respondenter från olika delar av verksamheten, 

varav en person var med under den första gruppintervjun. Vi inledde denna intervju med att 

alla i rummet fick presentera sig och kortfattat berätta om deras roll i företaget. Vi 

presenterade oss och berättade om vårt syfte med undersökningen. Diskussionen som fördes 

varade i nästan totalt tre timmar, där vi fick svar på många av våra frågor från andra 

respondenters perspektiv jämfört med första gruppintervjun. Under hela diskussionen 

kommenterade vi och ställde nya frågor för att hela tiden hålla oss till våra ämnen och försöka 

få synpunkter från alla kring bordet. 

2.3 Konstruktion av intervjuguide 

Utifrån vår teoretiska referensram hämtade vi följande intervjuteman: Stabilize, Synthesize 

och Synergize, vilka vi hämtat från Deloitte Consulting (1999). I varje tema fann vi 

nyckelbegrepp och de låg sedan till grund för hur intervjufrågorna konstruerades. 

 

Huvudbegrepp Tema Nyckelbegrepp 
 Stabilize - Justera data 

  - Finjustera processer 

  - Standardisering 

  - Effektivitetsminskning 

  - Användaracceptans 

Second Wave  - Utbildning 

 Synthesize - Tredjepartslösningar 

  - Utbildning 

 Synergize - Integration 

  - Beslutsunderlag 

  - Analys 

  - Konkurrensfördelar 

Tabell 1 Operationaliseringsschema 
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Här följer ett par exempel på intervjufrågor:  

Enligt Deloitte Consulting (1999) är det viktigt att organisationer redan före 

implementeringen börja planera för den fortsatta utvecklingen av affärssystem. Därför är det 

viktigt för oss att se hur organisationerna planerar för den fortsatta utvecklingen av sina 

affärssystem.  

 

- Fanns det någon plan för den fortsatta utvecklingen redan innan/under 

implementeringsfasen? 

  

En minskad effektivitet efter implementationen är enligt Ross och Vitale (2000) ett vanligt 

fenomen då data och kunskap hos användarna inte är fullgod. Därför formulerade vi följande 

intervjufrågor för att se om företagen också hade samma uppfattning som teorin.  

- Hur upplevde du första tiden efter implementationen av ert affärssystem? 

- Hur såg behovet ut av att förbättra data/information som finns i systemet efter 

implementationen? 

 

I steg två i Second Wave består arbetet i att bygga ut affärssystemet med tredjepartslösningar 

och ytterligare moduler (Deloitte Consulting, 1999). Då företagets processer och affärssystem 

stabiliserats kan nya behov uppstå som den initiala systemlösningen kanske inte stödjer. För 

att se om företaget har byggt ut funktionaliteten i affärssystemet ställde vi följande fråga: 

- Har ni införskaffat nya moduler/tredjepartslösningar?  

Deloitte Consulting (1999) säger att när systemet har körts in och processerna har stabiliserats 

och finjusterats kan företaget hämta data som ligger till grund för förbättrade beslutsunderlag. 

I och med att företag tar beslut utifrån data som hämtas ur affärssystem är det viktigt att se om 

besluten har förbättrats  

- Anser du att beslutsunderlag har blivit bättre sedan systemet infördes? 

Intervjuguiden har utvecklats efter att vi testat våra frågor under förstudien. Vi såg där att 

vissa frågor var tvungna att förändras och vissa frågor borde läggas till för att bättre passa in 

mot vårt ämne och för att göra de tydligare. Ett exempel på en fråga som kom till efter 

förstudien är: 

- Har ni konsulter inne i företaget som hjälper till med systemet? 

Ett exempel på en fråga där vi ändrade formuleringen efter förstudien är: 

- Hur har processerna förändrats efter implementeringen? 

till att i huvudstudien ändras till 

- Fanns det något behov av att förändra och finjustera era processer efter 

implementationen? 

För vidare exempel på frågor hänvisar vi till bilaga 2 och 3 (intervjuguide förstudie och 

intervjuguide Posten). 
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2.4 Urval 

Denscombe (2000) påpekar att forskaren inte kan samla in data från alla som ingår i 

undersökningskategorin. Ett urval är en liten del av hela populationen. Vidare säger 

Denscombe att urvalets storlek och sammansättning inte är helt förutsägbart från början. Det 

är viktigt för uppsatsens tillförlitlighet, att resonemanget bakom de beslut som fattades 

angående urval, tydligt framgår.  

2.4.1 Val av företag 

För att hitta företag till förstudien valde vi att titta på större företag i Halland och Skåne 

genom att göra en sökning på webbplatsen Affärsdata [2], vilket gav oss ett antal potentiella 

företag. För att säkerställa att dessa företag har ett affärssystem som de använt i minst ett år 

tog vi kontakt med företagen. Anledningen till att vi vill inrikta oss mot större företag är att vi 

då får tillgång till stora organisationer, där det finns resurser för att satsa på den fortsatta 

utvecklingen av affärssystemet. Urvalet för att finna företag till huvudstudien började med att 

vi startade upp en diskussionstråd om affärssystem på Dataföreningens hemsida [3]. Där kom 

vi i kontakt med personer som jobbar med ämnet dagligen och har den kunskap vi söker. 

Genom Dataföringens forum fick vi kontakt med Postens IT-avdelning i Stockholm som 

visade ett intresse för vår undersökning, efter telefon och e-postkontakt (se bilaga 1) inledde 

vi ett samarbete. 

2.4.2 Val av respondenter 

Valet av respondenter för våra undersökningar har skett genom att vi på förhand beskrivit för 

företagen att vi ville intervjua personer med ansvar för affärssystemet och personer som hade 

hand om det fortsatta förbättringsarbetet. Företagen valde personer från sin organisation som 

hade dessa arbetsuppgifter. Vår undersökning syftar till att skapa en förståelse för hur företag 

arbetar i Second Wave. Därför klargjorde vi för företagen att respondenterna skulle befinna 

sig inom den strategiska eller taktiska nivån i företaget. 

2.5 Analys av intervjuer 

Jacobsen (2002) beskriver en analysprocess som innefattar följande tre steg: beskrivning, 

kategorisering och kombination. Denna process har legat till grund för våra analyser av 

intervjuer där det första steget, beskrivning, går ut på att vi som undersökare ska försöka få en 

så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av vår data. I alla analysprocesser ingår en 

sållning och förenkling av den insamlade informationen. Den andra fasen innebär att 

systematisera, reducera och kategorisera oöverskådlig information. Det är i det tredje steget 

som en tolkning av den insamlade data kan börja ske. I kombinationssteget försöker forskaren 

se vad respondenterna direkt har sagt och vad som sägs mellan raderna.  

 

Utskrift av ljudupptagningar vid intervjuer, transkribering, är nödvändigt för att få en form av 

data som är lättare att analysera (Denscombe, 2000). Efter att ha renskrivit intervjuerna 

kommenterade vi de textavsnitt som var av intresse för studien och gjorde därefter en 

sammanfattning av de här styckena. Vår förstudie resulterade i cirka en timmes inspelat 

material och huvudstudien i cirka tre och en halv timme. Kvalitativ data måste först 

organiseras innan forskaren kan analysera materialet. Denscombe anser att en viktig del i den 

kvalitativa analysen är att forskaren söker efter återkommande teman och kopplingar mellan 

olika enheter och kategorier som efterhand framträder. De metoder och slutsatser som 

framkommer måste av läsaren kunna betraktas som rimliga. Enligt Jacobsen (2002) är 

systematisering nödvändig för att vi ska kunna förmedla vad vi har funnit.  
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För att korta ner intervjutexterna och skapa koncisare formuleringar använde vi oss av det 

som Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering. Analysmetoden innebär att de 

meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. På så sätt bantas långa 

uttalanden ner, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts formuleras i några få ord. 

Den här analysmetoden passade oss bra, då vi utifrån våra intervjuer endast ville få fram det 

som var av relevans för vårt syfte. Vid analys av kvalitativa data är det viktigt att identifiera 

teman och samband. Forskaren bör leta efter återkommande teman och finna kopplingar 

mellan de enheter och kategorier som går att identifiera (Denscombe, 2000). För att kunna 

kategorisera svaren valde vi att identifiera nyckelbegrepp som kunde kopplas ihop med de 

fördefinierade temana (se tabell 1). 

 

Eftersom vi hade kategoriserat vårt empiriska material efter Second Waves tre steg kunde vi i 

sista steget, kombination, börja tolka insamlad data. Det här innebär att vi som undersökare nu 

kunde börja leta efter meningar och orsaker samt att försöka generalisera och bringa ordning i 

data. Vi följer inte analysprocessens steg fullt ut därför att det är en fram- och återgående 

process. Det empiriska materialet jämförde vi i analysens slutskede med vår teoretiska 

referensram för att hitta likheter och skillnader. 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

Vid all forskning är det viktigt att det finns en tillförlitlighet i vad som är tänkt att undersökas 

och vad som egentligen undersöks. Att veta vad vi undersöker handlar om hur väl det vi har 

tänkt undersöka, stämmer överens med det vi faktiskt undersöker. Ett stort problem i 

undersökningar är när forskaren undersöker människor, eftersom det då rör sig om 

inställningar, kunskap och upplevelser som grundar sig på subjektiva faktorer. Validitet är 

måttet på om undersökningen mäter rätt saker (Patel & Davidsson, 1994). Denscombe (2000) 

menar att forskaren måste kunna visa upp att hans eller hennes data är fast förankrat i det som 

är relevant, autentiskt och verkligt. Fördelen med att vi använde oss av intervjuer är att vi 

direkt kunde ställa uppföljningsfrågor och därmed öka relevansen på insamlad data under 

tiden som de samlades in. För att öka validiteten har vi utgått från vår teoretiska referensram 

och skapat intervjufrågor därefter.  

 

Vid intervjuerna fick respondenterna en utförlig presentation av studiens syfte. Inför 

huvudstudien skickades intervjufrågorna i förväg via e-post, för att respondenterna skulle 

kunna förbereda sig och detta säkerställde validiteten i undersökningen (se bilaga 1 och 3). 

Respondenterna från Posten var pålästa och insatta i våra intervjufrågor när väl 

gruppintervjuerna utfördes. Vi anser att studien har en god validitet, eftersom de deltagande 

respondenterna under intervjuerna har visat prov på god kunskap om studiens ämne. Vi har 

även haft stora möjligheter att rätta till eventuella missförstånd och oklarheter under 

intervjuns gång. För att öka validiteten ytterligare valde vi att låta respondenterna i 

huvudstudien läsa igenom och kommentera det insamlade materialet samt vår analys av det.  

 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om att den är pålitlig. När det sker någon form av 

undersökning, kvalitativ eller kvantitativ, måste pålitligheten i mätinstrumenten prövas (Patel 

& Davidsson, 1994). För att en undersökning ska ses som pålitlig ska en forskare kunna 

använda samma mätinstrument och komma fram till liknande resultat (Jacobsen, 2002). För 

att undersökningen ska bli pålitlig har vi grundligt gått igenom litteraturen kring området. 

Under uppsatsarbetet har vi för att lära oss mer kring affärssystem och dess processer gått 

kurser i ämnet. Detta har ökat våra kunskaper och insikter, vilket har gjort att vi kunde förstå 

vad respondenterna pratade om och därigenom också kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi 

utförde en förstudie för att bli skickligare som intervjuare och för att säkerställa frågornas 
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relevans. Nackdelen med att använda sig av intervjuer, är att pålitligheten blir begränsad, då 

varje intervju i viss mån blir unik på grund av den specifika kontexten och de specifika 

intervjuobjekten (Denscombe, 2000). Fördelen var att vi vid behov kunde styra intervjuerna 

och få en förståelse för respondentens uppfattning och därmed få nya insikter i ämnet. Även 

om tillförlitligheten blir lidande, anser vi att denna metodform är den som lämpar sig bäst för 

vår frågeställning, då det finns många faktorer som skiljer sig från ett företag till ett annat. 

Genom att vi alla tre har varit närvarande under alla intervjuer har vi efteråt jämfört varandras 

anteckningar och intryck, vilket med stor sannolikhet bidragit till att vi inte gått miste om 

någon viktig information. Vi använde oss av dubbel ljudupptagningsutrustning och penna och 

papper, vilket möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka i materialet och därmed öka 

tillförlitligheten i vår undersökning, som enligt Patel och Davidsson (1994) är ett mått på ökad 

tillförlitlighet.  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen avser att ge läsaren en förståelse för den teori som vi finner 

relevant för uppsatsen. Först ges en presentation om vad affärssystem är och dess 

funktionalitet. Därefter beskrivs vilken nytta företag har av systemen, affärssystemens 

livscykel och implementation. Slutligen tar vi upp begreppet Second Wave och dess innebörd 

och vilka fördelar som kan realiseras efter implementationen av systemet.  

3.1 Generellt om affärssystem 

Enligt Sumner (2005) är ett Enterprise Resource System (ERP) ett mjukvaruverktyg för att 

hantera företagsdata. Ett ERP-system består av en central databas där affärstransaktioner 

matas in och bearbetas. Idealet är att kunna använda ett enda informationssystem för alla 

funktioner i organisationen i kombination med en gemensam databas (Elbertsen, Benders & 

Nijssen, 2006).  

 

ERP-system består av ett paket med applikationer som stödjer många eller alla av ett företags 

processer (Davenport, 2000). ERP har enligt Magnusson och Ohlsson (2005) blivit synonymt 

med det svenska begreppet affärssystem och det begreppet har vi valt att använda oss av i vår 

uppsats. Ett affärssystem ska ge översikt och kontroll över hela verksamhetens data och 

bygger på ”best practice” som enligt Sumner (2005) kan definieras som det bästa sättet att 

utföra en process på. Affärssystem är designade efter en serie av antaganden om hur företag i 

allmänhet utför sina processer (Davenport, 1998).  

 

Sumner (2005) skriver att den viktigaste fördelen med affärssystem är att systemet integrerar 

information genom hela värdekedjan. Till fördelarna med affärssystem hör också snabbare 

transaktioner, att företaget lättare kan binda kunder och leverantörer till sig samt att data blir 

tillgänglig genom hela företaget.  

3.1.1 Affärssystemets påverkan på organisationen 

Ett affärssystem är ett standardsystem, vilket innebär att verksamheten måste anpassas efter 

systemet. För att inte förlora effektiviteten och nyttjandegraden i ett affärssystem måste 

antingen systemet eller verksamheten förändras. Den grundläggande tanken bakom att införa 

affärssystem är att verksamheten ska anpassas efter systemet och inte tvärtom (Davenport, 

1998; Magnusson & Ohlsson, 2005).  

 

Arbetssättet i en organisation måste ändras när ett affärssystem införs Davenport (2002). 

Organisationens struktur och kultur, arbetssättet för de anställda och affärsstrategin måste 

omstruktureras. Även Jarrar, AL-Mudimigh och Zair (2000) anser att personalen i stor 

utsträckning måste ändra sitt arbetssätt. Bristande förståelse för komplexiteten i 

affärssystemsimplementationen från företagets sida resulterar i misslyckande gällande 

affärsprocessernas optimering under implementationen (Hawking, McCarthy och Stein, 

2004).  
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3.1.2 Motivation för affärssystem 

Enligt Ross och Vitale (2000) är den mest framträdande orsaken till att företag inför 

affärssystem, att de vill skaffa sig en gemensam systemplattform. Här följer en lista på de sex 

mest vanliga motiven för affärssystemsimplementation: 

 

 Behov av en gemensam plattform 

 Förbättra processer 

 Synligöra data 

 Reducera operativa kostnader 

 Öka kundservice 

 Ta bättre strategiska beslut 

 

Många företag implementerar affärssystem för att ersätta separata system som bygger på 

föråldrad teknologi och där underhållskostnaderna är höga. Att ersätta separata 

systemlösningar, att ha ett behov för standardisering samt öka samarbetet med leverantörer 

och kunder kan vara några orsaker till varför företag investerar i affärssystem (Sumner, 2005). 

3.1.3 Affärssystems livscykel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Affärssystemets livscykel 

 

Figur 1 visar på hur ett affärssystems livscykel ser ut. Vi har utgått från en modell av Markus 

och Tanis (2000) som visar på hur First Wave ser ut med initiering och implementering. För 

att visa livscykeln har vi byggt på deras modell med bl a ett streck i mitten som visar på att 

systemet i det skedet går i skarpt läge och användningen av det startar. Sedan har vi utifrån 

Deloitte Consulting (1999) byggt på modellen med Second Wave och de tre stegen som vi 

arbetar efter i vårt arbete: Stabilize, Synthesize och Synergize. En utförlig förklaring på 

faserna i figur 1 följer här: 

 

 Initiering - Företag planerar vilka mål de har med införandet av ett affärssystem. I det 

här steget beslutas vilket system som ska införskaffas. 

 

 Implementering - I det här steget sker förändringsarbetet. Företaget anpassar 

processer och arbetssätt efter affärssystemet (Davenport 1998). Vidare sker träning av 

användarna för att lära sig systemet. Slutligen körs systemet igång i organisationen, 

vilket kallas ”Go-live” (Deloitte Consulting, 1999). 

 

  

 

  

Synthesize & 

Synergize 

 

Implementering Initiering      Stabilize 

 

First Wave Second Wave 
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 Stabilize – Är första steget i Second Wave. Systemet har körts igång och företaget 

måste säkra och underhålla affärssystemets huvudfunktioner. Ytterligare 

processanpassning sker och träning av användarna fortsätter (Ross och Vitale, 2000). 

 

 

 Synthesize och Synergize – utgör steg två och tre i Second Wave. Företag fortsätter 

med att utveckla affärssystemet genom uppgraderingar och implementation av nya 

moduler (Deloitte Consulting, 1999). Företag kan nu också realisera nyttan med 

affärssystemet genom att se nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att det 

systemintegration med kunder och leverantörer (Ross & Vitale, 2000). 

3.1.4 Implementation 

Förarbete och implementation kallas även för First Wave och pågår fram till att systemet kan 

lämnas över till förvaltning i organisationen. En affärssystemsimplementation inkluderar 

exempelvis att migrera data från gamla system, se över processer i verksamheten för att 

anpassa de till nya systemet, bygga det gränssnitt som krävs, testa att systemet fungerar och 

även utbildning för användarna. Den första vågen innehåller även förarbetet som inkluderar 

kravspecifikationer, upphandling och avtal (Sumner, 2005). First Wave är en förutsättning för 

Second Wave (Deloitte Consulting, 1999). 

 

Huvudorsaken till att vissa affärssystemimplementationer lyckas och andra inte, beror på vad 

företag menar med att systemet är komplett (Willis & Willis-Brown, 2002). Genom att ha ett 

synsätt som sträcker sig över längre tid, där implementationen inte är slutmålet på 

affärssystemsresan, bidrar detta till att få fram taktiska och strategiska fördelar med 

affärssystemet. Lindell (2005) framhåller vikten av att folk från både verksamheten och IT 

bör ingå i förändringsorganisationen för att lyckas med projekt. 

 

Företag inte kan luta sig tillbaks och tro att de operativa fördelarna kommer av sig självt, när 

systemet väl är implementerat (Vernon, 1999). Att maximera effektiviteten och få ut 

maximalt av investeringen kräver att projektet ses som en fortlöpande process. Därför är det 

viktigt att redan i First Wave börja planera för den fortsatta utvecklingen och ha en klar 

strategi för hur affärssystemet ska utvecklas (Deloitte Consulting, 1999). För att strategin ska 

bli verklighet är det av största vikt att ha ledningens engagemang med sig i hela projektet 

(Lindell, 2005). Efter First Wave tar Second Wave, vilket bör ses som början på en ny resa, 

mot förbättringar, innovation och flexibilitet (Willis & Willis-Brown, 2002). 

3.2 Second Wave 

Många företag har antagit att arbetet med affärssystem i princip har varit helt färdigt, när 

systemet väl är implementerat. Många företag ser att resan mot att bli färdig med sitt 

affärssystem aldrig kommer att ta slut. Att system anses vara klart när det väl är 

implementerat kommer ofta från företag som fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av 

affärssystemets livscykel. Second Wave handlar om de åtgärder som vidtas efter att företaget 

har gått i skarpt läge med systemet och som hjälper företaget att nå full nytta med 

affärssystem. Det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter från affärssystemsimplementeringen 

för att underlätta arbetet i Second Wave (Deloitte Consulting, 1999). 

 

Botta-Genoulaz och Millet (2005) har i en undersökning kommit fram till fem motiv för att 

bedriva arbetet med Second Wave. Det största motivet för att påbörja arbetet med Second 
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Wave är att få en bättre användning och ett större utnyttjande av affärssystemet. Motiv 

nummer två består i att systemet inte har givit upphov till de förväntade resultaten. Som motiv 

nummer tre för att arbeta med Second Wave är det att få en ökad kunskap om systemet och 

motiv fyra består i att företaget ser nya behov som systemet ska klara av. Slutligen motiv 

nummer fem, som framgick av undersökningen, visar på att företag vill utveckla sin 

organisation och omgivning. 

 

Den fortsatta utvecklingen av affärssystem ska leda till tillväxt, ökad flexibilitet samt ökad 

lönsamhet (Willis & Willis-Brown, 2002). Second Wave är en möjlighet för företaget att gå 

vidare i nästa steg på resan med att skapa fördelar. För att uppnå de fördelar som 

affärssystemet har att ge, ska organisationer fortsätta utveckla människor, processer och 

teknik (Deloitte Consulting, 1999). Det är viktigt att redan i First Wave börja planera för 

Second Wave som består av följande tre steg: Stabilize, Synthesize och Synergize. 

Anledningen till uppdelningen i tre steg är att arbeta fram de fördelar ett affärssystem har men 

som inte åstadkoms genom att systemet bara implementeras. De tre stegen kan ses som 

milstolpar företag kommer att stöta på under arbetets gång. Flera olika har författare har 

skrivit om de tre stegen, men de använder olika benämningar på respektive steg. Ross och 

Vitale (2000) benämner de tre stegen som Stabilization, Continuous improvement och 

Transformation, medan Botta-Genoulaz och Millet (2005) benämner stegen som Operational, 

Tactical och Strategic.  

 

Willis och Willys-Brown (2002) beskriver de ovan nämnda tre stegen på följande sätt. Första 

steget innebär stabilisering av affärssystemet och kräver träning och vidareutbildning av 

systemets alla användare. Huvudsyftet med steget är att säkerställa att alla funktioner fungerar 

korrekt. Andra steget innebär att lägga till funktionalitet till affärssystem och omarbeta 

nödvändiga processer i företaget. Genom att utvärdera funktionerna i de moduler som redan 

är inköpta men inte fullt implementerade, går det att maximera nyttan med affärssystemet. 

Tredje steget innebär att integrera processer och information med leverantörer och kunder och 

därigenom skapa ett närmare samarbete, vilket skapar en effektivare värdekedja.  

 

För att optimera en verksamhet med ett affärssystem måste affärsprocesserna ständigt förfinas 

och förbättras (Davenport et al, 2004a). Lindell (2005) påpekar att det är viktigt för ett projekt 

att projektledaren väljer ut människor med rätt kompetens och erfarenhet för att det fortsatta 

förbättringsarbetet ska underlättas.  

3.2.1 Steg 1 – Stabilize  

Enligt Deloitte Consulting (1999) är Stabilize första steget i Second Wave och tar vid efter att 

affärssystemet har blivit implementerat, och går ut på att säkra och underhålla affärssystemets 

huvudfunktioner. Det är viktigt för organisationen att ha en medvetenhet om att det kommer 

ta en viss tid att realisera ett stabilt tillstånd i affärssystemet. Vanligtvis tar det här steget 

mellan sex till tolv månader. Stabilize innebär att stabilisera systemet och få människorna i 

organisation att ta till sig affärssystemet (Deloitte Consulting, 1999). Det är viktigt att 

finjustera de nya processerna och ha organisatoriska förändringar under kontroll, innan nya 

förändringar görs i systemet. Författarna Ross och Vitale (2000) menar på att det första steget 

handlar om att städa upp i data, lösa eventuella buggar i mjukvaran samt att bidra med 

ytterligare utbildning till användarna. Det är ledningen som bör ta beslutet om i vilken 

omfattning standardiseringsprocesser bör ske i organisationen. Standardisering kan ske genom 

hela organisationen eller enbart genom vissa delar, men det är viktigt att tänka på att 

kulturella skillnader kan försvåra standardiseringsarbetet. Genom standardiserade 

affärsprocesser kan ett företag spara pengar, snabba upp kommunikationen och förbättra 
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beslutsunderlag. Genom att standardisera affärsprocesserna kan finansiell data som är utspridd 

på olika företag inom en koncern lätt sammanföras.  

 

Många företag upplever till en början minskad effektivitet efter implementationen (Ross & 

Vitale, 2000). Effektivitetsminskningen kan t ex bero på problem med databasen eller för lite 

användarträning, vilket kan leda till att vissa företagstransaktioner inte kan matas in och att 

data är tvunget att städas för att passa in i nya systemet. Figur 2 visar den nedåtgående 

effektiviteten som sker efter implementationen.   

 
Figur 2 – Effektivitetsminskning 

 

När stabilisering av affärssystemet är uppnått, kan företaget sköta verksamheten i minst lika 

hög utsträckning som innan implementationen. I många företag är det under den här fasen 

som de första fördelarna med affärssystemet börjar dyka upp. Genom att bl a att städa upp i 

affärssystemets data får företagen en ökad förståelse för sina produkter och processer. Det kan 

ibland ta upp till tre år efter implementationen av affärssystemet, innan organisationen åter 

har stabiliserat sina processer och stabiliserat användningen av systemet i den mån att det går 

att realisera systemets fördelar (Clark, Jones & Zmud, 2006).    

3.2.2 Steg 2 – Synthesize 

Steg två i Second Wave kallas Synthesize och i detta steg fortsätter företag att bygga ut det 

system som har implementerats. Arbetet består i att bygga ut systemet med hjälp av 

tredjepartslösningar såsom EDI, Data Warehouse, analysverktyg och verktyg för ökad 

automatisering av försäljningsprocesser. I steg två ska företag satsa mer resurser på 

människorna och även utveckla processerna. Företag ska jobba för att utbilda användare till 

att få en mer riktad och specialiserad kompetens på affärssystemet. För att uppnå denna 

kompetens inom företaget, fokuseras det på komplementapplikationer, arbete med 

utvecklandet av företagsprocesserna, träning av användarna och till sist arbete för att få 

användarna att ta till sig den förändring som affärssystemet har gett upphov till. 

  

Under steg två skapas nya processtrukturer och roller för hur systemet ska drivas (Deloitte 

Consulting, 1999). Företagen får en bättre bild över de processer som finns inom företaget 

och nya team kan skapas utifrån den nya kunskapen (Ross & Vitale 2000). Konsultbolaget 

Deloitte säger att steg två är till för att komma underfund med de fördelar och 

effektivitetsförbättringar som ett affärssystem kan ge upphov till. Detta steg medför att 

företaget kan optimera användandet av affärssystemet. För att nå till steg två menar Botta-
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Genoulaz och Millet (2005) att affärssystemet ska anses vara ett supportverktyg för kontroll 

över företagets operationella processer. I en undersökning gjord av Ross och Vitale (2000) 

kom de fram till att i Synthesize steget börjar fördelarna med affärssystemet att märkas mer 

markant. Företagen som jobbar i steg två arbetar efter tesen ständig förbättring. Där nya 

processer skapas bildas nya roller och gamla försvinner. 

3.2.3 Steg 3 – Synergize 

De två ovan nämnda stegen leder fram till det tredje och sista steget i Second Wave, 

Synergize. Steg tre innebär att uppnå värde i användningen av affärssystemet. Det är i det här 

steget som nyttan med affärssystem åskådliggörs och det är nu företag verkligen kan dra nytta 

av införskaffandet av systemet på en mer strategisk nivå. Genom att vidta åtgärder i 

föregående steg kan ledningen nu se vilka nya möjligheter affärssystemen ger. Nyttan blir 

tydlig när systemet blir ett stöd i beslutsfattandet för organisationen. För att nå detta måste 

organisationen omvandla processdata till information för att ta beslut (Deloitte Consulting, 

1999). Personer i beslutspositioner måste kunna förstå vilken typ av data som är tillgänglig 

och på vilket sätt det kan stödja beslutsfattandet (Davenport et al, 2004a).  

 

De strategiska förändringar som affärssystemet ger upphov till, är exempelvis nya 

marknadsmöjligheter. Genom att integrera systemen i värdekedjan får företagen en bättre 

kommunikation med kunder och leverantörer. Integration mellan företag i värdekedjan kan 

bidra till att uppnå ett effektivare samarbete. Som tidigare nämnts innebär ett införskaffande 

av ett affärssystem att företag anpassar sina processer efter systemet för att öka effektiviteten 

(Ross & Vitale, 2000). Undersökningar visar att många organisationer inte fått den 

effektivitetsförbättring som förväntades (Davenport, 1998; Deloitte Consulting, 1999). 

Genom att arbeta i Synergize-steget realiseras nyttan med affärssystemet då processerna nu 

blir effektivare (Botta-Genoulaz & Millet, 2005). Deloitte Consulting (1999) visar i sin studie 

att inget av företagen i undersökningen kommit till detta steg. Det har därmed bidragit till att 

det är svårt att undersöka vilka åtgärder som vidtas i Synergize. 
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3.2.4 Sammanfattande modell 

De tre ovan nämnda begreppen är de begrepp som Deloitte Consulting (1999) använder för att 

förklara stegen i Second Wave. Anledningen till att vi har valt Deloitte Consultings begrepp 

är för att det var de som myntade begreppet Second Wave och dess steg. Många författare har 

sedan skrivit om detta, men använder sig av andra benämningar på dessa begrepp för att 

förklara stegen. Här nedan följer en sammanställning på begrepp som används och dess olika 

förklaringar. 

 

 Begrepp Referens Förklaring 
Steg 1 Stabilize Deloitte Consulting 

(1999) 

Stabilisera affärssystemet och jobba med 

användarträning.  Finjustera nya processer 

 Stabilization Ross och Vitale 

(2000) 

Städa upp i data och parametrar, lösa buggar 

i mjukvaran samt bedriva ytterligare 

användarutbildning 

 Operational Botta-Genoulaz och 

Millet (2005) 

Affärssystemet ses som ett verktyg för 

produktion och överföring av data 

Steg 2 Synthesize Deloitte Consulting 

(1999) 

Komplettera affärssystemet med ytterligare 

applikationer samt träna och motivera 

personalen 

 Continuous 

improvement 

Ross och Vitale 

(2000) 

Implementera ytterligare funktionalitet 

 Tactical Botta-Genoulaz och 

Millet (2005) 

Förbättra användningen av affärssystemet för 

ökad kontroll av företagets operativa 

processer 

Steg 3 Synergize Deloitte Consulting 

(1999) 

Nya kompetenser tillkommer, omdefiniera 

affärsprocesser, anpassa sig efter nya 

marknadsförhållanden 

 Transformation Ross och Vitale 

(2000) 

Ökad rörlighet 

 Strategic Botta-Genoulaz och 

Millet (2005) 

Utnyttja affärssystemet ur ett strategiskt 

perspektiv så att den är anpassad till 

företagets övergripande IT-strategi  

Tabell 2 – Sammanfattande modell över begreppsbenämningar 
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4 Förstudiens resultat och analys 

I detta kapitel presenteras empirin. Kapitlet inleds med en företagspresentation följt av 

presentation av intervjupersonerna. Empirin presenteras utifrån de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna som vi använt oss av. På samma sätt som i teoriavsnittet har 

vi delat upp både resultat och analys efter Second Waves tre steg. 

4.1 Företagspresentation 

Förstudien utfördes på en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför 

produkter och systemlösningar inom tillverkningsindustrin. Företaget bedriver även 

verksamhet inom stålservice och stålbearbetning till såväl externa som interna kunder. Den 

börsnoterade koncernen med huvudkontor Skåne har nästan 5000 medarbetare i 30 länder och 

omsatte omkring 7600 miljoner kronor år 2006.  

 

Koncernen använder sig av affärssystemet Microsoft Axapta och har arbetat med det sedan år 

2000 då det först implementerades. Fram till idag har det implementerats i 22 av koncernens 

bolag världen över och detta är ett ständigt pågående arbete. Systemet stödjer alla funktioner i 

verksamheten, förutom löner som sker lokalt på varje bolag. Anledningen till att koncernen 

övergav sina gamla hemmagjorda affärssystem, var att systemen inte gick att översätta till 

olika språkversioner och att kraven från lokala myndigheter ökade. Koncernen ville inte heller 

hamna i en situation, där det inte längre fanns support och kunskap att tillgå till de gamla 

systemen. Helst av allt skulle företaget velat behålla sitt gamla system, då det enligt de var 

väldigt driftsäkert pålitligt och mer effektivt. 

4.2 Presentation av intervjupersonerna 

Här följer en presentation av de respondenter som deltog i förstudien: 

 

 Christer har ett övergripande strategiskt ansvar för IT-verksamheten i koncernen och 

har varit inblandad från första implementationen av affärssystemet Microsoft Axapta.  

 

 Johan är en av två projektledare på företaget som ansvarar för implementationen av 

Axapta i koncernens olika bolag. Han började på bolaget i Schweiz där Axapta-

implementationen precis var avklarad. I två års tid arbetade Johan med den fortsatta 

utvecklingen av affärssystemet, innan han flyttades över till huvudkontoret i Sverige. 

4.3 Second Wave 

Second Wave startar i ett företag efter att implementation och inkörning av affärssystemet är 

avklarat och går ut på att maximera nyttan med affärssystemet. 

 

Resultat 

Enligt Christer och Johan används inte begreppet Second Wave i koncernen, de kallar det vi 

menar för Second Wave för underhålls- och supportarbete. De jobbar med det fortsatta 

utvecklingsarbetet endast upp till ett halvår efter implementationen. Därefter ansvarar lokala 

externa konsulter i respektive land för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det fortsatta 

utvecklingsarbetet är något som planeras inom projektplanen, men har ingen stor prioritet. 

Detta skulle kunna genomföras om det funnits tillräckliga resurser, menar respondenterna. 
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Analys 

Deloitte Consulting (1999) skriver att företag som är i ett tidigt skede av sin implementation 

av affärssystem, idag ofta ser arbetet som färdigt när implementeringen är avslutad. Företaget 

har idag en planering för det fortsatta arbetet i ca ett halvår framåt varefter de lämnar över 

utveckling och underhåll till externa partners. Deloitte Consulting (1999) menar att en 

långsiktig planering för det fortsatta arbetet är viktig för att få ut de fördelar som ett 

affärssystem kan ge upphov till. Företaget ser arbetet efter implementation mer som ett 

underhålls och supportarbete där utveckling endast genomförs om resurser finns. 

4.4 Stabilize 

Detta steg består av att säkra och underhålla affärssystemets huvudfunktioner för att uppnå ett 

stabilt affärssystem. 

 

Resultat 

Christer säger att det tar åtminstone ett halvår innan data är tillförlitlig och organisationen 

känner att bokslutet är rätt och att lagervärderingen är korrekt. Han tycker inte att företaget 

har upplevt en effektivitetsminskning efter implementationen av Axapta. Respondenterna 

upplevde inte att företaget hade leveranssvårigheter eller tappade kunder direkt efter 

implementationen. Dock menar Christer att det krävs en stor arbetsinsats och mer resurser för 

att undvika en effektivitetsminskning.  

 

Enligt Johan krävs det finjusteringar i systemets data efter implementationen. Han berättar om 

ett exempel som visar på den problematik som kan uppstå när systemet gått i drift och visar på 

att modifieringar krävs. 

 

”vi producerade en sak på ena stället och lagerförde en annan sak på det andra stället och 

sen skulle platserna synkroniseras samman och då stödde bara rutinerna att man levererade 

uti från ett lagerställe” (Johan) 

 

Det sker hela tiden processförändringar enligt Johan. Det är dock inga stora förändringar som 

sker. Det är viktigt att kunna göra ett bokslut första månadsskiftet efter implementationen. 

Christer menar att det är ett komplext och avancerat system och att det inte är enkelt att 

förutse vad som kommer att hända när systemet tagits i drift.  

 

”har man ett lagervärde när du stänger det gamla systemet måste du ju ha ett någorlunda 

samma lagervärde när du startar det nya systemet” (Christer) 

 

Johan menar att åtgärder vidtas ganska omgående om de upptäcker att kvalitén i data inte är 

tillfredställande. Genom att se till att data är rätt från början i det nya systemet, ökar 

datakvaliteten genast. Christer tillägger att datakvalitén blev automatiskt bättre i det nya 

systemet. 

 

Analys 

Enligt Ross och Vitale (2002) sträcker sig Stabilize över fyra till tolv månader. Detta stämmer 

väl överens med Christers uttalande om att företaget behöver minst ett halvår för att uppnå 

tillförlitlig data i affärssystemet. Det har krävts en stor arbetsinsats för att undvika 

effektivitetsminskning direkt efter implementationen. Många företag upplever just en 

effektivitetsminskning efter införandet enligt Ross och Vitale (2002). Företaget har efter att 

implementationen blivit färdig inte upplevt någon direkt effektivitetsminskning i den 

bemärkelse som Ross och Vitale (2002) skriver. Deloitte Consulting (1999) beskriver att 
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processerna måste finjusteras i stabiliseringssteget. Detta är något som Johan också tar upp, 

han menar att det är något som sker kontinuerligt inom företaget. De satte in stora resurser i 

början för att se till att data var korrekt innan det migrerades över till det nya systemet. Ross 

och Vitale (2002) menar att det första steget handlar om att städa upp i data och lösa 

eventuella buggar i mjukvaran. 

4.5 Synthesize 

Synthesize innebär att systemet ska byggas ut med ytterligare funktionalitet och omarbeta 

nödvändiga processer i företaget. Användarträning är också en viktig del i detta steg. 

 

Resultat 

Hos företaget finns det ett stort behov av att kunna integrera affärssystemet med system hos 

kunder och leverantörer. Detta är ofta ett uttalat behov från användarna och löses med EDI-

kopplingar och Add-on system. Johan kan inte svara på om det finns en uttalad strategi från 

ledningens håll på ökad integration med kunder och leverantörer. Integration med 

tredjepartslösningar är något som brukar tillkomma efter att systemet tagits i drift och 

kommer ofta som ett krav från något av koncernens bolag. Företaget använder t ex ett Supply 

Chain Management-verktyg som importerar data från affärssystemet för att sedan kunna 

utföra beräkningar. Därefter importeras data tillbaka i affärssystemet som parametrar. 

Företaget använder sig av statistikverktyg som byggs på det befintliga affärssystemet för att ta 

fram statistik med hjälp av data från affärssystemet.  

 

”Det är mest lokala bankmoduler som kan ses som tillkomna tredjepartslösningar efter att 

systemet gått i drift, men detta är inga stora system.” (Christer) 

 

Ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet, när det gäller systemets användare, ligger enligt 

Johan på deras lokala enheter i olika länder. När IT-avdelningen byter till en ny version av 

affärssystemet Axapta eller gör några större förändringar utbildas superanvändarna i det 

lokala bolaget. Superanvändarna utbildar i sin tur resten av de lokala användarna. Därefter 

ligger det helt och hållet på det lokala bolagets ansvar att sprida informationen vidare i 

organisationen. På grund av språkproblem tar IT-avdelningen ofta hjälp av lokala partners för 

utbildning av användarna. Enligt Johan har koncernen som mål att utbilda användarna till den 

nivå att användaren klarar av att köra processerna som ligger inom sitt ansvarsområde. 

Ansvaret för att motivera användarna att använda affärssystemet fullt ut delas mellan den 

lokala partnern och IT-avdelningen i Sverige. Genom erfarenhet från tidigare installationer 

kan IT-avdelningen bidra med kunskap om vilka delar i systemet som ett bolag kan börja 

använda när behov uppstår. Ibland träffas superanvändarna över gränserna för att utbyta 

erfarenheter. 

 

”Det är ju ett av de bättre sätten att få de att hitta nya funktioner... de kan ju verkligen 

verksamheten då och de har ju liknande verksamhet när de träffas” (Johan) 

 

Analys 

Enligt Deloitte Consulting (1999) består arbetet i steg två, Synthesize, med att bygga ut 

systemet med hjälp av tredjepartslösningar, såsom EDI, Data-Warehouse och analysverktyg. 

Företaget har ett stort behov av integration mellan sina kunder och leverantörer. Denna 

integration sker idag med EDI-förbindelser och kommer ofta som ett krav från något av 

bolagen inom koncernen. Johan säger även att företaget inte har en strategi som går ut på att 

det ska vara en ökad integration med kunder och leverantörer. 
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Utbildning i steg två ska enligt Deloitte Consulting (1999) fokuseras på användarträning för 

att de ska få en mer riktad och specialiserad kompetens på affärssystemet. För att utbilda och 

motivera slutanvändarna tar företaget hjälp av redan utbildade superanvändare och av externa 

partners. Företagets uttalade mål, är att slutanvändare ska vara så pass kompetenta att de kan 

utnyttja systemet fullt ut inom sitt ansvarsområde. 

4.6 Synergize 

Det tredje och sista steget innebär att integrera processer och information med företagets 

leverantörer och kunder, för att därigenom skapa ett närmare samarbete. Här märks nyttan 

med systemet genom bl a förbättrade beslutsunderlag. 

 

Resultat 

Johan anser att företaget har fått bättre beslutsunderlag med hjälp av det nya affärssystemet. 

 

”De beslutsunderlag man får ut är faktiskt riktigt bra… det brukar vi höra från våra 

controllers” (Johan) 

 

Numera är det möjligt att mer systematiskt få fram priser och rabatter enligt Christer. Genom 

att använda sig av EDI-förbindelser skickas fakturor i många bolag elektroniskt och på så sätt 

kan företaget och kunden minska sina kostnader. Enligt Johan kan detta ses som en 

affärsmöjlighet. Christer säger att företaget varit tvungna att använda sig av ett standardiserat 

system för att kunna möjligöra den expandering organisationen befinner sig i. Det hade inte 

varit möjligt att installera företagets egna system i nya bolag pga dess komplexitet och att 

ingen utanför företaget har kunskap kring det egna systemet. 

 

Analys 

Enligt Deloitte Consulting (1999) är det i sista fasen som företag kan uppnå ett värde i 

användningen av affärssystemet. Detta visar sig bl a när systemet blir ett stöd i beslutfattandet 

för organisationen. Detta bekräftar Johan när han påstår att beslutsunderlaget som fås genom 

det nya systemet är mycket bra enligt uppgifter han fått från företagets controllers. När 

utvecklingen har gått så långt att företaget kommit till sista fasen behöver de inte enbart 

konkurrera med varan, de kan nu minska kostnader åt kunden genom elektronisk fakturering. 
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5 Huvudstudiens resultat och analys 

I detta kapitel presenteras empirin som framkommit under intervjuer med respondenterna på 

Posten. Kapitlet inleds med en företagspresentation och presentation av intervjupersonerna. 

Empirin presenteras utifrån de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som vi använt oss 

av. På samma sätt som i teoriavsnittet har vi delat upp materialet utifrån Second Waves. I 

samband med redovisningen av resultatet presenteras analysen. 

5.1 Företagspresentation 

Posten AB är Sveriges största företag inom meddelande och logistiktjänster med huvudkontor 

i Stockholm. Företaget har ca 34 000 medarbetare och en omsättning på nästan 28 miljarder 

kronor och har statens uppdrag att ge service till 4,5 miljoner privathushåll och 900 000 

företag fem dagar i veckan. Posten har fyra stora dotterbolag: Posten Meddelande AB, 

Stålfors AB, Posten Logistik AB samt Svensk Kassaservice AB. Dotterbolagen har en 

gemensam koncernchef, ekonomi, finans, HR och IT. Via ett stort nätverk av dotterbolag och 

samarbetspartner levererar Posten brev och paket till hela världen. Varje dag hanterar Posten 

ca 20 miljoner försändelser.  

 

År 2001 påbörjade Posten ett projekt som de kallade för E25 med syftet att effektivisera 25 % 

av administrationen, genom att förenkla, förbättra och effektivisera verksamheten. 

Bakgrunden till E25-projektet var en för stor administrativ kostym, komplicerade och dåligt 

sammanlänkade system samt ingen uppföljning av lönsamheten per tjänst och kund. Projektet 

innefattade organisation, processer och arbetssätt samt systemstöd. Ett av målen med projektet 

var att få ett gemensamt affärssystem för ekonomi, HR och försäljning. År 2002 upphandlas 

affärssystemet SAP i konkurrens med Oracle och Siebel. Implementationen skedde mellan 

åren 2002 och 2004 och under denna tid genomförde Posten AB en omfattande 

organisationsförändring.  

5.2 Presentation av intervjupersonerna 

Här följer en kort presentation utav de respondenter som deltog i undersökningen på Posten  

 

 Marie arbetar som system- och processpecialist på koncernledningsfunktionen 

ekonomi och har tidigare varit gruppchef för OTB (Order Till Betalning) inom SAP-

förvaltningen. Marie har varit med på SAP-resan sedan starten och har främst jobbat 

med planering och uppföljning under systemimplementationen. 

 

 Leif är IT-projektledare, och har under fyra års tid ansvarat för SAP-förvaltningen och 

utvecklingen.  

 

 Claes jobbar på en enhet som heter Koncernstrategi och som projektledare för enheten 

Strategiska projekt. Claes har varit med på SAP-resan sedan starten 2002, främst som 

projektledare inom ”planera och styra processerna”. 

 

 Carl-Olof är ansvarig för en enhet som heter Processer och System och har varit 

anställd på Posten sen 1970. Han har varit delaktig i SAP-projektet från början.  

 

 Norbert har jobbat på Posten sen börjat av 70-talet med redovisning och frågor inom 

ekonomiområdet. Norbert har varit med under hela SAP-implementationen. 

 



25 

 

 Bengt kom till Posten i slutet av 80-talet och har varit projektledare för införandet av 

transaktionsdelarna på ekonomisidan i SAP-projektet. Idag jobbar Bengt med 

systemförvaltning ur ett utvecklingsperspektiv.  

 

 Per är ekonom och har jobbat med marknadsföring och affärscontroller på Posten. Per 

har arbetat med SAP-implementationen och jobbar idag systemarkitekt på OTB (Order 

till Betalning).  

 

 Daniel har jobbat på Posten i fem år och jobbar idag som systemarkitekt där han har 

hand om Postens datalager. 

 

 Florens är Process-IT-ansvarig för Postens kundtjänstprocesser. Hon har jobbat med 

tester och utbildning under och efter SAP-implementeringen.  

5.3 Second Wave 

Second Wave startar i ett företag efter att implementationen och inkörningen av 

affärssystemet är avklarad och går ut på att maximera nyttan med affärssystemet 

 

Resultat 

Respondenter som vi har intervjuat på Postens huvudkontor känner inte till begreppet Second 

Wave. De har inte heller hört konsulter använda sig av begreppet. Efter att vi har förklarat för 

respondenterna vilka steg som ingår i Second Wave och vad varje steg innebär menar Marie 

att det inte finns ett enda företag som klarar av att jobba på det här sättet. Hon ser det snarare 

som en utopi, eftersom verksamheten aldrig får och kan stanna upp. Marie tycker att företag i 

dag lever i en värld som förändras väldigt snabbt, vilket gör att det som teorin tar upp som 

olika steg, är väldigt svårt att följa rakt av.  

 

”Jag tycker att det är en otroligt teoretisk beskrivning för det förutsätter att ingen verksamhet 

pågår i detta företag, och sådana företag finns inte.” (Marie) 

 

Daniel säger att den viktigaste aspekten för att Posten ska kunna optimera sitt affärssystem är 

att ha en uthållig ledning som är villiga att satsa resurser. För att lyckas med ett så stort 

projekt som ett SAP-införande instämmer Leif med att det krävs ett 100 procentigt 

sponsorskap och ansvarstagande från ledningen. Florens säger att det krävs en större 

förståelse och kunskap från ledningens sida. Kunskapen om hur affärssystemet fungerar var 

till största delen begränsad till slutanvändarna.  

 

”Vi lärde alla handläggare och vi lärde alla till en viss nivå, men resten behövde inte kunna” 

(Leif) 

 

Enligt Carl-Olof utnyttjas SAP-licensen idag inom Posten ganska lite, sett ur ett internationellt 

perspektiv, vilket beror på kompetens- och tidsbrist.  

 

”Jag tror det finns mycket mer att utnyttja i det här systemet än vad vi faktiskt gör, det har 

varit så mycket annat som har kommit in från sidan under de här tre åren så vi har faktiskt 

inte riktigt hunnit lära oss vad som finns och vilka möjligheter som finns.” (Carl-Olof) 

 

Posten har haft konsultföretaget Accenture som huvudpartner under hela implementationen av 

SAP. Som mest, under våren 2003, arbetade 160 konsulter med implementeringen. Dessa 
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konsulter bidrog med erfarenhet och kunskap som inte fanns inom organisationen. Posten 

hade ingen tidigare erfarenhet av så pass stora implementeringsprojekt som SAP-

implementationen innebar.  

 

”Nej inga sådana stora grejer. När vi bytte ekonomisystem 1987 var det ett hyfsat stort 

projekt, men jag menar det var ju igenting.” (Marie) 

 

Posten insåg efter ett och ett halvt år att det måste finnas någon som tar hand om den fortsatta 

utvecklingen efter implementationen. Därför började de etablera en förvaltningsorganisation. 

Den här organisationen har till uppgift att ta hand om det levererade systemet, fixa buggar och 

säkerställa att nya uppdateringar går så smärtfritt som möjligt. Leif påpekar att det är viktigt 

att ha personal i den fortsatta förvaltningen av affärssystemet som har kunskap om 

verksamheten och IT. Nu i efterhand menar respondenterna att de skulle ha introducerat 

förvaltningsorganisationen i ett mycket tidigare skedde.  

 

”Vi satte igång och etablerade den här organisationen på våren 2003, alltså 1,5 år efter 

implementation… det var inte bra!” (Leif) 

 

För att få en effektiv utveckling av systemet är det av stor vikt att kompetent personal finns 

med i utvecklingsprojekten enligt Leif. Vidare menar respondenten att personalrekryteringen 

till förvaltningen borde skett redan i projektstarten. Om förvaltningsprojektet hade levt redan 

från projektstart, skulle de anställda lärt sig affärssystemet redan innan det implementerats. 

Det är också viktigt att ha en systemägarstyrgrupp med ansvar i verksamheten och i 

affärssystemet. De här personerna har ansvar för budget, förvaltning och fortsatt utveckling. 

Postens systemägarstyrgrupp träffas en gång per månad och tar sina beslut utifrån de 

underliggande grupperna som är förvaltningsgruppen, supportråd och superanvändare. 

Tilläggas bör dock att systemägarstyrgruppen gällde för omorganisationen, men att 

principerna i lite annorlunda utformning fortfarande används. Förvaltningsgruppen träffas en 

till två gånger i månaden och går igenom inkommande förändringsförslag och uppföljning av 

incidenter och problem. Supportrådet som träffas en gång i veckan hanterar verksamhetens 

uppfattning om effektivisering, prestanda och problem. Slutanvändarna träffas en gång per 

halvår och agerar som ett forum för användarfrågor. Tilläggas bör dock att 

slutanvändarforumen endast gäller för specifika delar av affärssystemet.  

 

Posten använder sig av en så kallad Masterplan, övergripande planering, som sträcker sig över 

en tvåårsperiod och innehåller planering för när releaseskiften och större hårdvaruingrepp ska 

utföras. Masterplanen innefattar de projekt som Posten tror sig genomföra inom närmsta två 

åren. Denna plan består även av uppsatta deadlines och milstolpar för att kunna följa upp det 

fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Analys 

Posten har något som de kallar förvaltningsorganisation, som har till uppgift att sköta den 

fortsatta utvecklingen av affärssystemet, vilket bl a innebär att åtgärda mjukvarufel och 

säkerställa uppdateringar. Detta kan jämföras med Deloitte Consultings (1999) två första steg 

i Second Wave, Stabilize och Synthesize.  

 

Enligt Deloitte Consulting (1999) bör företag planera för arbetet efter implementationen redan 

innan implementationen. Denna planering kan ses som en grovplanering för det fortsatta 

arbetet. Posten jobbar efter en Masterplan där projekt ligger inplanerade för de kommande två 

åren. Att som posten använda sig av en Masterplan innehållandes milstolpar och deadlines 
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stämmer bra överens med Lindell (2005) och Deloitte Consulting (1999) som menar att för att 

kunna följa och ha kontroll över den fortsatta utvecklingen krävs det en strategi med uppsatta 

delmål. 

 

Som Lindell (2005) säger, att är det viktigt att ha folk med både verksamhets- och IT-

kompetens i projektarbetet. Detta stämmer väl överens med Leifs resonemang, att det behövs 

folk som har en förståelse för hur verksamheten fungerar men även folk från IT. Vidare menar 

Lindell att ledningens engagemang är av största vikt för att lyckas i alla förändringsprojekt. 

Alla respondenter instämmer i resonemanget och tillägger att det också är viktigt att ledningen 

är uthållig och beredd att satsa resurser för att Posten ska kunna optimera sitt affärssystem.  

5.4 Stabilize 

Detta steg består av att säkra och underhålla affärssystemets huvudfunktioner för att uppnå ett 

stabilt affärssystem. 

 

Resultat 

När SAP implementerades hos Posten var tid den faktor som prioriterades mest. Ett krav från 

ledningen var att de olika delarna i affärssystemet skulle implementeras inom given tidsram, 

vilket medförde att kvalitén blev lidande. Carl-Olof uttrycker den första tiden efter 

implementationen av SAP på följande sätt: 

 

”Då hade vi ett par månaders kaos i viss mening… det var framförallt kaos i de ekonomiska 

utfallen.” (Carl-Olof) 

 

Per menar att kaoset kanske inte berodde på SAP utan på brister i Masterdata, företagets 

rådata, i de gamla systemen. Marie, Leif och Claes anser att konvertering av Masterdata är ett 

mycket komplext arbete och får inte underskattas. Nu i efterhand är alla överens om att mer 

energi borde ha lagts på att rensa och städa i Masterdata redan innan implementationen. 

Eftersom det var tiden och inte kvaliteten som prioriterades i projektet E25 var 

verksamhetssidan inte förberedd med städning av data innan konverteringen gjordes till SAP. 

Hela kundregistret konverterades in utan att strukturen först sågs över. Genom att inte se över 

vilka fält och vilket innehåll som skulle finnas med i data som skulle konverteras, uppstod det 

en del dubbletter. Marie menar att städning av Masterdata ännu inte är avslutat. 

 

”Det sker lite initiativ då och då, för ett par år sedan var det en stor avtalskonvertering där 

man försökte pressa ihop avtalen… ja städa bland dem.” (Marie) 

 

Posten hade enligt Leif planerat för att det skulle uppstå en effektivitetsminskning direkt efter 

implementationen. De mätte inte effektivitetsminskningen fullt ut, men menar att den 

minskning som uppmättes troligen berodde på de nya rutinerna som införande medförde. 

Marie tycker att företaget hade god beredskap, men att det i förväg inte går att exakt planera 

för en effektivitetsminskning. Enligt Carl-Olof var tidsplanen för att ta fram rapporter tvungen 

att förlängas vid införandet, eftersom boksluten behövde göras i flera system under 

implementationen.  

 

Posten har försökt anpassa sina processer efter SAP-standard i största möjliga mån, för att 

hålla nere kostnader i den fortsatta utvecklingen. I undantagsfall har de varit tvungna att ändra 

i SAP-koden, men mest är det småanpassningar som har utförts. Claes instämmer i Leifs 

resonemang om vikten av att följa SAP-standard och menar på att det var en ständig kamp att 
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försöka prioritera de önskemål som tillkom på ett vettigt sätt. Det gick inte att utföra alla 

önskemål om förändringar som strömmade in från verksamhetens användare. 

 

Efter implementeringen av SAP var mottagandet hos användarna blandat. Marie tycker att 

systemet generellt sett togs emot positivt hos användarna. Ekonomi och Finans var bra, 

Contact Center jättebra medan Sälj var katastrofalt dåligt. Leif påpekade att: 

 

”Säljet var en katastrof, men det hade nog mer att göra med införsäljningen till användarna 

och utbildningen av dem.” (Leif) 

 

När affärssystemet infördes fanns det många så kallade vägledare som hade till uppgift att 

utbilda användarna och svara på frågor. För att öka användaracceptansen startades ett separat 

projekt i stabiliseringsfasen som kallades för ”Ordning och reda” och som syftade på att få 

användarna att förstå och kunna använda informationen i det nya affärssystemet. För att över 

huvud taget få använda systemet var användarna på säljavdelningen tvungna att genomgå ett 

test för att certifiera sig. Användarutbildningen drogs igång ungefär två och en halv månad 

innan en ny modul av affärssystemet implementerades. I SAP finns det också ett hjälpstöd för 

användarna som heter Knowledge Warehouse där processerna i affärssystemet finns 

beskrivna. Leif menar att de måste satsa mycket på kommunikation och utbildning för att 

användarnas förväntningar på systemet ska uppfyllas. Leif påpekar att ett bra sätt att lyckas 

med detta, hade varit att anställa en kommunikatör på heltid som jobbade för att de anställda 

skulle vara uppdaterade med projektet. För att öka acceptansen hos användarna anser Daniel 

att det vidtogs ganska många åtgärder. E25-tidningen gavs bl a ut som löpande information 

om projektets status. Tidningen informerade inte enbart om SAP-implementationen utan hela 

det stora projektet E25. Tidningen bidrog till att användarna kände sig delaktiga i projektet 

även om de själva personligen inte ingick i utvecklingen av det.  

 

”Man hade lite koll vart i projektet man befann sig och hur långt de kommit… det var något 

jag kände väldigt positivt inför.” (Daniel) 

 

Leif menar att kommunikation är viktigt för att få användarnas acceptans. Eftersom 

utbildningen mest var knuten till de olika delleveranserna av SAP och att en del 

omorganisationer har skett sedan implementeringarna, finns det idag en del frågetecken kring 

hur utbildningen för nya användare ska se ut. Enligt Marie fungerade utbildningen med 

vägledare bra inom vissa delar av verksamheten, t ex inom försäljning, medan det inom andra 

delar som t ex rapportering och planering finns en del kvar att göra. På grund av 

omorganisation har det försvunnit många vägledare inom vissa delar av verksamheten. Marie 

forstätter med att säga, att företag nog aldrig är tillräckligt förberedda när systemet ska börja 

användas.  

 

Posten lade ner 98 000 timmar på förvaltning av systemet efter implementation och när 

systemet väl stabiliserat fick de ner förvaltningstiden till 90 000. Leif menar att med 

utvecklingen av systemet kommer förvaltningen under 2007 att minska till 80 000 timmar. I 

ett uppstartsläge för ett projekt av denna storlek är det viktigt att det finns mycket IT-stöd med 

teknisk kompetens, enligt Leif. Genom att det finns folk från den egna verksamheten som 

följer de inhyrda konsulterna och tar till sig den kunskap konsulterna har, kan Posten göra sig 

av med konsulter så fort som möjligt. Ett projekt av den här storleken kräver att 

organisationen har utsätt processägare innan projektstart. En process skär genom så många 

delar i verksamheten att det är viktigt att ha processägare och processansvariga som kan 

besluta gällande processen. 
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Analys 

Enligt Ross och Vitale (2000) är det av stor vikt att städa upp i data och lösa eventuell buggar 

innan data migreras till det nya affärssystemet. Posten menar att de borde ha lagt mer tid på 

att städa i Masterdata. Detta skedde dock inte på grund av att tid och inte kvalité prioriterades 

vid implementationen. Nu när Posten blickar tillbaka på implementeringen reflekterar de över 

att datakonvertering är en mycket komplex uppgift och att mycket mer tid borde ha lagts ner 

på just städning av sin Masterdata.  

 

I steget Stabilize har Ross och Vitale (2000) sett att många företag upplever en viss 

effektivitetsminskning direkt efter implementationen. Detta styrks utav Posten, som menar att 

de upplevde just en effektivitetsminskning. Den kan dels kan ha sin orsak i de nya arbetssätt 

och processer som infördes med SAP, men också hur väl Masterdata är konverterat till det 

nya systemet. Posten hade redan innan införandet förberett sig på att det här skulle ske, men 

de menar samtidigt på att det är omöjligt att planera exakt på vad som kommer att ske. Det är 

svårt att säga vilken effektivitetsminskning som direkt kan relateras till SAP. Anledningen till 

att de var förberedda på en effektivitetsminskning var att de visste att nya processer och nytt 

arbetssätt följer med det nya systemet.  

 

Leif påpekar att för att lyckas med att implementera SAP i ett stort företag som Posten, krävs 

det att ledningens stöd finns med från början till slutet av projektet. Enligt Lindell (2005) är 

det viktigt att ledningen tar sitt ansvar och ger det stöd som krävs för förändringsarbetet. För 

att få ut största möjliga nytta av affärssystem skriver Sumner (2005) att företag bör följa ”best 

practice” vilket är det fördefinierade sättet att utföra processerna på. Davenport (1998) menar 

på att ”best practice” är antaganden om hur företag i allmänhet utför sina processer. Posten 

har försökt att anpassa sina processer i största möjliga mån efter ”best practice” för att hålla 

nere kostnader i den fortsatta utvecklingen av systemet. Det kan dock som på Posten uppstå 

konflikter mellan vad användarna vill ha och vad systemet som standardsystem kan leverera. 

Företaget har försökt att begränsa omfattande ändringar som att gå in och ändra i SAP-koden 

och därmed minskar risken för att förlora effektiviteten med standarsystemet som Davenport 

(1998) och Magnusson och Ohlsson (2005) skriver. 

 

Willis och Willis-Brown (2002) skriver att mycket träning och vidareutbildning av systemets 

användare krävs i den här fasen. Användaracceptansen som över lag var ganska hög inom 

Posten efter införandet av SAP, har till viss del med utbildningens omfattning att göra. 

Tidningen E25 är ett bra exempel på hur projektets syfte och status kan förmedlas till alla 

berörda inom organisationen. Genom genomförd utbildning ändrar personalen sitt arbetssätt i 

enlighet med Jarrar et al. (2000). Att kommunicera projektet tidigt, att få användarna att förstå 

informationen i affärssystemet samt att kontrollera användarnas systemkunskap innan de 

började jobba skarpt i affärssystemet är exempel på åtgärder som visar på att Posten har 

jobbat med Stabilize.  

5.5 Synthesize 

Synthesize innebär att systemet ska byggas ut med ytterligare funktionalitet, och omarbeta 

nödvändiga processer i företaget. Användarträning är också en viktig del i detta steg. 

 

Resultat 

Att kunna veta om det finns delar i affärssystemet som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt 

anser Marie vara väldigt svårt. Leif säger att delar av systemet som används, används idag på 

fel sätt och ett exempel på det är som Leif säger: 
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”Alla rapporter som har byggts i Business Warehouse används inte.” (Leif) 

 

Leif menar att 80 - 85 % av alla rapporter används mindre än en gång i månaden. 

Verksamheten måste prioritera vilka rapporter som verkligen behövs och IT-avdelningen 

måste kunna förstå verksamhetens behov för att därmed prioritera i de krav som ställs från 

verksamheten. Marie tycker att många SAP-användare i sitt tänk fortfarande är kvar i den 

gamla systemlogiken, vilket gör att de använder arbetssätt som inte helt är anpassade till SAP. 

Det är viktigt att verksamheten verkligen förstår vad SAP som affärssystem har att erbjuda, 

menar Leif. Daniel påpekar att det t ex finns bättre sätt att använda Business Warehouse och 

dess rapporter på än vad som görs idag, men att användarnas kunskap är för låg.  

 

Daniel säger att när Posten var färdiga med implementationen av SAP så stabiliserades 

systemet och därefter påbörjades arbetet med att lägga till nya komponenter som saknades i 

affärssystemet. Exempel på tredjepartslösningar som tillkom är analysmjukvaran SAS 

Institute. Vidare tycker respondenten att ständiga förändringsbehov har dragit resurser från 

stabiliseringsåtgärderna som hade behövts på ett flertal delar i affärssystemet SAP och i 

synnerhet på analysmjukvaran Business Warehouse. 

 

Efter att systemet implementerats och satts i drift lade Posten ner 55 000 timmar på utveckling 

av systemet. Under 2006 uppgraderades CRM-modulen och planer på vidare uppgradering 

finns, men har än så länge blivit försenad på grund av att en ny driftplattform ska sättas i drift. 

Leif berättar att Posten använder sig av fyra olika nivåer av förändringar för systemet, där en 

nivå- fyraförändring innebär att Posten gör ändringar direkt i SAP-koden. Enligt Leif har 

Posten idag ett fåtal ändringar av det här slaget och det har att göra med att Posten till största 

delen har använt sig av SAP-standard. I större utvecklingsprojekt tar Posten in konsulter som 

hjälper till, medan vid vanlig drift så används ca 20-25 % av förvaltningen till utveckling 

medan resterande jobbar med underhåll och support. 

 

Leif menar att ett företag som implementerar SAP bör lägga ambitionsnivån på 75 – 80 %, 

istället för att sträva efter att lösa allting till 100 %. Vidare påpekar han, att om lösningen 

levereras till 80 % så gäller det efteråt att stå på sig och inte genomföra alla förändringar som 

inte kommit med i den 80 % lösningen. 

 

Analys 

Att installera tredjepartslösningar är något Deloitte Consulting (1999) tar upp som en 

väsentlig del av Synthesizesteget. Posten har efter sin implementation valt att installera 

tredjepartslösningar såsom analysmjukvaran SAS Institute. Innan Posten implementerade 

SAP i organisationen användes många olika system, varav några även finns kvar idag. Efter 

olika omstruktureringar har nya företag kommit in i verksamheten, vilket medfört att de 

bolagen som tillkommit inte har haft SAP som affärssystem.   

 

Posten måste utbilda sina användare för att skapa en ökad kunskap i vad SAP har att erbjuda 

inom deras arbetsområde enligt Daniel och det stämmer väl överens med Deloitte Consulting 

(1999) som menar att användarna ska utbildas till att få en riktad specialistkunskap inom just 

sitt område för att känna till vad som är möjligt att utföra och därigenom använda processerna 

fullt ut för att jobba så effektivt som möjligt. När nya processer kommer in i verksamheten 

innebär det att gamla roller kommer att försvinna och företaget måste jobba med ett 

förändringsarbete som gör att användarna hänger med i förändringarna (Lindell, 2005). Marie 

berättade att det fortfarande finns personer som i viss mån arbetar efter gammal systemlogik 
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och gammalt arbetssätt, vilket har medfört att alla användarna än så länge inte anpassat sitt 

arbetssätt efter SAP:s standardlösning.  

5.6 Synergize 

Det tredje och sista steget innebär att integrera processer och information med företagets 

leverantörer och kunder och därigenom skapa ett närmare samarbete. Här märks nyttan med 

systemet och förbättrad beslutsunderlag. 

 

Resultat 

Florens menar att kundtjänstavdelningen har fått en bättre kostnad och intäktsuppföljning 

beroende på att ett antal system har tagits bort och lagts över till SAP. Detta har möjliggjort 

en bättre överblick och kontroll över kundtjänstens processer.  

  

"Ja kunder, uppföljning av kundtjänst, där är det helt suveränt!" (Florens) 

  

Personalen i kundtjänst vet varje dag ungefär hur mycket som måste göras, hur många e-mail 

och telefonsamtal som måste hanteras och exempelvis hur många reklamationer som skapas. 

Denna överblick och kontroll möjliggör bättre beslut när det exempelvis gäller 

personalplanering. Vidare menar Florens att värderingen av de olika processerna har blivit 

betydligt bättre genom att bl a kunna följa upp antalet nya avtal och kunder som kommer in. 

Controllers har idag möjligheten att bättre kunna analysera processer och få ut mer specifik 

information. 

  

Marie säger att dagens affärssystem är mer specificerade. Det är möjligt att gå in och 

exempelvis stämma av krediteringar och krediteringsorsaker, vilket inte var möjligt i det 

gamla systemet. De här möjligheterna används dock inte fullt ut. Detta beror främst på 

bristande kunskap hos användarna. Rent tidsmässigt har rapporteringstiden enligt Carl-Olof 

inte minskat i jämförelse med hur det var innan SAP implementerades. Att minska 

rapporteringstiderna var en av de fördelar Posten såg med införandet av SAP. Detta är något 

som också poängteras av Marie, som anser att beslutsprocesserna inte har förbättrats så 

mycket som de önskat. Dock menar hon att affärssystemet gett upphov till att informationen 

är mer exakt och de rapporter som tas ut ur systemet bidrar till mindre misstolkningar som det 

gamla systemet kunde göra. Det gamla systemet kunde ge flera olika mätetal baserat på 

samma data, men idag är det inte så. Innan SAP-införandet hade Posten många system för i 

princip samma informationsbehov. 

 

Carl-Olof hade gärna sett en som han kallar för ”andra våg av utbildning”, där den strategiska 

och taktiska nivån inom organisationen får en vidare utbildning i SAP. Detta skulle medföra 

att de får bättre kunskap om vad systemet kan leverera och även att de själva kan plocka fram 

fler rapporter för att ha bättre analys och beslutsunderlag. Carl-Olof menar att 

analysmöjligheterna har blivit större. På frågan om affärssystemet har gett upphov till nya 

konkurrensfördelar svarar han att administrationskostnaderna har minskat, vilket har gett 

effekten att Posten kan hålla lite lägre priser gentemot konkurrenterna.  

  

Integreringen med kunder och leverantörer har under SAP-resan inte varit ett prioriterat 

område. Posten kommer nu framöver att framför allt på kundsidan se över möjligheterna till 

integration med kundernas informationssystem. Leif påpekar att 70 - 90 % av kunderna på 

logistiksidan var helt elektroniskt integrerade med Posten redan innan SAP började användas. 
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Analys  

Davenport et al. (2004b) skriver att i det sista steget används affärssystem för att omvandla 

data till information som underlättar vid affärsanalyser och ger ett stöd för beslutsfattande. 

Intervjupersonerna anser att analysmöjligheterna har förbättrats sedan SAP implementerades 

samt att administrationskostnaderna har minskat. Detta ser de som en konkurrensfördel, vilket 

kan härledas till vad Deloitte Consulting (1999) säger om att det är i Synergize som företagen 

på en mer strategisk nivå kan dra nytta av införskaffandet av systemet. För att dra nytta av den 

förbättrade data som systemet har att ge är det viktigt att personer i beslutsfattande positioner 

även har kompetens att använda data (Davenport et al., 2004a). Posten ser ett behov i att 

förbättra denna kunskap på beslutsfattande positioner för att verkligen kunna använda den 

data som finns att hämta ur affärssystemet.  

  

Integration mot kunder och leverantörer är en aspekt som den fortsatta utvecklingen av ett 

affärssystem ger upphov till (Ross & Vitale, 2002). Integrationen är inget som har prioriterats 

hos Posten, utan är något som är under utveckling för tillfället. 

  

Davenport (1998) och Deloitte Consulting (1999) påpekar att många organisationer inte fått 

den förväntade effektivitetsförbättringen med införandet av affärssystem. Detta är något som 

också Posten påpekar med att rapporteringstiden inte har minskat sedan införandet av SAP. 

Data i systemet har blivit mer tillförlitlig och exakt, genom att de rensat i Masterdata, 

förbättrat och standardiserat processer. För att kunna skapa ett bra beslutsunderlag menar 

Davenport et al. (2004b) att det är viktigt att rensa i data, göra system och processer stabilare. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I sista kapitlet för vi en diskussion kring våra syften utifrån teorin och analysen av vår 

kvalitativa undersökning. Det argumenteras även kring vald metod och förslag till fortsatt 

forskning. Kapitlet avslutas med våra viktigaste slutsatser och ger svar på 

problemformuleringen.  

6.1 Diskussion 

Ett affärssystem är ett stöd för verksamheten och bidrar till att standardisera och effektivisera 

processer. Efter en affärssystemsimplementation jobbar företag sällan vidare med att utveckla 

systemet. Den fortsatta utvecklingen är viktig för att ett företag ska kunna få ta del av de 

fördelar affärssystem kan bidra med. Denna utveckling benämns som Second Wave, vilket 

består av tre steg. De tre stegen innebär att stabilisera systemet, lägga till nya ytterligare 

funktionalitet samt att tydliggöra fördelarna med systemet. 

 

Studien syftade till att skapa en förståelse för hur företag arbetar i Second Wave och detta 

gjordes genom intervjuer hos ett stort svensk företag. Ur dessa intervjuer fick vi en bild av hur 

företaget jobbat med utvecklingsarbetet efter implementeringen. I inledningen skrev vi att vi 

tror att företag inte har den kunskap för att förstå vilken nytta affärssystemet tillför 

organisationen. Nu i efterhand konstaterar vi att det inte längre stämmer. Det empiriska 

materialet har visat att företaget i huvudstudien är väl medvetna om affärssystemets 

möjligheter.  

 

Genom studien kom vi fram till att organisationen riktade resurser och fokus på 

implementeringen av affärssystemet och hade inte reflekterat över framtiden för 

affärssystemet. För att det fortsatta utvecklingsarbetet ska kunna ske är det viktigt att företaget 

har en klar och uttalad strategi. I det fall som det inte finns en plan eller att planen påbörjas 

för sent, kan det innebära komplikationer i det fortsatta utvecklingsarbetet, eftersom resurser 

måste läggas på åtgärder som redan skulle ha vidtagits i First Wave. Genom att ha en strategi 

innehållandes en utarbetad plan som består av mätbara delmål blir det tydligare och enklare 

att få en överblick över hur arbetet fortgår.  

 

Studien visade att det finns en medvetenhet och kunskap kring effektivitetsminskningen som 

sker efter en implementering. Eftersom ett nytt affärssystem innebär stora förändringar på 

företagets processer är det viktigt att minskningen som sker finns med i strategin för Second 

Wave. Om företag har planerat för en effektivitetsminskning kan de hålla nedgången inom 

rimliga ramar. Vi har kommit fram till att om företag har en bra utbildningsstrategi som är 

planerad långt innan implementeringen börjar, kan den förväntade effektivitetsminskningen 

begränsas. Att utbilda användarna under en lång tid före implementationen, innebär att de är 

mer förberedda den dagen systemet startas upp i verksamheten. I användarutbildningen ska 

det inte enbart läggas resurser på att användare ska lära sig hur systemet ser ut och hur 

navigeringen fungerar. 

 

Det krävs att personalen tar till sig de nya processerna och känner sig tillfreds med de när 

systemet väl startas upp. Det finns dock en risk att användarna återgår till sitt gamla tankesätt 

efter ett tag. Detta går att förebygga genom mycket information och att användare får vara 

med tidigt i processen då systemet ska utvecklas och implementeras. Användarna är de som 

känner till de dagliga processerna bäst. Under den fortsatta utvecklingen bör det finnas 

externa experter som hjälper till med att förbättra systemet och därmed bidra med kunskap. 

Ett exempel från vår studie är Business Warehouse-enheten, som ännu idag efter fyra år, har 
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kvar konsulter som var med under implementationen. Att kommunicera med användarna 

redan i implementationen för hur projektet fortlöper, är en viktig del för att användarna ska 

vara medvetna om vad som kommer vid införandet. Detta medför att det fortsatta 

utvecklingsarbetet kan påbörjas tidigare genom att projektets idé och syfte redan är förankrat 

hos användarna. I studien använde företaget sig av en informationstidning under hela 

projektets gång, vilket är ett bra exempel på att redan från början få användarna att känna sig 

delaktiga i projektet och att de får en god inblick i projektets status.  

 

Att byta ledning mitt uppe i en implementation av affärssystem kan innebära att den nya 

ledningen inte känner ett lika stort engagemang för projektet som den tidigare ledningen, 

vilket kan utgöra ett hinder den första tiden. Ledningens engagemang, inte bara under 

affärssystemets införande utan också under det fortsatta utvecklingsarbetet, är av central roll 

för att lyckas med förändringsarbetet. Genom att ha högsta ledningens förtroende och stöd i 

utvecklingsarbetet inser medarbetaren att det är ett prioriterat och viktigt arbete för hela 

företaget.   

 

Second Wave är en teoretisk konstruktion som är svår att följa till punkt och pricka ute i 

verksamheten. De tre stegen i Second Wave, Stabilize, Synthesize och Synergize, är inte steg 

som följer traditionell systemutveckling. Vidare kan vi klargöra att det inte finns några 

vattentäta skott mellan stegen. I studien har vi sett att stegen ute i verksamheten flyter ihop, då 

arbetet i de olika stegen sker parallellt. Det vi kan säga är att Stabilize är det steg då systemet 

bör stabiliseras och visa att det fungerar tillfredställande. För få ut de fördelar ett system har 

och för att värdehemtagningen ska sätta igång så fort som möjligt, måste företagen även börja 

arbeta med Synthesize och Synergize direkt.  

 

Studien visar att företag inte kan hålla det tidsschema för respektive steg i Second Wave som 

framgår av vår teoretiska referensram. Omvärlden förändras ständigt och detta är något som 

teorin inte tar hänsyn till. Vi ser att förutsättningarna för utvecklingen av systemet hela tiden 

förändras på grund av t ex förändring i organisationsstruktur, ledningsbyte och förvärv av nya 

bolag. När ett företag förvärvar nya bolag har de med sig egna system som måste integreras 

med företags befintliga system, vilket innebär att processer även måste förändras. Detta gör 

att utvecklingsarbetet avstannar och företag måste gå tillbaka till steg ett, Stabilize, där 

systemet under de nya förutsättningarna åter måste stabiliseras. 

 

 

 
 

Figur 3 Second Wave kretslopp 

 

Stabilize

SynthesizeSynergize
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Figuren ovanför visar på att de tre stegen återupprepas konstant och med detta menar vi att 

arbetet efter implementation av affärssystem aldrig tar slut. Ett exempel är vid en 

implementering av en tredjepartslösning, vilket sker i steg två Synthesize. När den blivit 

implementerad återgår processen till steg ett, Stabilize, där det säkerställs att lösningen 

fungerar och arbetar stabilt. I steg tre, Synergize, synliggörs den nya möjligheten genom att 

exempelvis minska administrationskostnader. Vi kan därmed säga att detta arbete går som i 

ett kretslopp. Teorin beskriver ordningsföljden på stegen som en form av en trappa, där varje 

föregående steg måste uppfyllas innan nästa steg kan påbörjas (se figur 2). Vi vill dock med 

den här undersökningen påpeka att så inte är fallet. Ett system lever inte isolerat utan det 

befinner sig i en ständigt föränderlig organisation. När det sker en förändring i organisationen 

eller dess omvärld påverkar det systemet och därmed måste det hela tiden finnas i åtanke att 

gå tillbaka och stabilisera systemet för att kunna fortsätta att utveckla det.  

 

Posten hade tid som den viktigaste faktorn i implementationen, vilket gjorde att Masterdata 

från de gamla systemen inte fick den prioritering som de hade önskat sig. Att spara detta till 

underhålls- och utvecklingsarbetet bidrar till att företaget inte kan ta itu med de 

utvecklingsmöjligheter som affärssystemet kan erbjuda på grund av att företagets resurser 

måste gå till att åtgärda problem med rådata. Att göra denna städning efter implementation tar 

längre tid och samtidigt som problemet växer med tiden, gör att det efter implementationen 

blir en större uppgift att ta tag i och kostar mer pengar. 

 

Slutligen har det i studien visat, att det vi kallar Second Wave är ett begrepp som företag och 

folk i IT-branschen inte har kommit i kontakt med. Ändå jobbar de i stort sett efter de tre 

stegen men har egna benämningar på de olika momenten i utvecklingsarbetet. Vi har kommit 

fram till att stegen i Second Wave benämns olika av olika författare (se tabell 2). De olika 

författarna tolkar de tre stegen på samma sätt bara att de benämner de olika. Detta kan bero på 

att utvecklingsarbetet efter implementationen inte har varit ett prioriterat ämne. Företaget i vår 

förstudie kallar det vi menar med Second Wave för underhålls- och supportarbete. Posten 

kallar organisationen som har till uppgift att ta hand om det levererade systemet, fixa buggar 

och säkerställa att nya uppdateringar för förvaltningsorganisation. Det viktiga är inte att följa 

teorins begreppsvärld utan att redan från projektstart ha ett medvetande om arbetet som följer 

efter implementationen. 

6.2 Reflektioner kring metoden 

Genom att vi använde oss utav mobiltelefoner som inspelningsutrustning försvårades 

transkriberingen av det inspelade materialet. En mobiltelefon har inte samma möjligheter som 

en traditionell inspelningsartefakt att ta upp ljud som ligger en bit ifrån den som pratar. Detta 

resulterade i att vi ibland hade problem med att höra vad som sades. Den positiva aspekten av 

att använda mobiltelefon som inspelningsutrustning, anser vi var att mobiltelefonen primärt 

inte ses som ett verktyg för ljudupptagning och att respondenter under intervjun då blir mer 

avslappnade och talar friare. I och med att uppsatsens alla författare var närvarande under 

intervjuerna och att alla antecknade kunde vi ändå täcka upp om det blev någon lucka i 

transkriberingen.  

 

Transkriberingen underlättades genom att vi använde oss av mjukvaran Audacity [4] som 

förstärkte ljudet på de inspelade filerna. Detta gjorde att det var lättare att höra vad och vem 

som sade vad. Speciellt på en av intervjuerna som genomfördes på Posten var sju personer 

deltagande och ibland pratade respondenterna i munnen på varandra. Vi ser en viss fara med 

gruppintervju genom att inte alla får komma till tals, vilket resulterar i att det blir oftast en 
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eller två personer som pratar mer än de andra. För att lösa problematiken är det viktigt som 

intervjuare att även ställa direkta frågor till personer som inte tar så stor plats.  

 

Under vår sökning efter litteratur om ämnet har vi hittat få böcker som behandlar ämnet 

Second Wave och det fortfatta utvecklingsarbetat av affärssystem efter implementation. Det 

här kan bero på att Second Wave som begrepp idag är så pass nytt att den information som 

har kommit ut, än så länge endast är publicerade i artiklar och undersökningar. Detta kan till 

viss del ha påverkat vår studie.  

 

För öka uppsatsens tillförlitlighet hade vi kunnat gå ut till fler företag och gjort intervjuer och 

därmed fått en rikare empiri. För att kunna dra en slutsats om hur branschens företag överlag 

jobbar med det fortsatta utvecklingsarbetet med affärssystem ser vi att det vore värdefullt och 

intressant att genomföra undersökningar hos fler stora företag. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att undersöka de kulturella skillnaderna med Second Wave. Det hade varit 

intressant och skulle ge värdefulla insikter att t ex se om Second Wave skiljer sig mellan 

företag från Europa och företag från USA. I och med att detta är en C-uppsats där tiden är en 

begränsande faktor, gjordes intervjuer på endast två företag. Detta med anledningen av att 

företaget i vår huvudstudie gav en rik empiri. Vi ser att finns vissa svårigheter i att överföra 

resultaten från Posten till andra företag. Dock kan det vara möjligt att överföra det tankesätt 

som Posten jobbar efter i sin utveckling av affärssystemet. 

6.3 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit skapa en förståelse för hur företag arbetar i det fortsatta 

utvecklingsarbetet av sitt affärssystem. Problemformuleringen som vi under hela uppsatsen 

har utgått ifrån lyder: Vilka aspekter är viktiga att ha i åtanke kring fortsatt 

utvecklingsvecklingsarbetet av ett affärssystem? Här följer studiens viktigaste slutsatser:  

 

 Företag måste arbeta parallellt med stegen i Second Wave.  

 

 Det krävs att företagen initialt har en uttalad strategi för det fortsatta 

utvecklingsarbetet 

 

 Planera för en effektivitetsminskning i ett tidigt stadium för att begränsa dess påverkan 

på verksamheten. 

 

 Företag ska bedriva användarträning innan systemet tas i drift samt fortsätta 

utbildningen medan systemet utvecklas. 

 

 Under den fortsatta utvecklingen ska verksamhetens processer utvecklas och 

finjusteras för optimal anpassning till affärssystemet.  

 

 



37 

 

7 Källförteckning 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Botta-Genoulaz, V., Millet, P.-A. (2005). A classification for better use of ERP systems. 

Computers in Industry, No. 56, s.573-587 

 

Davenport, T.H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business 

Review, Vol. 76, No. 4, s. 121-131 

 

Davenport, T.H. (2000). Mission Critical. Boston: Harvard Business School Press 

 

Davenport, T.H., Harris, J., Cantrell, S. (2004a) The Return of Enterprise Solutions, 

Accenture 

 

Davenport, T.H., Harris, J., Cantrell, S. (2004b) Enterprise System and ongoing process 

change. Business Process Management Journal, Vol.10 No.1, s.16-26 

 

Deloitte Consulting (1999). ERP:s second wave – maximizing the value of ERP-enabled 

processes. Deloitte Consulting 

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

 

Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler – Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur 

 

Elbertsen, L., Benders, J., Nijssen, E. (2006). ERP use: exclusive or complemented? 

Industrial Management & Data Systems, Vol.106 No.6, s.811-824 

 

Foster, S., Hawking, P., Stein, A. (2004). Revisiting ERP Systems: Benefit Realisation. 

Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on Systems Sciences. 

 

Holland, C.P., Light, B. (2001). A Stage Maturity Model for Enterprise Resource Planning 

Systems Use. The DATA BASE for Advances in information Systems, Vol. 32 No. 2 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur  

 

Jarrar, Y. F., AL-Mudimigh, A., & Zairi, M. (2000). ERP implementation critical success 

factors-the role and impact of business process management. Management of Innovation and 

Technology, 1, s. 122-127. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindell, N. (2005). Förändringsledare – med ansvar för värdehemtagning. Stockholm: 

Dataföreningen Kompetens 

 

Magnusson, J., Olsson, B. (2005). Affärssystem. Lund: Studentlitteratur 

 



38 

 

Mattson S.A., (2007). Personlig kommunikation den 8 februari 2007 

 

Nicolaou, A. (2004). Quality of postimplementation review for enterprise resource planning 

systems. International Journal of Accounting Information Systems, No. 5, s. 25-49 

 

Patel, R., Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

 

Ross, J., Vitale, M. (2000). The ERP Revolution: Surviving vs. Thriving. Information Systems 

Frontiers No. 2:2, s. 233-241 

 

Shanks, G., Seddon, P.B., Willcocks, L.P. (2003). Second-Wave Enterprise Resource 

Planning Systems. Cambridge: Cambridge University Press 

 

Stein, A., Hawking, P., Foster, S. (2003). Second Wave ERP – Local implementation 

Challenges. Pan Pacific Business Conference, Shanghai Maj 2003 

 

Sumner, M. (2005). Enterprise Resource Planning. USA: Pearson Prentice Hall 

 

Vernon, M. (1999). Going live is end of the beginning: SECOND WAVE ERP. Financial 

Times December 1999 s.2 

 

Wallström, M. (2005). Företag utnyttjar affärssystem dåligt. Computer Sweden 2005  

 

Willis, T.H., Willis-Brown, A.H. (2002), “Extending the value of ERP”, Industrial 

Management & Data Systems, Vol. 102, No. 1, pp. 35-8. 

 

Yu, C-S. (2005). Causes influencing the effectiveness of the post-implementation ERP 

system. Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 1 

 

 

Internetreferenser: 

[1] http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1994961563;fp;4;fpid;6785    2007-01-

24 21:37 

 

[2] http://www.affarsdata.se/    2007-02-10 09:37 

 

[3] http://www.dataforeningen.se/    2007-03-02 08:32 

 

[4] http://audacity.sourceforge.net/    2007-04-03 02:32 



 

 

Bilaga 1 – Presentation av studien och författarna 
 

Vi är tre studenter som läser sista terminen vid Högskolan i Halmstad. Nu under våren skriver 

vi vår C-uppsats i informatik och har valt inriktning mot affärssystem, eftersom vi har ett 

genuint intresse av det. Vi har läst oss till att många företag inte utnyttjar sina affärssystem 

fullt ut och ser att det borde finnas ett värde i att använda den outnyttjade potentialen i dagens 

affärssystem. Stora investeringar i ERP-system används inte fullt ut, kan i längden bli dyrt för 

företagen, eftersom de årligen betalar höga avgifter för underhåll av system och moduler som 

de inte använder. För att ett affärssystem ska fylla sin funktion så krävs det en ständig 

utveckling av både system och organisation även efter att affärssystemet har blivit 

implementerat och inkört.  

 

Den litteraturen som vi har läst har gjort oss intresserade av att undersöka i vilken grad 

svenska företag idag tänker på fasen som följer efter att systemet har implementerats och 

tagits i drift. Vi har med andra ord för avsikt att undersöka vad som görs inom företag idag för 

att jobba vidare med systemet, därmed uppnå fördelar som affärssystemen har att ge. Vår 

problemformulering lyder:  

 

Vilka åtgärder vidtar svenska företag i den fortsatta utvecklingen av affärssystem efter 

implementationen för att uppnå maximal användning av sitt affärssystem?  

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur svenska företag jobbar i den fortsatta 

utvecklingsfasen. Vi kommer titta på företag som har implementationen av affärssystemet 

minst ett år bakom sig. 

 

Vi har som utgångspunkt att undersöka det fortsatta utvecklingsarbetet av affärssystemet på 

ett mer övergripande plan där vi inte väljer ut en specifik modul. Vår fokus är på helheten och 

en mer taktisk och strategisk nivå. De personer som hade varit intressanta att intervjua är 

någon med det övergripande ansvaret för affärssystemet. Vi behöver också prata med någon 

som har hand om det fortsatta förbättringsarbetet av systemet i er organisation. Då en del i 

utvecklingsarbetet är på en mer strategisknivå, där det handlar om förbättrade beslutsunderlag, 

generera nya affärsmöjligheter och integration med kunder och leverantörer, tycker vi det 

hade varit intressant att kunna få tala med någon med inblick i detta. Intervjuerna beräknas ta 

ca en timme vardera. 

 

Skulle vi kunna utföra våra intervjuer hos er? 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Fredrik Quirin  

Johan Ohlsson 

Sam Mofrad 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide förstudie 

Allmänt 

Bakgrund – Varför skedde implementationen? 

Kravspecifikation? 

Under implementationen, hade ni en plan efter implementationen? Någon typ av strategi? 

 

1. Hur stor medvetenhet har ert företag kring Second Wave/Post implementation? Hur 

benämner ni arbetet som sker efter implementationen? Har ni något arbetsnamn för 

den fasen? 

2. Vilka olika delmoment ser ni inom Second Wave? 

3. Har/hade ni en plan/strategi efter det att ni ansåg ert affärssystem som 

”färdigimplementerat”? Hur ser/såg denna planen ut? 

4. Används systemet på det sätt som initialt var tänkt? Har målen uppfyllts i förhållande 

till kravspecifikationen? 

5. Vad är det som har hindrat er från att optimera era ERP-lösningar? 

6. Hur mycket pengar budgeterades för post-implementationen/second wave? 

7. Finns det någon uttalad projektledare för Second Wave fasen? 

Stabilize 

Problem innan – nu 

Dippen – effektivitet 

Finjustera nya processer 

 

1. Blev det en form av nedgång i användarnas arbete direkt efter implementationen och 

vad gjordes i så fall åt den? 

2. Vilken form av träning och vidareutbildning av systemets alla användare bedriver ni 

för att säkerställa att alla funktionerna fungerar korrekt? 

3. Hur har processerna förändrats efter implementeringen? 

Synthesize 

Tredjepartslösningar 

Modda systemet, nya moduler 

Användarträning 

Processer 

 

1. Hur mycket av systemet har varit nödvändigt att modifiera efter implementeringen för 

att anpassas bättre efter era processer? 

2. Har ni varit tvungna att införskaffa nya moduler/tredjepartslösningar? 

3. Vilken medvetenhet finns om funktioner som inte används? 

4. I hur hög grad har ni implementerat tredjepartslösningar efter implementationen av ert 

affärssystem? 

  



 

 

Synergize 

Nya affärsmöjligheter 

Integrera bak/fram värdekedjan 

Stöd i beslutsfattandet 

Data till information 

Lära användare var information finns 

 

1. När beslutsunderlag tas fram, hur sker detta arbetet? 

2. Hur mycket matar data warehouse de anställda med information och hur mycket 

information hämtar användarna själva från systemet? 

3. Har ni lyckas integrera ert affärssystem med leverantörernas affärssystem? 

4. Har affärssystemet ökat integrationen till underleverantörer och kunder? 

5. Har affärssystemet gett nya möjligheter och vad är det som har gjort att dessa 

möjligheter uppstått? 

 
  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide Posten 

Bakgrund  

För att få en bättre förståelse och för att skapa en relation till respondenten. Det är viktigt att 

börja med lätta frågor för att få en bättre och mer givande diskussion.  

 

1. Skulle du vilja berätta om dig och din position här på företaget? (Hur länge har du 

jobbat?  Vad har dina arbetsuppgifter varit?) 

2. Berätta om er verksamhet, hur jobbar ni? (Hur ser organisationen ut idag och hur såg 

den ut tidigare? Hur många anställda har ni?) 

3. Berätta lite om era affärssystem (Vilka är de? Vilka funktioner i företaget stödjer de? 

Vilka moduler har ni implementerat? När skaffade ni er systemet? Var det ert första 

system? Om inte vad hade ni för system tidigare? Om det var första, på vilket sätt 

sköttes uppgifterna tidigare? Hur många användare av systemet har ni?)  

4. Berätta om vilka mål ert företag hade med implementationen av det affärssystem som 

ni använder idag? (Vet du vilka tankegångar som fanns innan implementationen? Vad 

var anledningarna till införskaffandet/bytet av affärssystemet Hur har tankegångarna 

gått kring ”Best Practice”? Har ni valt att följa det helt och hållet? Om inte varför har 

ni gått ifrån det? Var det ekonomiskt försvarbart att börja ändra en massa i systemet? 

Gav det några konkurrensfördelar? Hur går det med uppdateringar om ni har ändrat 

mycket?)  

5. Vilken erfarenhet av tidigare implementationen hade implementationsgruppen? 

Second Wave 

1. Berätta kortfattat hur ni benämner arbetet som sker efter implementationen?   

2. Är det samma grupp som jobbade med implementeringen som fortsatt att arbeta med 

systemet nu efteråt?  

3. Använde ni er av många konsulter i implementering som ni fortfarande har kvar?  

4. Har ni konsulter inne som hjälper till med systemet? 

5. Fanns det någon plan för den fortsatta utvecklingen redan innan/under 

implementeringsfasen?  

6. Fanns det en färdig strategi för hur ni skulle fortsätta utvecklingen av systemet? Har 

den planeringen följts? (Milstolpar, planer, deadlines) 

7. Hur ser er arbetsgång ut efter implementationen? (Har ni delat upp arbetet i olika 

steg/faser)  



 

 

Stabilize 

De här frågorna tar upp problemen som uppstod direkt efter implementationen. Det handlar  

bl a om effektivitetsminskning och finjustering av system och processer. 

 

1. Hur upplevde du första tiden efter implementationen av ert affärssystem? 

2. Blev det en form av nedgång i användarnas arbete direkt efter implementationen? 

3. Visade sig det i resultatet något att det var en effektivitetsminskning? 

4. Hade ni tänkt på det innan att det kunde bli en nedgång? 

5. Hur såg behovet ut av att förbättra data/information som finns i systemet efter 

implementationen? 

6. Fanns det något behov av att förändra och finjustera era processer efter 

implementationen? (är det något som sker kontinuerligt?) 

7. Hur upplevdes systemet av användarna direkt efter implementationen? 

8. Vilka åtgärder vidtogs för att öka acceptansen bland användarna? 

9. Hur lång tid tog det innan systemet var stabilt? (buggar, städa upp data) 

10. Vilken slags utbildning fick användarna? 

11. På vilket sett har ledningen varit inblandade i standardiseringsprocessen? 

12. Har ni upplevt några fördelar med systemet direkt efter implementationen? 

Synthesize 

Frågorna till den här fasen behandlar modifikation och ytterligare funktionalitet av 

affärssystemet. Det kan handla om allt från nya moduler till tredjepartslösningar. Även 

användarträning är en central del av fasen. 

 

1. Anser du att det finns delar i ert affärssystem som skulle kunna utnyttjas på ett bättre 

sätt? (Hur skulle de kunna utvecklas på ett bättre sätt)  

2. Har ni införskaffat nya moduler/tredjepartslösningar?  

3. Vad är det som gjort att ni har införskaffat tredjepartslösningar? 

4. Skulle du kunna beskriva hur det fortsatta utvecklingsarbetet har fortgått när det gäller 

systemets användare?  

5. Vilken form av träning och vidareutbildning av systemets alla användare bedriver ni 

för att säkerställa att alla funktionerna fungerar korrekt? 

6. Berätta hur ni motiverar era anställda för att använda ert affärssystems fulla kapacitet? 

7. Utifrån de nya möjligheter som systemet gett upphov till, har processerna förändrats 

för att möta upp dessa möjligheter? 

Synergize 

Frågorna till den här fasen tar upp integration och de möjligheter som systemet givit upphov 

till. 

 

1. Anser du att beslutsunderlag har blivit bättre sedan systemet infördes? 

2. Har det tillfört något i er beslutfattningsprocess?  

3. Är det viktigt för er att integrera era affärssystem med leverantörer och kunder? 

(varför? Har ni lyckats med detta?)  

4. Vilka hinder anser ni finns för integrering med externa intressenter?)  

5. Har affärssystemet givit upphov till nya konkurrensfördelar? 



 

 

6. Vad är det systemet hjälpt till med för att dessa nya konkurrensfördelar uppstått? 

7. Hur ser kunskapen ut bland beslutsfattare i att använda systemet?  

Avslutande frågor 

1. Fanns det en färdig budget för utveckling av den fortsatta utvecklingen? 

2. Tycker du att det har satsats tillräckligt med resurser för att förbättra affärssystemets 

fortsatta utveckling?  

3. Vad anser du är de viktigaste aspekterna för att kunna optimera ert affärssystem? 

4. Hur ser visionen för systemet ut? 

5. Vad är det ultimata målet? 

6. Vad vill ni uppnå? 

7. Går det att räkna på när ni beräknas uppnå detta mål? 

8. Vilka måttstockar använder ni er av?  

9. Vad skulle ni gjort annorlunda med tanke på den kunskap ni besitter idag? 

 


