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Abstract
This essay is done in purpose to examine how companies have treated some important
factors during the implementation of their MRP-system. The implementationprocedure
has great influence on the later satisfaction with the system. With satisfied means, in
this case, how the system comes up to the expectations the company had before the
implementation. To examine how satisfied companies are I have done an opinion poll.
Out of this one can find out that several companies hasn´t treated the factors
mentioned above very well, especially the analysis of the company´s needs. In
consequence of this they have been more or less dissatisfied with their systems.
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Sammanfattning
Företag och organisationer har sedan industrialismens första år arbetat med att försöka
effektivisera produktionen. Effektiv produktion leder till billigare produkter, som i sin
tur leder till ökad försäljning. Ett bra hjälpmedel för att uppnå denna effektivisering är
införande av ett MPS-system. Systemet hjälper till att planera, organisera, samordna,
styra och kontrollera materialflödet i företaget.

Införandet av detta system är dock inte alldeles trivialt. Många experter säger att
implementering av MPS-system är svårare än att introducera en ny produkt eller att
etablera sig på en helt ny marknad. Det finns många kritiska faktorer för att införandet
skall bli lyckat. Några av de viktigaste är att det måste finnas klart uttalade mål med
implementationen, engagemanget hos företagsledningen och de anställda, noggrann
analys av företagets behov, tillvägagångssättet vid val av system, samarbetet med
leverantören samt utbildning av personalen.

Denna uppsats har gjorts i syfte att undersöka hur företag har behandlat dessa olika
faktorer vid införandet av deras MPS-system. Hur man går tillväga vid införandet
påverkar i mycket hög grad hur nöjd man skall bli med systemet. Med nöjd menas här
att systemet skall leva upp till de förväntningar som fanns på det före införandet. För
att undersöka hur nöjda företag är med sina system har jag gjort en enkätundersökning.
Utifrån den kan konstateras att många har slarvat med de faktorer som nämndes ovan
och då framför allt analysen av företagets behov. Som en följd av detta har de blivit
mer eller mindre missnöjda med sina system.
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1 Inledning
Dagens företag får allt större krav på sig både vad gäller effektivitet och kvalitet. Ett
bra exempel är bilindustrins underleverantörer som är allt hårdare ansatta. Under de
senaste åren har både Volvo och Saab-Scania krävt kraftiga reala prissänkningar.
Dessutom kräver de högre kvalitet och punktligare leveranser. Svenska
underleverantörer har nämligen både varit dyrare och haft lägre kvalitet på sina
produkter än konkurrenterna inom EU (www.ad.se/cgi-bin/add/davsearch).

Som underleverantör är Holsby Metall, strax öster om Vetlanda i Småland, helt
beroende av sina kunder för sin överlevnad. Vad företaget kan göra är att skaffa sig ett
verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt skapar och samlar in information för
styrningen av den egna produktionen. Detta verktyg är företagets MPS-system. I
Datavärlden (www.ad.se/cgi-bin/add/davsearch) talar Holsby Metalls ekonomichef,
Tomas Thuresson, om den typiska underleverantörens verklighet:

”I starka uppgångar och nedgångar skärps kraven på överblick och
kontroll. Vi kan inte stå med tomma lager och underkapacitet i
produktionen när det går uppåt, eller tvärtom när det går nedåt. Samtidigt
är vi alltid trängda mellan råmaterialleverantörernas krav på bättre
betalning och kundernas på lägre priser. Egentligen har valet mellan att
införa MPS och andra datorstödda rutiner eller ej aldrig varit aktuellt.
Valet har i praktiken stått mellan att ha dem eller att försvinna från
marknaden.”

(www.ad.se/cgi-bin/add/davsearch)

Företagets krav på det nya systemet var ganska typiska, Tomas Thuresson berättar:

”Det skulle gå snabbt att införa det. Det skulle vara lätt att lära sig och att
använda. Det skulle gå att växa i, vad gäller befintliga moduler,
uppdateringar och tilläggsapplikationer. Det skulle också tillåta att
produktionsvolymerna och personalstyrkan växte starkt.”

(www.ad.se/cgi-bin/add/davsearch)

Numera omsätter Holsby Metall råvarulagret 10-11 gånger per år, och färdigvarulagret
7-8 gånger. Det är minst dubbelt så snabbt som vid manuella rutiner. När företaget får
en order och om artikeln finns upplagd i MPS-systemet, så behöver det inte dröja mer
än en kvart innan operatören har arbetsordern i handen.
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2 Bakgrund

2.1 Historik

Företag och organisationer har, enligt Cedergren (1991), sedan industrialismens första
år arbetat med en grundläggande utgångspunkt:

“Kärnan i all verksamhetsutveckling är att effektivisera produktionen. Ju
effektivare produktion desto billigare produkt och desto mer försäljning.”

(Cedergren, 1991, sid.33)

Detta tankegångssätt kan exemplifieras med följande: Henry Fords grundläggande idé
var att få produktionen så effektiv att en bilarbetare hade råd att köpa den bil han
tillverkade. Genom att öka produktionseffektiviteten till den nivån lyckades han skapa
avsättning för en enorm produktion. En av metoderna var långa serier och en långt
gången produktstandardisering utan hänsyn till köparens önskemål: Vilken färg som
helst - förutsatt att den är svart.

I tillverkande företag är den administrativa strukturen, som omfattar planering,
produktion och uppföljning, stark. Cedergren (1991) menar att den därför lämpar sig
väl för att effektiviseras med hjälp av ADB. En effektiv ADB-verksamhet kan bidra
starkt till en lyckad omorientering mot marknaden. Med detta menas att företaget kan
bli bättre på att möta kundens krav på produktutformning, leveranstid, kvalitet etc.

Enligt Olhager och Rapp (1990) har datorbaserade system som hjälpmedel och stöd till
produktionen idag funnits i mer än 30 år. Det började med lokala batchorienterade
lagerstyrningssystem som utnyttjade hålkort. Dessa system gav bl a information om
lagerstatus och lämpliga inköps- och beställningsnivåer. 1966 kom IBM med
systempaketen BOMP (materiallista) och MRP (materialbehovsplanering). 1972 kom
IBM´s COPICS-koncept, en konceptuell modell för MPS, som sedan spreds under
sjuttiotalet. De kompletta systemen, som baserades på detta tankesätt, förutsatte dock
att planeringen skedde med hjälp av nettobehovsplanering. Systemen karaktäriserades
också ofta av att de tagit över tidigare manuella rutiner. Under ett antal år framåt fanns
det sedan en tendens att försöka göra systemen mer fullständiga och kompletta. Detta
tog sig uttryck i att systemen försågs med fler moduler. Under slutet av 80-talet och
90-talets första hälft har informationsteknologins område utvecklats snabbt, med stora
förändringar som följd. Det finns många exempel som belyser lyckade användningar av
informationsteknologin inom företagen. Det är därför naturligt att förvänta sig att
denna utveckling också påverkar utvecklingen inom området datorbaserade MPS-
system.
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2.2 Definition MPS-system

Material- och produktionsstyrning (MPS) brukar definieras som det synsätt och de
principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, styra och
kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare (Olhager & Rapp,
1985) . MPS-systemet kan då ses som ett verktyg för att, på ett så effektivt sätt som
möjligt, genomföra dessa aktiviteter.

2.3 MPS-systemets uppbyggnad

Dagens MPS-system är uppbyggda mha moduler. Likartade rutiner samlas till en
funktion och besläktade funktioner utgör sedan en modul (se figur 1). Syftet med
denna moduluppbyggnad är att på ett naturligt sätt föra samman likartade funktioner
inom MPS-området (Olhager & Rapp, 1985). Därmed kan varje modul fungera
separat, förutsatt att all data som modulen kräver finns tillgänglig. De flesta moduler är
nämligen beroende av någon eller några andra. För att använda t ex
materialplaneringsmodulen krävs att grunddatamodulen med artikelregistret finns
tillgängligt.

System

ModulModul Modul

Funktion Funktion

Rutin Rutin

Figur 1:  MPS-systemets principiella uppbyggnad (Olhager & Rapp, 1985).
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Här följer nu en beskrivning av de olika modulerna, hämtat från Olhager & Rapp
(1985). Indelningen av företagets funktioner i dessa moduler är långt ifrån självklar,
olika MPS-system skiljer sig i indelningen. Uppbyggnaden av systemen är dock i
princip den samma (Olhager & Rapp, 1985).

Grunddatamodul

Grunddatamodulen omfattar de register, som innehåller MPS-systemets
basinformation, samt rutiner för program för vård och underhåll av registren. De
register som ingår är följande:

• Artikelregister

• Strukturregister

• Operationsregister

• Produktionsgruppsregister

• Verktygsregister

• Kalender

Resursplanering

Resursplaneringen omfattar den mest översiktliga planeringen av produktion, material
och resurser, där produkter samlats ihop till produktgrupper och produktionsgrupper
till produktionsavdelningar. Efterfrågeprognoser för produktgrupper balanseras mot
tillgänglig och planerad kapacitet. Även aggregerade materialbehov tas fram för att
bestämma om dagens leverantörer kan tillgodose dessa behov. När så den aggregerade
planen har fastställts bryts den ned till produktionsplaner på slutproduktnivå.

 

 Kundorderhantering

 Kundorderhanteringen omfattar all behandling av kundorder från ordermottagning,
orderregistrering och bevakning av order för slutlig leverans.

 

 Materialplanering

 Materialplaneringen skall säkerställa materialförsörjningen genom att på ett
ekonomiskt sätt planera när inleveranser av material skall ske och i vilka kvantiteter.
Modulen omfattar lagervärdering, ABC-analys, generering av beställningsförslag,
lageradministration samt inventering.

 

 Behovsplanering

 Behovsplanering görs i huvudsak för artiklar med beroende behov, dvs där
materialbehovet kan härledas ur behovet av t ex slutprodukter. Produktionsplanen från
den övergripande planeringen och faktiska kundorder sammanställs till en
produktionsplan. Dessa överordnade behov av slutprodukter och reservdelar bryts
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sedan ned till en fullständig behovsbild, som omfattar detaljerade behov av
halvfabrikat, komponenter och råmaterial. Nedbrytningen kan ske genom brutto- eller
nettobehovsberäkning. I den senare metoden tas hänsyn till lagerstatus, ledtider och
partiformningsmetoder. De flesta MPS-systemen stöder nettobehovsplanering.

 

 Inköpsplanering

 Behovs- och materialplanering ger upphov till inköpsorder och produktionsorder.
Inköpsplaneringen administrerar inköpsordern genom beställningsberedning,
beställningsbevakning, godsmottagning och ankomstkontroll samt orderuppföljning.

 

 Beläggningsplanering

 I beläggningsplaneringen sker tid- och körplaneringen av produktionsordern. För att ta
hänsyn till aktuell produktionsstatus görs en beläggningsanalys. Den definitiva
beläggningen av varje arbetsställe planeras med hänsyn till arbetsställets kapacitet.

 

 Produktionsorderhantering

 Produktionsorderhanteringen lämnar över ordern till verkstadsgolvet för beordring
med utsläpp av verkstadsdokument, bevakning av orderstatus samt återrapportering av
färdiga operationer.

 

 Produktionsuppföljning

 Produktionsuppföljning sker med produktivitetsmätning och redovisning av produkter i
arbete. Produktivitetsmätningen innehåller uppföljning av t ex beläggning,
genomloppstid, köer samt kassationer.

 

 Förkalkylering

 Den ekonomiska planeringen av produkter och order görs. De planerade
resursbehoven i form av material, arbete mm beräknas.

 

Efterkalkylering

Den ekonomiska uppföljningen av produkter och order görs. Den faktiska
resursåtgången redovisas och kan jämföras med den planerade.

Simulering

Här ges möjlighet att simulera olika fall. Man kan se vilka konsekvenserna blir om
någon eller några faktorer i verksamheten ändras.
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2.4 Varför MPS-system?

Många företag har problem med högt antal produkter i arbete (PIA), stora lager,
försenade kundleveranser och avsaknad av material till produktionen. Ett väl
fungerande MPS-system hjälper till att lösa dessa problem, genom att
produktionsstyrningen blir mer noggrant genomförd (Olhager & Rapp, 1985). Detta
kan leda till minskade ledtider och minskad kapitalbindning i PIA och lager. Minskade
lager leder i sin tur till att saker blir lättare att hitta, mindre lageryta krävs, färre
människor behövs för att flytta runt artiklarna och inkuranskostnaderna reduceras.
Systemet hjälper också till att uppnå ett högre resursutnyttjande, högre kvalitet och att
artiklar köps hem, produceras och levereras i rätt tid (Vollman, Berry & Whybark,
1992). En av de stora fördelarna med ett väl fungerande MPS-system är att den
administrativa effektiviteten ökas. Det innebär bland annat att företaget kan växa
betydligt utan att behöva nyanställa mer administrativ personal. Dessutom underlättas
de interna kommunikationernas effektivitet av systemet. I en undersökning gjord av
Ovrin, Olhager och Rapp (1989) anger 78% av de tillfrågade företagen att de skaffat
datoriserade MPS-system för att på något sätt bli effektivare, t ex smidigare
fakturering, bättre kontroll på genomloppstider eller strukturering av data. Resterande
företag har fått sina MPS-system ”på köpet” i samband med anskaffande av andra
administrativa system.

Alla problem löses dock inte med ett MPS-system. En dålig organisation med dåliga
beslutsregler och brister i ansvars- och befogenhetsfördelning avhjälps inte med ett
MPS-system. Innehåller databasen brister eller felaktigheter blir beslutsunderlagen
dåliga oavsett hur snabbt och elegant dessa presenteras av systemet (Westerberg,
1989).

2.5 Vilka fördelar ger ett MPS-system?

En installation av ett MPS-system är en stor kostnad för ett företag, men i gengäld ger
systemet mycket stora fördelar och förbättringar (Wallace, 1990):

• Ökad försäljning som en direkt följd av förbättrad kundservice. MPS-systemet
hjälper företaget att leverera i tid och leverera snabbare än konkurrenterna. Detta
innebär att försäljarna kan koncentrera sig på försäljning istället för att förklara
för kunderna varför leveranserna inte kommit i tid.

• Ökad produktivitet hos personalen genom bättre planering som ger mindre
övertid.

• Reducerade inköpskostnader uppnås genom att bättre framförhållning av vad
som behövs erhålls. Välgrundade planer medför att inköparna kan koncentrera
sig på viktigare aktiviteter som förhandlingar, analyser och kostnadsreduktioner.

• Minskade lager. Effektiv huvudplanering och hantering av efterfrågan resulterar i
att produkterna kan tillverkas enligt plan och levereras i tid.

• Minskad inkurans p g a bättre framförhållning och minskade lager.

• Reducerade kvalitetskostnader genom bättre planering, som kan leda till en
stabilare miljö och därmed mindre kassationer.
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• Reducerade fraktkostnader uppnås genom att företaget vet bättre vad som
behövs och att leveranser till kunderna kan ske i tid.

• Reducering av antalet inventeringar. Om lagersiffrorna är tillräckligt bra för
MPS-systemet är de också tillräckligt bra för balansräkningen.

• Minskat behov av utrymme. Då råmaterial, produkter i arbete och färdiglager
minskar krävs det också mindre utrymme. Ett resultat av detta kan vara att
någon ny lokal, som av någon anledning skulle behövas, inte behöver byggas
eller hyras.

• Ökad produktivitet på administrativ arbetskraft, datorn blir ett mycket effektivt
hjälpmedel.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att ett MPS-system påverkar många delar av
företaget positivt, både inköpare, produktionsplanerare, produktionspersonal och
försäljare berörs.

2.6 Förändringar inom företagets produktionsfunktion

Dagens företag utsätts ständigt för nya förändringar i omvärlden, vilket också medför
stora förändringar i företagets struktur och organisation. Här följer några av de
viktigaste trenderna, baserade på Olhager & Rapp (1990):

Globalisering

Den nya informationsteknologin har givit den strategiska planeringen nya möjligheter
och perspektiv. Genom förbättrade nätverk och distribuerade databaser ses
framtidsföretaget som ett globalt företag där tillverkning och utveckling pågår dygnet
runt i olika delar av världen. Behovet av koordination är uppenbart.

Decentralisering

Samtidigt med denna globala trend finns en strävan mot decentralisering och lokalt
ansvar. Kravet på mer planering har lett till ett ökat volymbehov av primärdata. Det
har blivit orimligt att samla all data centralt varför lokala databaser har byggts upp.
Företagen vill dessutom ha tillgång till information omedelbart eller då den är relevant.

Ökad kontroll

Andra önskemål är att en produkts alla detaljer skall kunna följas genom hela
tillverkningskedjan. Denna funktion skall vara integrerad i MPS-systemet. Dessutom
önskas möjligheten att styra produktionen på olika sätt vid skilda tillfällen. Exempelvis
skall produktionen kunna ”ställas in” på högt kapacitetsutnyttjande under perioder av
hög efterfrågan, och låg kapitalbindning under perioder av normal och låg efterfrågan.
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Nätverk

Företagens strävan efter rättidighet (Just-In-Time) och att minska nivåerna på förråd
och slutlager, medför ett ökat beroende av leverantör och kunder. Relationen mellan
dessa parter håller på att förändras till ett närmare samarbete. Antalet skilda
leverantörer minskar, men genom de fördjupade kontakterna förväntas även artiklar
och produkter få en kvalitetshöjning.

Mobilitet

Informationsteknologins utveckling inom kommunikationsområdet har möjliggjort att
aktuell information snabbt når den som efterfrågar informationen. Det geografiska
läget för skilda organisatoriska enheter i förhållande till den centrala enheten har
minskat i betydelse. Ett uttryck för detta är den redan nämnda globaliseringen. Allmänt
kan vi förvänta oss ökad  och snabbare rörlighet hos chefer. Med hjälp av mobila och
fasta kommunikationsvägar kommer viktiga beslut att kunna fattas från andra platser
än där man har organisatoriskt ansvar.

2.6.1 Från funktionell organisation till flödesorganisation

I funktionella organisationer kan olika avdelningar ses som öar  i verksamheten. För att
kunna planera och ha kontroll över alla övergångar mellan funktionerna, krävs ett
omfattande styrsystem. I en flödesorganisation är flertalet av dessa gränsövergångar
eliminerade, genom att verksamheten strimlats i ett antal flöden med få tydliga kunder
och med ett ansvar som omfattar hela flödet från leverantör till kund. Avsnittet om
flödesorganisation är baserat på Bill & Jansson (1995).

Flödesorganisation bygger på en helhetssyn som syftar till att öka produktiviteten,
lönsamheten och konkurrenskraften genom kortare ledtid, större flexibilitet, ökad
produktivitet och lägre kapitalbindnings- och kvalitetsbristkostnader. Det skall ske
genom att finna nya arbetsorganisatoriska lösningar, som bygger på ett flödesorienterat
synsätt där tydliga kundrelaterade mål för flödenas styrning skapas. Genom
kompetensutveckling och breddade arbetsuppgifter för de anställda i kombination med
utnyttjande av befintlig och/eller ny produktionsteknik skapas möjligheter för ökad
effektivitet och produktivitet. Medarbetarnas kompetensutveckling sker över
gränserna, längs produktionsflödet. Utbildning för flera nya arbetsuppgifter erhålls, där
det växlas mellan operativa och administrativa arbetsuppgifter som direkt påverkar den
målstyrda gruppens arbete i laget. Ansvaret för den löpande verksamheten kommer nu
helt att ligga i huvudflödet hos den målstyrda gruppen. Flödesorganisation ställer
således krav på en övergripande förståelse för verksamhetens villkor och krav.

Flödesorientering utnyttjar pullprincipen för styrning av verksamheten. Denna princip
bygger på att kundernas uttalade behov skapar ett sug i verksamheten. Lagets uppgift
är i huvudsak att fylla detta behov, göra prioriteringar samt avgöra hur de resurser som
material, personal, maskinkapacitet, tid etc, som finns till förfogande skall disponeras.
För att kunna veta vad laget skall prestera måste relevant information om förändrade
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förutsättningar erhållas. Denna information kan röra prognoser, kundkrav avseende
leveranstider, leveranssätt, funktionalitet, egenskaper, kvalitet etc.

De administrativa arbetsuppgifterna som laget i den flödesorienterade organisationen
ansvarar för finns inom områdena planering, inköp/avrop, administration/samordning,
kvalitet, teknik och process. En väsentlig skillnad, jämfört med en funktionell
organisation, är att det administrativa arbetet utförs av medarbetare som inte har detta
som sina huvudarbetsuppgifter. Det är snarare som en del av det löpande arbetet där
det operativa dominerar. I flödet ställs därför krav på systemen att de skall stödja det
operativa beslutsfattande som den målstyrda gruppen utför. De funktionellt uppbyggda
administrativa systemen har ofta utvecklats till att rationalisera arbetet för experterna
och försvårar därmed arbetet med att införa en flödesorienterad organisation, som
kräver ett händelsestyrt och mycket användarvänligt gränssnitt.

I en flödesorganisation förändras kraven på stödfunktionerna, dvs de funktioner i ett
företag som i traditionell mening har styrt och kontrollerat verksamheten.
Stödfunktionerna finns i princip som en spegelbild av de roller som finns i huvudflödet
(produktionen), dvs planering, inköp, administration av personal, kvalitet, teknik och
process. För att kunna etablera en målstyrd verksamhet i vårt huvudflöde ställs
annorlunda och i viss mån helt nya krav på stödfunktionerna. De kommer framför allt
att arbeta utåt med att skapa och utveckla de relationer som företaget är beroende av,
samt skapa och utveckla förutsättningar internt för en målstyrd verksamhet. Vidare
svarar de för kompetensutveckling inom sitt ämnesområde i huvudflödet och
utveckling av rutiner för effektiv kommunikation vad gäller mål, mätetal samt krav från
kund med avseende på produktegenskaper, leveranskrav, servicegrad, kvalitet etc.
Dessa nya krav på stödfunktionerna medför också nya krav på de datoriserade
systemen. Kraven på effektiva verktyg för analyser och simulering ökar. Det krävs
också systemstöd för kunskaps- och informationsöverföring mellan stödfunktionen och
huvudflödet.

Alla dessa förändringar inom företagens produktionsfunktion kräver ökad koordination
och kontroll. Ett bra hjälpmedel för detta kan vara ett MPS-system, men det är inte
hela sanningen. Ett MPS-system som installeras på ett företag, som sedan genomgår
flera stora organisatoriska förändringar är då inte anpassat för den verksamhet som
finns efter förändringarna. Detta kan vara en anledning till att företag inte är nöjda med
sina MPS-system. Företaget kan helt enkelt ha genomgått för många förändringar
sedan systemet installerades att det blivit omodernt för verksamheten.
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2.7 Nya problem

Införandet av ett MPS-system löser många problem, men ger också upphov till nya.
Ansvar för olika beslut måste tänkas igenom, vilka beslut som skall centraliseras och
vilka som skall decentraliseras. Vem har ansvar för beslutsunderlag som kommer ut
från datorn, förmannen som tar emot det eller de centrala planerarna? En annan
frågeställning är om arbetsbördorna har förändrats så mycket genom datoriseringen att
det motiverar personalomflyttningar. Dessutom är det mycket viktigt att utbilda
personalen på det nya systemet. Dessa frågor har dock inga generella svar, eftersom
alla svar är beroende av hur personalstyrkan och produktionsmiljön ser ut (Olhager &
Rapp, 1985).

Ytterligare problem som kan uppstå vid en datorisering är olika säkerhetsfrågor. Det är
framför allt två typer av frågeställningar som är aktuella. Den första är otillbörligt
utnyttjande av informationen i systemet. Oavsett vem som utnyttjar informationen och
om det är medvetet eller ej, kan stor skada uppstå i systemet om betydelsefull
information ändras utan att det omedelbart upptäcks. Den andra typen gäller hur man
ska förvissa sig om att informationen hela tiden är korrekt och att inget av misstag
försvinner. Fungerande rutiner för back-up måste alltså utarbetas (Olhager & Rapp,
1985).

Vid inköp av ett standardsystem anses de stora riskerna som finns vid egenutveckling,
såsom alltför stora projekt, osäkra tidsplaner och höga kostnader, minimeras.
Införandet av ett standardsystem innebär dock nya typer av problem. Flera viktiga
faktorer måste poängteras (Sandblom, 1997):

• En ordentlig kravspecifikation på systemets funktionalitet måste finnas på en
detaljerad nivå för att det överhuvudtaget skall gå att utvärdera om ett
standardsystem täcker in kraven på vad som önskas.

• Gränssnittet mot andra system måste analyseras noggrant. Här erhålls inget stöd
alls av standardsystemet, det måste utvecklas på egen hand.

• En noggrann teknisk analys måste göras på eventuella begränsningar som
produkten medför såsom säkerhet, behörighet och möjligheter att hantera dagliga
körningar.

• Det måste finnas en plan för hur den egna personalen skall höja sin egen
kompetens på systemet.

2.8 Krav på systemet

Enligt Sundgren (1996) är det ingen enkel uppgift att formulera en stringent
kravspecifikation för ett informationssystem. En erfaren systemleverantör bör veta
detta och bör därför inte ta första bästa kravformulering från beställaren för given, utan
aktivt och systematiskt försöka se till att kravspecifikationen uppfattas på samma sätt
av samtliga inblandade. Alla krav och önskemål, som ett informationssystem skall
tillgodose, kan inte förutses och beskrivas med samma säkerhet när systemet planeras.
Vissa användare och användningar är väl kända vid systemutvecklingstillfället, och det
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är en förhållandevis enkel uppgift att anpassa systemet till sådana behov. Men de flesta
företag lever idag i en snabbt föränderlig verklighet, vilket medför att kraven på
verksamheten förändras snabbt liksom de möjliga sätten att uppfylla kraven. Ett
informationssystem, som skall stödja en sådan föränderlig verksamhet, kommer
ständigt att konfronteras med olika förskjutningar i användarbehoven och nya tidigare
okända krav tillkommer. Detta innebär att systemet har stora krav på sig vad gäller
flexibilitet. Systemet måste kunna följa verksamhetens förändringar så att det på bästa
möjliga sätt återspeglar verksamheten. Ett system som inte kan följa verksamhetens
förändringstakt blir ett hinder snarare än en möjlighet till förändringar (Sundgren,
1996). Denna höga förändringstakt kombinerat med kostnadsfrågan gör att kraven på
korta ledtider för implementationen ökar för varje dag (Pessi K, 1990).

I diskussioner mellan kund och leverantör uttrycks ofta att systemet skall vara
användarvänligt (Sundgren, 1996). Detta begrepp har successivt ändrat innebörd under
informationsteknologins korta historia. Denna utveckling beror på att det från början
endast var experter som använde systemen och i dagsläget är det meningen att
praktiskt taget vem som helst skall kunna använda dem. Dagens användare vill känna
att det är han som har kontroll över datorn, inte tvärtom. Många användare vill kunna
gå sina egna vägar och inte känna sig helt styrd av datorn. Man vill göra detta i en
miljö, där man känner sig hemma, och som man behärskar.

Naturligtvis ställs också krav på systemets funktionalitet. Med funktionalitet menas att
systemet skall vara ändamålsenligt och anpassat till de grupper som skall använda det
(Sundgren, 1996). Detta innebär att systemet måste vara enkelt att lära sig, enkelt att
förstå och enkelt att använda. Det finns även ekonomiska aspekter som rör
funktionaliteten. Systemen måste vara billiga att utveckla, använda, underhålla,
förändra och ersätta. Kostnaderna för systemet måste motsvaras av de effekter det ger
(Pessi K, 1990). Systemets funktionalitet påverkar även användarnas acceptans och
användargrad av systemet. Detta återspeglas i användarnas upplevelse av sin
arbetssituation och slutligen även kvaliteten på den service verksamheten kan erbjuda
sina kunder. För att förståelse om vad systemet gör skall kunna erhållas, krävs att det
har en hög grad av transparens (genomskinlighet). Med detta menas att det går att
förstå vilken informationsbehandling det utför, vilken typ av information det innehåller
och hur det är strukturerat (Sundgren, 1996).

Vidare ställs det höga krav på säkerheten hos dagens system. Störningar och
driftsstopp skall kunna begränsas vad avser omfattningar och följdverkningar.
Avsiktliga intrång skall försvåras och eventuella skadeverkningar begränsas (Pessi K,
1990).
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2.9 Hitta rätt system och leverantör

Det är klokt att ta hjälp när det gäller att hitta system som motsvarar det egna
företagets behov och storlek. Branschorganisationer, konsulter eller affärskontakter
kan exempelvis tillfrågas (Kalderén, 1994c). För att genomförande av en bra
utvärdering av systemen skall orkas med, måste antalet system och leverantörer
minimeras till en handfull. Ett antal system och leverantörer måste därför sållas bort på
ett tidigt stadium. Följande frågor kan underlätta sållningen:

• Har systemet alla de funktioner som krävs?

• Finns systemet installerat i företag med liknande verksamhet?

• Hur många system finns totalt installerade?

• Finns leverantören i närheten?

• Verkar leverantören stabil?

• Har systemet och leverantören ett gott rykte?

För att få reda på vilket system som passar verksamheten bäst gäller det att utvärdera
systemen, se vad de duger till, om de passar de egna behoven. Detta är en viktig
process som tar, och måste få ta, tid. De aktiviteter som bör genomföras för att
systemutvärderingen ska bli bra är (Kalderén, 1994a):

• Demonstrationer (gjorda av leverantören)

• Tester (i den egna verksamheten)

• Praktiska erfarenheter (referenser)

Tyvärr är det allt för vanligt att upphandlingar görs utan att några referenter kontaktas.
Referenterna kan ge ovärderlig information om systemet, men också om leverantörens
förmåga att genomföra installationen och hur den löpande servicen fungerar. Lämpliga
frågor att ställa är enligt Kalderén (1994a):

• Hur väl har systemet motsvarat behov och förväntningar?

• Genomfördes installationen enligt plan och med vilket resultat?

• Hur användarvänligt är systemet?

• Hur fungerar den löpande servicen?

• Är leverantörens personal kompetent?

• Är systemet prisvärt?

• Skulle referenten göra om affären?

Fram till för ett par år sen var funktionaliteten i systemet det dominerande kriteriet i en
utvärdering. Idag är skillnaderna små i systemen och i framtiden kommer de
funktionella skillnaderna att vara försumbara. De flesta systemen kommer att ha fler
funktioner än någon kund någonsin kan utnyttja. Kriterier som redan idag får större
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och större betydelse vid utvärderingen är integrationsmöjligheter, användarvänlighet,
marknadsposition, prisprestanda samt leverantörens stabilitet. Kunderna vill ha
användarvänliga system som enkelt kan kopplas ihop med befintliga system. Ska ett
system överleva långsiktigt måste det ha en bra position på marknaden. Leverantören
måste också ha omfattande personella och ekonomiska resurser för att vidareutveckla
systemen i den takt som kunderna kräver (Kalderén, 1994a).

2.10 Samarbetet med leverantören

Relationen till leverantören av systemet är en viktig framgångsfaktor för ett projekt av
den här typen (Sandblom, 1997). En av de vanligaste orsakerna till tvister under en
leverans av affärssystem är oklart definierade roller och ansvar mellan parterna.
Leveransavtalet bör därför innehålla en detaljerad beskrivning av en organisation för
genomförandet av leveransen (Kalderén, 1996). Organisationens struktur styr allt
arbete och är också avgörande för resultatet. Det är också viktigt att, när projektet
inleds, ha väl specificerade krav på vilka tillägg som skall göras till standardprodukten.
Detta underlättar vid en eventuell förhandling om fast pris. Leverantören skall kunna
redovisa sin metodik för hur tillägg och borttag i standardprodukten görs, samt hur
kostnaderna för ändringarna skall hanteras (Sandblom, 1997). Kan inte detta göras på
ett trovärdigt sätt måste en varningsflagga resas. Tids- och kostnadsuppskattningar kan
då inte göras med någon större exakthet. Leveransavtalet bör också innehålla regler för
hur beslut skall fattas samt hur en växande beslutsflora hanteras när parterna inte har
samma uppfattning (Kalderén, 1996). Dessutom skall nya versioner av programmet
enkelt kunna införas.

Det finns en trend mot att kunder och leverantörer av standardsystem söker alltmer
långsiktiga affärsrelationer. Långsiktiga affärsrelationer uppfattas traditionellt leda till
minskade risker och sänkta kostnader för både kunder och leverantörer (Andersson &
Nilsson, 1996). För leverantörens del är det dyrt att marknadsföra produkter mot nya
kunder. Merförsäljning till befintliga kunder är betydligt billigare. Det råder
priskonkurrens vid nyförsäljning, vilket det inte gör i samma utsträckning vid
merförsäljning i form av support och underhåll. En stor kundkrets minskar risken att
det inte skall finnas avsättning för vidareutvecklade produkter och tjänster, samtidigt
som service och supportavtal kan ge betydande återkommande intäkter. Kunden har
behov av leverantörens tjänster (service, support, utbildning) under hela systemets
nyttjandetid. Om inte tillgång till dessa tjänster ges kan systemet bli oanvändbart. Det
innebär mycket stora kostnader för att byta system under tidspress. Kunderna har i de
allra flesta fall behov av vidareutveckling som vanligen endast kan utföras av systemets
upphovsrättsliga ägare, som är den som oftast ensam har tillgång till produktens
konstruktion.

Ett stort beroende till leverantören /distributören i Sverige är någonting man som kund
måste tänka på när man går i tankar att köpa ett färdigt paket. Eftersom leverantören
sitter på en unik kunskap kan man ta ut högre konsultarvoden. Risken är stor att man
som kund sitter i knät på leverantören för överskådlig framtid (Sandblom, 1997).
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2.11 Implementationen - en utmaning

Att implementera ett MPS-system i ett företag är ingen lätt uppgift. Många experter
säger att implementering av MPS-system är svårare än att introducera en ny produkt
eller att etablera sig på en helt ny marknad. För att utföra implementationen på rätt sätt
finns, enligt Wallace (1990), två huvudsakliga element:

1. Ett aggressivt implementationsschema, som fokuserar på att få ut största möjliga
resultat på minsta möjliga tid.

2. The Proven Path - en sammansättning steg som, om de följs, säkrar en framgångsrik
implementation.

För att ge ett tillfredsställande resultat bör implementationen utföras på mellan ett till
två år. Den kan oftast inte underskrida ettårsgränsen, då en implementation innebär
mycket arbete. Tar den mer än två år blir det svårt att bibehålla implementationens
höga prioritet, på grund av att intensiteten och entusiasmen för projektet minskar. Näst
efter driften av verksamheten bör MPS-installationen ha högsta prioritet.

Att implementera ett MPS-system korrekt kräver mycket tid och arbete för många
människor i företaget. Data måste göras mer exakt, personalen måste utbildas, ny
mjukvara måste införskaffas och installeras, nya policies och rutiner måste utvecklas
etc. För att undvika tvister i framtiden bör den största delen av detta arbete utföras av
användarna själva. I annat fall kan implementerare och användare skylla ansvaret på
varandra, om inte resultatet blir som man tänkt sig. Tyvärr är det så att de som skall
göra jobbet oftast är upptagna. Deras högsta prioritet är att sköta affärsverksamheten,
men näst efter det måste implementationen prioriteras. En vanlig orsak till att
implementationer misslyckas är att projektet ges för låg prioritet. Det krävs också att
företagsledningen engagerar sig i projektet. Förändringar längre ner i organisationen
spelar ingen roll om verksamheten drivs på det gamla vanliga sättet av
företagsledningen. I stort sett alla avdelningar på företaget måste vara, mer eller
mindre, involverade i implementationen, för att få förståelse för hur kärnverksamheten
i företaget bedrivs och vilka nya villkor som gäller. Det är synbarligen mycket som
krävs för att en MPS-installation skall lyckas, men lyckas man så ger det företaget
enorma fördelar, som kan vara kritiska för företagets överlevnad. Det finns en
väldefinierad samling steg, kallad the Proven Path, som garanterar en framgångsrik
implementation om de följs strikt. Dessa steg är framtagna genom att en stor mängd
implementationer och deras resultat studerats. Utifrån detta har slutsatser om vad som
fungerar och inte kunnat dras. The Proven Path utvecklades av Darryl Landvater i
mitten av 70-talet, men utvecklingen har fortsatt ända in på 90-talet. The Proven Path
består av 16 steg och kan betraktas i bilaga 1.

Mattsson & Landenberg (1993) framhåller, i sin modell GENAST (se bilaga 2), vikten
av en grundlig analys av företagets nuläge och behov. De menar att det i samband med
investeringar i nya informationssystem ofta är vanligt att utvecklarna är specialister på
datorsystem, men saknar djupare förståelse om verksamheten. Uppläggningen blir
därför ofta att de hastar genom verksamhetsanalysen, för att så snabbt som möjligt
börja anpassa systemet utifrån denna analys. Problemet härmed är att systemet bara blir
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en kopia av dagens verksamhet, med dess problem och brister. Ur verksamhetens
synpunkt är det mer intressant att först analysera verksamheten med dess möjligheter
och brister. Därefter kan den anpassas till omgivningens krav, för att slutligen det
eventuella systemet anpassas till den nya situationen.

2.11.1 Faktorer att beakta

Vid en installation av ett datoriserat system finns det ett antal faktorer som man bör
beakta (Olhager & Rapp, 1985):

• Tid - de flesta företag underskattar den totala tidsåtgång som krävs för att införa
ett MPS-system.

• Kostnad - MPS-installationer blir ofta dyrare än vad som budgeterats, ofta p g a.
att det arbete som den egna personalen lägger ner glöms bort.

• Utbildning - en del av installationen som lätt glöms bort. Många tycker inte att
den är så viktig som den är.

• Personalens datormognad - det är viktigt att se till att personalen verkligen
använder datorn och inte istället lägger upp egna rutiner parallellt med
datorsystemet.

• Produktionsmiljö - produktionsmiljön är avgörande för vilka moduler i ett MPS-
system som bör väljas.

• Tillgänglighet av grunddata - för att erhålla relevant information är det
nödvändigt att man har tillgång till bra grunddata såsom artikel- och
strukturregister.

• Arbetsmiljö - införandet av ett datoriserat MPS-system innebär att arbetsmiljön
ändras. Hårddraget kan man säga att det innebär en förändring från ständig kaos
till ordning och reda. Det är uppenbart att inte samma individer passar till dessa
skilda arbetsuppgifter.

• Personalen - att införa ett MPS-system upplevs i många företag som en
påfrestande period. Därför är det viktigt att personalen är engagerad och villig
att ställa upp.

Westerberg (1989) har utifrån sina undersökningar och erfarenheter identifierat några
kritiska faktorer för ett lyckat införande:

• De anställdas engagemang och positiva inställning, utan vilka ett riktigt lyckat
MPS-införande inte kan genomföras.

• Företagsledningens engagemang, som ger MPS-projektet dignitet och därigenom
ordentliga resurser. Dessutom underlättas motivationen av de anställda om de ser
ett tydligt engagemang uppifrån.

• Utbildning, vilket alla i företaget bör få på ett tidigt stadium. Utbildning utgör en
viktig motivationshöjande faktor.

• Inköpsprocessen bör vara metodisk så att rätt MPS-system väljs från början. Det
viktigaste är att en ordentlig kravspecifikation upprättas.
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• Implementeringen skall drivas i projektform eftersom det är alltför komplext för
att lösas inom basorganisationen.

• Avlasta projektledaren från ordinarie arbetsuppgifter så att denne kan ägna
tillräcklig uppmärksamhet åt projektet.

• Tidsplan behövs för att bilda sig en realistisk uppskattning av tidsåtgången för
projektet.

Förutom dessa kritiska faktorer gäller också att klart uttalade mål med datoriseringen
oftast leder till ett mer lyckat införande. Hela företaget bör dessutom informeras på ett
tidigt stadium om att datoriseringen är på gång, och under arbetets gång få fortlöpande
information om vad som händer. Detta ökar engagemanget i hela företaget, och det i
sin tur ökar chanserna för ett lyckat införande.

En viktig intressentkategori vid inköp av MPS-system är leverantören (eller MPS-
konsulten). Leverantören utvecklar och säljer MPS-system till olika kunder, och
besitter stor kompetens om sitt eller sina system. Dessutom har de ofta en bred
erfarenhet av andra företag som har installerat datoriserade MPS-system. Samarbetet
med leverantören är ofta kritiskt för en lyckad upphandling av standardsystem. Vad
som är viktigt enligt Nilsson (1985) är att försöka stärka företagets position gentemot
leverantören genom systematiskt utvärderingsarbete och noga förberedda kontakter
med leverantören. Motsatsen är att sitta passiv och låta sig övertygas när leverantören
presenterar sina erbjudanden.

Alltför många företagsledare underskattar kostnaderna för att införa ett MPS-system.
De tänker ofta endast på mjuk- och hårdvara, som visserligen är de största
kostnaderna, men det tillkommer även kostnader för utbildning, lön till
projektmedlemmar, omorganiseringar av både personal och maskiner samt åtgärder för
att erhålla en korrekt databas. Den största kostnaden för företaget kan dock vara att
inte investera i ett MPS-system. Konkurrenterna kan då ta viktiga marknadsandelar
genom att erbjuda bättre service, lägre kostnader och mer kundanpassade produkter
(Vollman, Berry & Whybark, 1992).

2.12 Kvalitetssäkra förändringsprocessen

Kommunikation är ett av de viktigaste nyckelorden i förändringsprojekt, men ofta
brister kommunikationen. Det skapas förväntningar som inte kan infrias. Därför är
utbildning en viktig komponent i förändringsprojektet (Cedergren, 1991). Genom
utbildning skapar vi en trygghet och förtrogenhet med den nya situationen. Om
utbildningen är verklighetsförankrad så skapar vi också balans mellan faktisk
upplevelse och förväntan på det nya. Vi har nått rätt kvalitet.

Enligt Österlund & Rohlin (1974) skall utvecklingsarbetet bedrivas enligt en
samverkansstrategi, som integrerar den analytiska och reella förändringsprocessen, i
vilken medlemmarna i organisationen aktivt deltar i arbetet och därmed påverkar
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varandra så att attityder, värderingar och beteenden förändras. Denna uppfattning delas
också av Cedergren (1991), som anser att kompetensutveckling är en del av
utvecklingsprocessen. Han menar också att kompetens är en färskvara, som hela tiden
måste underhållas och utvecklas. Begreppet kompetens definierar han som en
sammansättning av sju olika kompletterande och samverkande komponenter:

• Kunskap

• Färdighet

• Attityder

• Erfarenheter

• Kommunikation

• Nätverk

• Självförtroende

En ADB-relaterad förändring innebär alltid styrning från och påverkan av två andra
komponenter - individuell utveckling av företagets medarbetare och utveckling av
företagets organisation. Även Andersen (1994) betonar vikten av PSO-utveckling, dvs
person-, system- och organisationsutveckling. Samtidigt som informationssystemet
utvecklas bedrivs arbete med att motivera och utveckla den enskilde medarbetaren. För
att utvecklingsarbetet skall få full effekt är det också tillåtet att förändra
ansvarsförhållanden och samarbetsmönster inom organisationen. Han definierar kvalitet
som överensstämmelse mellan informationssystemet och de förväntningar användarna
har på det.

Enligt Vollman, Berry & Whybark (1992) är den viktigaste aspekten, för att uppnå hög
kvalitet vid en systemimplementation, att allt som krävs för att projektet ska lyckas
identifierats, både för kostnadssyfte och för planering av nödvändiga resurser.
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3 Problem och syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida företag är nöjda med sina MPS-
system eller inte. Störst vikt kommer att läggas vid att försöka utröna vad hos systemet
de inte är nöjda med och eventuellt försöka ta reda på orsaker till detta missnöje. Det
är dock svårt att mäta hur nöjd någon är. Den huvudsakliga frågeställningen är därför
om systemet lever upp till de förväntningar som fanns på systemet innan införandet.
För att veta vad man vill uppnå är det viktigt att klart uttalade mål med
implementationen finns. Det är därför viktigt att ta reda på vad det fanns för motiv till
anskaffningen av MPS-systemet. I övrigt kan ett lyckat införande bero på ett antal
olika faktorer. Dessa faktorer har jag, utifrån den litteratur jag studerat, delat in i fyra
grupper:

1.  Projektet

Frågor som gäller projektet som helhet är vem som var huvudprojektledare vid
införandet samt om tidsplanen och budgeten höll.

2.  Upphandling

Att välja vilket system man skall investera i är en både svår och viktig uppgift.
Frågor som rör detta ämne är: Varför valdes det system som nu finns i företaget?
Togs någon kravspecifikation fram? Anlitades någon extern hjälp i form av
branschorganisationer, konsulter eller affärskontakter? Utvärderades flera system
innan val av system gjordes? Hade kostnaden någon inverkan på valet av system?

3.  Samarbetet med leverantören

Samarbetet med leverantören är också en viktig aspekt. Hur var kontakterna med
leverantören, goda eller dåliga?

4.  Implementationen

Frågeställningar angående implementationen är vem som utförde den, företaget
själva eller någon konsult samt om utbildningen på systemet var tillräckligt. En
annan intressant frågeställning är om det uttrycktes något motstånd till systemet,
antingen hos användarna och företagsledningen.
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4 Möjliga metoder
Metod är tråkigt - jag har aldrig någon användning för det i mitt eget arbete. Detta är
en uppfattning som inte är alldeles ovanlig (Holme & Solvang, 1991). Kunskaper i
metod är dock inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar som
finns med olika undersökningar och forskning. Utan grundläggande kunskaper i och
förståelse för metodfrågor blir det mycket svårt att nå dessa mål. Metod är en
nödvändig förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös
undersökning. Metoder kan i många situationer fungera styrande, faktiska förhållanden
kan både fördunklas och tydliggöras utifrån en och samma metod. Det gamla talesättet
att man kan ljuga med statistik är inte helt grundlöst. För att veta hur man, medvetet
eller omedvetet, kan lura andra och för att inte luras av andras undersökningar krävs
därför att man själv har grundläggande kunskaper om metodiska frågor. En metod kan
alltså ses som ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap
(Holme & Solvang, 1991).

Det finns enligt Holme & Solvang (1991) två olika metodiska angreppssätt,
kvantitativa och kvalitativa metoder. Den grundläggande skillnaden är att med
kvantitativa metoder omvandlas informationen till siffror, som sedan analyseras
statistiskt. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av
informationen som står i förgrunden. Det bör dock betonas att det kan vara bra att
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Då kan svaga sidor hos en metod
vägas upp av en annan metod som är starkare på den punkten.

Kvantitativa metoder kännetecknas av ett intresse för det gemensamma, det
genomsnittliga eller representativa. En stor bredd på informationen eftersträvas, vilket
innebär att en liten mängd information om många undersökningsenheter samlas in. De
metoder som används är systematiska och strukturerade, t ex enkät med fasta
svarsalternativ. Styrkan med de kvantitativa metoderna är att statistiska
generaliseringar kan göras. På så sätt kan man med en viss säkerhet uttala sig om
uppfattningar och åsikter hos alla de enheter utifrån vilka urvalet gjorts.

I de kvalitativa metoderna riktas intresset mot det unika eller det som eventuellt
avviker från mängden. Riklig information om få undersökningsobjekt samlas in, man
går alltså på djupet. Metoderna som används är osystematiska och ostrukturerade, t ex
djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. De kvalitativa
metoderna ger ständigt en bättre och mer grundläggande förståelse av den aktuella
frågeställningen, vilket är deras styrka. Flexibiliteten i dessa metoder gör det dock
svårt att jämföra information från de olika respondenterna.
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4.1 Olika insamlingsmetoder för primärdata

De data som krävs i en statistisk undersökning kan samlas in på olika sätt. Jag kommer
här att beskriva olika former av enkäter, intervjuer och fallstudier som, enligt
Dahmström (1991), kan vara aktuella i mitt arbete. Vid användning av dessa metoder
är utgångspunkten vanligen att de data som krävs inte finns tillgängliga sedan tidigare.
Det efterfrågade datamaterialet samlas alltså in för första gången, vilket brukar kallas
för en primärdataundersökning. Det är vanligt att enkäter och intervjuer kombineras.
Det kan exempelvis vid en postenkät bli nödvändigt att genom intervjuer försöka få
svar från dem som inte skickat tillbaka frågeformuläret trots upprepade påminnelser.

4.1.1 Enkät

Ordet enkät betyder ursprungligen förhör men innebär idag att ett, vanligen
slumpmässigt, urval av personer eller företag får ett frågeformulär att fylla i som sedan
skickas tillbaka. Ett mycket vanligt sätt att samla in data är att skicka ut dessa enkäter
via posten, en så kallad postenkät. Det kan verka administrativt enkelt att skicka ut en
postenkät och att sedan sitta och vänta på de inkommande svaren och sammanställa
dessa. Ett ofrånkomligt problem är dock att man inte får in så många svar som man
hoppats på. Man måste därför vara medveten om risken för ett stort bortfall. För att
minska bortfallet är det nödvändigt att planera för ett visst antal påminnelser, som skall
sändas ut vid olika tidpunkter. En följd av alla åtgärder som krävs för att bortfallet
skall bli så litet som möjligt är att undersökningen tar lång tid. Detta är naturligtvis en
nackdel för mitt arbete eftersom tiden är begränsad.

Trots risken för ett stort bortfall finns det många fördelar med metoden. En postenkät
är billig att genomföra och gör det möjligt att ställa många slags frågor som kan
besvaras när respondenten har tid. Då jag har ganska många frågeställningar i min
problemformulering kan detta vara en passande lösning för mitt arbete. Man kan också
ställa frågor som kräver att respondenten konsulterar olika handlingar eller
anteckningar, vilket är vanligt vid enkäter till företag. En annan fördel är att det inte
förekommer någon intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten inte blir påverkad
någon intervjuare. Detta medför även en nackdel i och med att ingen person finns
tillgänglig att lämna förklaringar om frågorna skulle vara oklara. Därmed blir det också
svårt att få svar på öppna frågor, då ingen finns på plats och motiverar respondenten
till att svara. Det finns heller ingen kontroll över vem som svarar på frågorna. Vid
frågor om attityder och värderingar finns risken att det inte är den egna åsikten som
kommer till uttryck utan en mer allmän åsikt.

4.1.2 Intervju

Ett alternativ till enkäter är att göra intervjuer. Intervjuer kan karaktäriseras som en
dyrbar metod som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög
kvalitet. En stor kostnad för intervjuer generellt är att ett antal intervjuare måste
utbildas i både intervjuteknik och det aktuella ämnet. En ofrånkomlig kostnad är den
för resorna till respondenterna. Dessutom tar besöksintervjuer alltid lång tid att
genomföra. De höga resekostnaderna och den höga tidsåtgången talar emot intervjuer i
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mitt arbete, då jag får betala alla resor själv och tidsåtgången är begränsad. Jag hinner
då inte göra så många intervjuer som jag kanske önskar.

Den stora fördelen med intervjuer är att möjligheten att ställa följdfrågor finns.
Svarsfrekvensen på öppna frågor blir troligen större vid en  besöksintervju än annars.
Intresset för att besvara frågorna är också lättare att bibehålla under hela intervjun. Om
respondenten vid en postenkät tycker något är oklart i frågeformuläret finns ingen att
fråga, vilket kan få konsekvenser för svarsfrekvensen. Detta problem finns inte vid
intervjuer, då intervjuaren alltid finns tillgänglig.

En stor nackdel med intervjuer är risken för intervjuareffekter och de mätfel som kan
bli följden. Det finns en viss risk, framför allt vid oklara attitydfrågor, att intervjuaren
påverkar respondenten. Detta kan också ske omedvetet av intervjuaren genom ordval
och tonfall. Respondenten kan också uppleva ett socialt tryck att svara i enlighet med
vedertagna sociala normer och förväntningar.

4.1.3 Fallstudie

Om intervjuer inte ger tillräcklig information kan en fallstudie kan bli aktuell.
Fallstudien är en metod för att erhålla djupare information. Oftast används denna
metod då man närmare vill studera något, exempelvis ett företag. Det finns två
varianter av fallstudier. Den ena innebär att flera företag studeras ganska ytligt, medans
den andra innebär att ett eller ett fåtal företag studeras mer detaljerat. Metoden är
naturligtvis mycket tidskrävande. Det kan också vara svårt att få företag att ta sig tid
och ställa upp i undersökningen. I mitt fall blir det mycket svårt att genomföra en
fallstudie. Införande av ett MPS-system tar mellan ett till två år och jag har en termin
på mig att genomföra mitt arbete. Att använda mig av en fallstudie kan jag därför
utesluta.
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4.3 Val av metod

Med detta material som grund har jag bestämt mig för att använda postenkät för att
försöka få svar på min frågeställning. Då jag inte är intresserad av en djupare
förståelse, utan mer generellt vill se hur företagen tycker att deras MPS-system
motsvarar deras förväntningar på systemet, tycker jag att enkät är den metod som
passar bäst. Jag kan på detta sätt nå ut till fler företag än om jag skulle gjort  intervjuer
eller fallstudier, vilket gör att jag lättare kan urskilja mönster bland svaren. Då
frågeställningarna lämpar sig väl för fasta svarsalternativ kommer jag att försöka
använda det i så hög utsträckning som möjligt, eftersom detta både ökar
svarsfrekvensen och underlättar sammanställningen av svaren. För att ytterligare
försöka få svarsfrekvensen så hög som möjligt har jag först tänkt mig ett inledande
telefonsamtal med dem som skall besvara enkäten. Här får respondenterna bekräfta att
de vill svara på enkäten och jag berättar lite om bakgrunden till varför undersökningen
görs och vad den innebär.

Urvalet av företag skall göras bland tillverkande företag i Skaraborgs län. Jag har
begränsat mig till företag med 100-400 anställda. MPS-system finns inte i så stor
utsträckning hos företag med mindre än ett hundra anställda, därav den undre gränsen.
Den övre gränsen är satt för att hålla företagen inom ett någorlunda jämförbart
intervall. Större företag har oftast mer resurser att lägga ned på sina investeringar och
kanske därför är mer nöjda med sina system.

4.4 Frågornas ordning och formulering

En enkät bör inledas med neutrala frågor. Vanligast är att frågor om de
bakgrundsvariabler som krävs för undersökningen placeras först i frågeformuläret.
Efter denna inledning kan nu de frågor som rör det aktuella problemområdet ställas.
Hur mycket förarbete som krävs innan frågorna kan formuleras beror på hur väl
problemområdet är preciserat. För att täcka in hela problemområdet kan det vara bra
att dela in det i delområden och identifiera frågeställningar inom dessa. Enkäter har
ofta en tendens att innehålla för många frågor, vilket kan leda till att respondenterna
hoppar över frågor eller helt enkelt inte bryr sig om att svara på enkäten över
huvudtaget (Patel & Davidsson, 1994).

Det fortsatta arbetet är beroende av graden av standardisering och strukturering. I mitt
fall, enkät med fasta svarsalternativ, har jag hög grad av både standardisering och
strukturering. Detta innebär att jag verkligen måste vara säker på att jag täcker in alla
delområden med frågor och att svarsalternativen är relevanta. Enkäten ger ju inga
möjligheter till kompletteringar, vilket intervjuer gör. Vid formuleringen av frågorna
bör man undvika långa eller ledande frågor, negationer och dubbel-frågor, som
exempelvis: Brukar Ni stanna hemma på Er semester eller brukar Ni åka utomlands?
Det är då bättre att dela upp frågan på två frågor. Vilket språk som används bör också
beaktas. Svåra eller värdeladdade ord, fackuttryck, oklara och tvetydiga ord samt
oklara frekvensord som tex ibland, ofta, regelbundet bör undvikas. Detta dels för att
respondenten skall förstå frågornas innehåll och dels uppfatta frågan på det sätt som är
meningen. När frågor med fasta svarsalternativ konstrueras är det viktigt att variera
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svarsalternativen så att respondenten lättare behåller motivationen och inte fastnar i ett
visst svarsmönster. Vid svarsalternativ som innehåller graderad inställning kan
graderingen göras med ett udda antal alternativ, där mittalternativet utgör en slags
neutral ståndpunkt. Ett mer radikalt sätt för att undvika centraltendensen är att låta bli
att ta med något mittalternativ och istället ha ett jämnt antal alternativ (Patel &
Davidsson, 1994).

4.5 Osäkerhet vid insamling av information

Resultatet av en undersökning kan påverkas av olika sorters osäkerhet. Det är därför
viktigt att den metod som väljs är pålitlig. Nedan reogörs för två krav som enligt Patel
& Davidsson (1994) ställs på en pålitlig metod.

4.5.1 Validitet

Validitet handlar om att veta att man undersöker det man avser att undersöka (Patel &
Davidsson, 1994). En bra undersökning karaktäriseras av hög validitet, dvs att de
frågor som ställs eller de observationer som görs idealt mäter det som faktiskt skall
mätas. När egenskaper såsom ålder, vikt och kön studeras kan mätbara variabler utan
egentliga problem definieras. Det är däremot svårare att få god validitet för att mäta
attityder och värderingar (Dahmström, 1991). Jag anser att jag med användning av
fasta svarsalternativ ökar validiteten i min undersökning.

4.5.2 Reliabilitet

Reliabiliteten kan sägas vara metodens tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menas att
metoden skall kunna motstå slumpmässiga inflytanden av olika slag. Enkelt uttryckt
anger reliabiliteten hur säkert man mäter det man faktiskt mäter i en undersökning. Vid
användning av enkät finns endast en liten möjlighet att kontrollera reliabiliteten i
förväg. Det enda jag kan göra är att försäkra mig om att personerna som skall besvara
enkäten uppfattar den som jag tänkt mig. Frågornas formulering får inte ge något
utrymme för tolkningar (Patel & Davidsson, 1994).
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5 Genomförande
För att konstruera en enkät utgick jag från de frågeställningar som jag ställt upp i
problemformuleringen. Jag försökte få med de frågeställningar som jag ansåg var av
mest intresse och hade störst relevans i sammanhanget, från de fyra grupper av faktorer
som jag ställt upp i problemformuleringen. Lämpliga svarsalternativ hittade jag i den
referenslitteratur som användes till att skriva bakgrund i denna rapport och genom att
diskutera med min handledare.

För att få tag på företag att skicka enkäten till vände jag mig till Länsstyrelsen för att få
en förteckning över alla tillverkande företag i Skaraborgs län. De hade tyvärr inget att
erbjuda. Det hade inte Skövde kommun heller, som jag kontaktade därefter. På Almi
Företagspartner AB kunde man däremot erbjuda mig en förteckning över sina kunder,
där det fanns ett trettiotal som passade in i min urvalsgrupp. Efter att ha undersökt
dessa företag närmare återstod tjugotvå stycken. De som föll bort gjorde det på grund
av att de inte längre fanns kvar på marknaden eller att de inte hade något MPS-system,
som ju var en förutsättning.

Innan jag skickade ut enkäterna kontaktade jag per telefon chefen för dataavdelningen
på respektive företag. Jag berättade om varför jag genomför undersökningen, vad den
innebär samt frågade om de var villiga att svara på min enkät. Gensvaret var bra, alla
var villiga att framföra sina synpunkter genom att besvara enkäten. Många berättade
också mycket om verksamheten, systemet och deras åsikter om systemet på telefon.
Jag anser mig därigenom ha fått en lite djupare förståelse än vad enkäten har gett mig.
Namnen på företagen som ingått i undersökningen kommer inte att redovisas, då det
inte har någon betydelse för undersökningen. Ett par av företagen var dessutom noga
med att poängtera att man krävde anonymitet.

Av de tjugotvå enkäterna jag skickade ut har nitton kommit tillbaka, vilket jag anser
vara mycket bra. De företag som har besvarat enkäten har en genomsnittlig omsättning
på 173,3 Mkr. I genomsnitt har de haft sina MPS-system i 5,9 år, men tiden varierar
från fyra månader upp till tretton år. Har följer nu en sammanställning av svaren som
undersökningen gav, där siffrorna inom parentes anger hur många som svarade på
respektive alternativ:

Vilket var det främsta skälet till att Ni skaffade ett MPS-system?

     Missnöjda med det gamla systemet (1)
     Ej tillräcklig service och support på det gamla systemet (4)
     Det gamla systemet var omodernt (11)
     Förändringar inom organisationen (0)
     “Hänga” med i utvecklingen (1)
     Annat,nämligen (4)__________________________________________________



5 Genomförande

26

Att ett MPS-system installeras för att effektivisera produktionen och materialflödet tog
jag här för självklart. Om detta funnits med som svarsalternativ hade antagligen alla
kryssat i det, och jag hade inte kunnat dra några som helst slutsatser av det. Istället
inriktades alternativen på andra kringliggande omständigheter.

Hälften av respondenterna ansåg att det främsta skälet till anskaffningen var att det
gamla systemet var omodernt. Vad de menar med omodernt framgår ju dock inte. Det
kan vara omodernt för den verksamhet som nu bedrivs, vilket i sin tur kan bero på
förändringar inom organisationen. Men det mest sannolika är väl att de syftar på att
tekniken i systemet var föråldrad. Cirka 25% påpekade att det aktuella systemet var
deras första.

Missnöjda 
med gamla 
systemet

Gamla 
systemet 
omodernt

Annat

Hänga med i 
utvecklingen

Dålig support 
på gamla 
systemet

Figur 2: Diagram över främsta skälet till anskaffning av MPS-system.

Vilken typ av tillverkning bedriver Ni?

     Mot lager (8)
     Mot kundorder (17)

Denna fråga är mest till för att jämförelser mellan de olika kategorierna skall kunna
göras. Det enda som kan konstateras i detta skede är att hälften av företagen tillverkar
huvudsakligen mot kundorder, medans cirka en tredjedel tillverkar både mot lager och
kundorder. Detta är intressant då många av dagens MPS-system fortfarande är gjorda
för att stödja den gamla filosofin att tillverka mot lager.
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Vilken kategori av MPS-system har Ni?

     PC-baserat (1)
     Minidatorbaserat (18)

Syftet med denna fråga var också att jämförelser mellan de olika kategorierna skall
kunna göras. Så gott som alla har minidatorbaserade system, vilket medför att den
tänkta jämförelsen de båda kategorierna emellan uteblir.

Ange de två faktorer som var viktigast när Ni valde det system Ni nu har.

     Systemets funktionalitet (17)      Bra pris/prestanda (0)
     Integrationsmöjligheter med andra system (3)      Användarvänligheten (5)
     Leverantörens geografiska läge(0)      Systemet var välkänt (5)
     Annat, nämligen (4)_________________________________________________

Dessa faktorer spelar en viktig roll för om företaget skall bli nöjda med sitt system eller
inte (Kalderén, 1994a). Om systemet främst köpts in på grund av att det var välkänt
och hade ett bra pris, kan man inte förvänta sig att det skall passa företagets behov.
Företagen i undersökningen verkar dock ha tänkt igenom sina investeringar bättre än
så. Ingen har angett priset eller leverantörens geografiska läge som någon av de
viktigaste faktorerna. Det svar som dominerar är naturligtvis systemets funktionalitet.
Två företag har valt systemet på grund av att det tidigare fanns inom koncernen. De
övriga svaren är jämnt fördelade mellan de återstående alternativen.

Utvärderade Ni flera system innan Ni bestämde Er för vilket Ni skulle ha?

     Ja, flera (7)      Ja, ett par (6)
     Nej (5)

Att utvärdera olika system, för att se vilket som passar de egna behoven bäst, är som
tidigare nämnts en viktig process (Kalderén 1994a). Den är däremot långt ifrån
självklar. Om det första systemet verkar bra är det lätt att denna fas hoppas över.
Nästan 25% av företagen i undersökningen säger att de inte har utvärderat några andra
system innan de bestämde sig för vilket de skulle ha.

Anlitade Ni någon extern hjälp för att välja system?

     Ja (3)      Nej (16)
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För att få tag på bästa möjliga system kan det löna sig att ta hjälp av någon
utomstående t ex en konsult som är expert på området (Kalderén, 1994c). Av någon
anledning har dock merparten av företagen i denna undersökning valt att klara sig på
egen hand. Endast ett fåtal har anlitat extern hjälp. En anledning kan kanske vara
företagens storlek, det kostar trots allt en hel del pengar att anlita en konsult.

Tog Ni fram någon kravspecifikation innan Ni valde system?

     Ja (10)      Nej (6)
     Vet ej (3)

Det kan verka självklart att, för att få reda på verksamhetens behov, arbeta fram en
kravspecifikation (Westerberg, 1989). Många företag har ändå hoppat över denna
inledande fas. Endast hälften uppger att de upprättat en kravspecifikation.

Uttrycktes motstånd till ett nytt MPS-system inom företaget före införandet?

     Ja, inom företagsledningen (1)      Ja, hos användarna (1)
     Nej (14)      Vet ej (3)

Motstånd till det nya systemet inom företaget kan orsaka stora problem vid införandet.
Om användarna inte är motiverade till att använda systemet kan de förväntade
effekterna av systemet utebli. Det krävs också att beslutet om ett nytt MPS-system är
väl förankrat hos företagsledningen, för att implementationen skall få tillräckligt hög
prioritet. En vanlig orsak till att implementationer misslyckas är just för låg prioritet,
vilket innebär att projektet tar för lång tid och att alla nödvändiga förändringar inom
organisationen inte genomförs (Wallace, 1990). Företagen i undersökningen har till
största delen sluppit ifrån dessa problem, endast två företag har uppgivit att motstånd
fanns inom företaget.

Vem var huvudprojektledare för införandet av systemet i verksamheten?

     Någon person på företaget (13)           Person från systemleverantören (4)
     Fristående konsult (2)

Jag tyckte att det kunde vara intressant att jämföra om företag som skötte
implementationen själva och de som tog hjälp av systemleverantören eller någon annan
konsult har skilda åsikter om hur nöjda de är. Svaren jag fått på frågan om vem som
skötte införandet förvånar mig lite. 70% av företagen skötte nämligen detta på egen
hand.
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Hölls tidsplanen för projektet?

     Ja (11)      Nej (6)
     Vet ej (2)

Att uppskatta tidsåtgången för den här typen av projekt kan vara svårt (Olhager &
Rapp, 1985). Det kan därför vara intressant att undersöka i vilken utsträckning
företagen lyckats hålla tidsplanen. Om tidsplanen överskridits mycket kan det vara ett
tecken på att projektet haft för låg prioritet, som i sin tur kan leda till ett sämre
slutresultat. Drygt hälften av företagen i undersökningen lyckades hålla sig inom
tidsplanen, vilket kanske kan anses lite svagt.

Hölls budgeten för projektet?

     Ja (13)      Nej (4)
     Vet ej (2)

Ännu svårare än att uppskatta tidsåtgången kan det vara att uppskatta hur stora
kostnaderna för projektet kommer att bli. Mycket mer än bara hård- och mjukvara
skall räknas in och det kan vara svårt att få med allt (Olhager & Rapp, 1985). Lite
förvånansvärt svarade dock 70% av företagen att de höll budgeten. Nu är det inte
säkert att alla kostnader som borde ha ingått i budgeten gjorde det, vilket kan göra att
svaren kan vara aningen missvisande.

Hur anser Ni att kontakterna med systemleverantören är?

     Mycket goda (5)      Ganska goda (11)
     Ganska dåliga (2)      Mycket dåliga (0)

För att systemet skall passa den aktuella verksamheten så bra som möjligt, är det
viktigt att ha en bra relation till systemleverantören. Detta underlättas av ett väl
utformat leveransavtal där det framgår vem som är ansvarig för vad samt hur ändringar
och tillägg i systemet skall göras. Om inte dessa faktorer finns dokumenterade uppstår
lätt konflikter, som kan drabba slutresultatet (Kalderén, 1996). Nästan alla företag i
undersökningen tyckte sig ha goda kontakter med sin leverantör, även om de flesta
tyckte att de bara var ganska goda.

Anser Ni att användarna fick tillräcklig utbildning på systemet innan det togs i bruk?

     Ja (11)      Nej (6)
     Vet ej (1)
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All litteratur som jag har läst inom området är överens om att utbildning är en mycket
viktig del för att MPS-systemet skall bli till belåtenhet. Utbildningen fungerar som en
motivationshöjande faktor, då den ger kunskap om systemet (Westerberg, 1989).
Kunskapen övervinner rädslan för det nya och ger användarna insikt om de positiva
effekter som systemet kan ge både deras arbete och företaget i stort. Tyvärr är det
vanligt att utbildningen glöms bort eller att det ges för lite tid och resurser till den.
Detta antyder också min undersökning där endast 66% av företagen anser att det gavs
tillräckligt med utbildning innan systemet togs i drift.

Vad anser Ni idag kännetecknar Ert MPS-system?

     God funktionalitet (16)      Bra support (4)
     Användarvänlighet (6)      Teknisk stabilitet (6)
     Flexibilitet (4)      Kvalitet (2)
     Duktiga återförsäljare (1)      Bra pris/prestanda(2)
     Annat, nämligen (3)__________________________________________________

Denna fråga syftar till att undersöka vad företagen är mest nöjda med. Nästan alla har
uppgett att god funktionalitet kännetecknar deras system, vilket jag anser vara den
viktigaste aspekten. En bild av hur svaren utföll finns i diagrammet nedan.
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Figur 3: Diagram över vad företagen tycker kännetecknar deras MPS-
system.
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Ange de två viktigaste områden där Er systemleverantör bör förbättra sig.

     Dokumentation (7)           Support och service (8)
     Funktionalitet (2)      Modernare teknik (6)
     Bättre information (1)      Återförsäljarens kompetens (3)
     Tillhandahålla utbildning (2)      Användarvänlighet (5)
     Annat, nämligen (4)__________________________________________________

För att undersöka mer exakt vad företagen eventuellt kan vara missnöjda med ställdes
denna fråga. De svar som dominerar är dokumentation, support och service samt
modernare teknik. Även svaren på denna fråga finns att beskåda i diagramform nedan.
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Figur 4: Diagram över de områden där företagen tycker att deras
systemleverantörer bör förbättra sig.
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Hur nöjda är Ni med funktionaliteten hos de olika modulerna i systemet?

Skala: 4 - Mycket nöjd
3 - Ganska nöjd
2 - Ganska missnöjd
1 - Mycket missnöjd
0 - Modulen finns ej installerad

              0     1     2     3     4
Resurs-/Huvudplanering

Kundorderhantering

Materialplanering

Behovsplanering

Inköpsplanering

Beläggningsplanering

Produktionsorderhantering

Produktionsuppföljning

Förkalkylering

Efterkalkylering

Simulering

Systemets funktionalitet anser jag vara det viktigaste som man bör vara nöjd med. Jag
har därför bett respondenterna betygsätta de olika modulernas funktionalitet. På svaren
från de företag som har respektive modul installerad har jag sedan räknat ut ett
medelbetyg.
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Modul Medelbetyg

Resurs-/Huvudplanering      2,8

Kundorderhantering      3,1

Materialplanering      2,8

Behovsplanering      2,6

Inköpsplanering      3,0

Beläggningsplanering         2,3

Produktionsorderhantering      2,8

Produktionsuppföljning      2,4

Förkalkylering      2,7

Efterkalkylering      2,0

Simulering         2,2

De flesta medelbetygen ligger runt tre, vilket innebär att företagen i genomsnitt är
ganska nöjda med dessa moduler. Några moduler har fått ett medelbetyg som ligger
närmare två, som betyder ganska missnöjd. Svaren varierar dock mycket. Alla moduler
har blivit tilldelade alla betyg mellan ett och fyra, förutom efterkalkylering som inte har
fått någon fyra.

Tycker Ni, som helhet, att systemet lever upp till de förväntningar Ni hade på det
innan införandet?

     Ja (14)      Nej (2)

Denna fråga handlar inte om hur perfekt och fulländat systemet är, utan hur det lever
upp till de förväntningar som fanns på det innan införandet. Dessa förväntningar
varierar naturligtvis, endel har högre förväntningar än andra. Jag anser att detta är ett
bra sätt att mäta hur nöjd någon är med något. Om MPS-systemet lever upp till
företagets förväntningar anser jag att de är nöjda med sitt system. Tidigare har mer
detaljerade frågor ställts, nu är det dags att summera alla uppfattningar om dessa
detaljer och bilda sig en helhetsuppfattning om systemet. Hela 88% av företagen anser,
som helhet, att deras MPS-system lever upp till de förväntningar de hade på det innan
införandet.
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Är det sannolikt att Ert företag skulle välja det system Ni nu har om Ni skulle fatta
beslut om inköp idag eller i framtiden?

     Ja, utan tvekan (3)      Ja, troligen (7)
     Troligen inte (6)      Definitivt inte (2)

Denna fråga tycker jag sammanfattar på ett bra sätt hur nöjda företagen är med sina
system. Är man redo att köpa samma system igen bör man vara ganska nöjd med det.
Det är stor spridning på svaren, men en stark betoning på de två mittalternativen.
Drygt hälften har svarat att de skulle välja samma system igen, dock med olika grad av
säkerhet.

Ja, utan tvekan

Ja, troligen

Troligen inte

Definitivt inte

Figur 5: Diagram över andel företag som skulle välja samma system igen.
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6 Slutsatser och diskussion
Nedan presenteras de slutsatser som jag, med utgångspunkt från enkätundersökningen
kommit fram till. Jag tar här upp de, enligt min mening viktigaste resultaten med
utgångspunkt från problemställningen. Slutsatserna är baserade på den analys jag gjort
av svaren på enkäterna samt mina egna värderingar av svaren.

6.1 Slutsatser

Huvudfrågan i mitt arbete är om MPS-systemen lever upp till de förväntningar som
företagen hade på dem före införandet. Det bör betonas att jag antar att man är nöjd
med sitt system om det lever upp till de förväntningar som fanns på det. 88% har
svarat att de, som helhet, anser att systemet lever upp till deras förväntningar. Om
svaren på de övriga frågorna studeras kan denna siffra tyckas vara lite missvisande.
Knappt hälften finner det ej sannolikt att företaget skulle välja det system, som nu finns
på företaget, igen. Är man inte redo att investera i samma system igen finner jag det
svårt att tro att man är nöjd med sitt system. Dessa två svar strider alltså lite mot
varandra.

Det går inte att se någon större skillnad på graden av belåtenhet mellan företagen som
bedriver tillverkning mot lager eller mot kundorder. De positiva och negativa svaren är
ganska jämnt fördelade mellan de olika typerna av tillverkning. En liten övervikt av
positiva svar finns dock hos de som tillverkar både mot lager och kundorder, vilket jag
finner lite förvånande. Det borde vara enklare att få ett system att stödja verksamheten
väl om tillverkningen är renodlad mot antingen lager eller kundorder.

Det man är mest nöjd med hos systemen är utan tvekan funktionaliteten. Nästan alla
företag har svarat att deras system kännetecknas av god funktionalitet och de flesta
moduler har fått bra betyg i detta avseende. Det som klagas mest på är support och
service samt dokumentation. Detta kan kanske förklaras med att systemleverantörerna
hellre lägger ner sina resurser på att utveckla själva systemet istället för dessa sk
kringfunktioner. Det tycker jag i och för sig är en alldeles riktig prioriteringsordning,
men support och service är ändå en mycket viktig bit.

Ett faktum, som inte var så förvånande, var att 40% av företagen ansåg sig ha gett
otillräcklig utbildning på systemet innan det togs i bruk. Detta kan ses som ett tecken
på att dagens företagsledare ännu inte förstått vilken inverkan en grundlig utbildning
har på slutresultatet. Som jag nämnt tidigare kostar den här typen av projekt mycket
pengar. Att dra ned på utbildningen är ett enkelt sätt att minska kostnaderna. Bristen
på utbildning kan vara en anledning till att några företag var missnöjda med sitt system,
men det är omöjligt att räkna ut i vilken utsträckning detta faktum påverkade
slutresultatet.
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En annan anledning till att systemet inte är till belåtenhet kan vara avsaknaden av en
kravspecifikation. Endast hälften av företagen uppgav att de upprättat en sådan. Om
inte företagets behov analyserats fram kan man inte heller kräva att systemet skall
passa verksamheten. Avsaknaden av kravspecifikation kan tyda på att företagen inte
använt sig av någon vedertagen metod vid utvecklingsarbetet. Att använda sig av en
metod är att föredra då denna typ av projekt inte tillhör de dagliga arbetsuppgifterna.
Metoder är utformade av experter och bygger på kunskap och erfarenhet, vilket är till
stor hjälp för den oerfarne. De bidrar bland annat till att alla steg i utvecklingsarbetet
genomförs, vilket t ex innebär att en kravspecifikation upprättas.

Det finns en stark tendens som visar att de företag som upprättat en kravspecifikation
är mer villiga att köpa samma system igen än de utan kravspecifikation. 78% av
företagen med kravspecifikation finner det sannolikt att de skulle köpa samma system
igen, medans siffran för företagen utan kravspecifikation var endast 33%. Detta är en
avsevärd skillnad, som antyder hur viktig kravspecifikationen är.

Det blir också svårt att utvärdera olika system om verksamhetens krav på systemet inte
finns tydligt beskrivna. Kanske kan detta vara en bidragande orsak till att en fjärdedel
av företagen inte har gjort några utvärderingar på andra system. Den främsta orsaken
till detta tror jag dock är att man direkt hittat ett system som verkade bra. Att
utvärdera andra system kan då tyckas onödigt. Istället kan de resurser som går åt till
utvärderingen läggas på andra aktiviteter som verkar effektivare. De företag som
uppgett att de inte utvärderade några andra system, har inte heller upprättat någon
kravspecifikation. 60% av dessa företag finner det ej sannolikt att de skulle köpa
samma system igen.

6.2 Diskussion

Svarsfrekvensen på enkäten anser jag vara mycket bra, nitton av tjugotvå enkäter har
kommit in. Enkäten besvarades också anonymt, vilket gör att svaren blir ärligare och
mer pålitliga. Detta innebär att de data som jag baserat mina slutsatser på har relativt
hög tillförlitlighet, samt att jag med ganska stor säkerhet har kunnat dra mina
slutsatser. Jag har dock i efterhand kunnat konstatera att ett par kompletterande
intervjuer hade gett bättre och klarare svar på vissa av mina frågeställningar. Svaren på
några av frågorna stämmer inte överens med vad jag kom fram till i bakgrundskapitlet.
Exempelvis angavs i bakgrunden att upprättande av en kravspecifikation är mycket
viktigt, men endast hälften av företagen har upprättat en sådan. För att få svar på
varför företagen har hoppat över denna process hade jag behövt göra ett par intervjuer.
Tyvärr insåg jag detta faktum för sent och intervjuerna uteblev på grund av tidsbrist.

Att ett så stort och dyrt projekt som en investering i ett MPS-system, inte genomförs
mer grundligt än vad som framgått av detta arbete är lite underligt. Någon eller några
inom projektgruppen bör ha någon erfarenhet från, eller kunskap om liknande projekt.
Att då genomföra projektet utan att ens göra upp en kravspecifikation kan rent av
verka vansinnigt. Men kanske har jag fel angående de erfarenheter och kunskaper som
finns inom företagen. 70% skötte huvudsakligen implementationen på egen hand utan
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extern hjälp. Kanske var det just de erfarenheter och den kunskap som någon
utomstående kunnat bidra med, som fattades för att man skulle bli nöjda med sitt
system. Det kan kanske vara så att företagen underskattar införandet av ett nytt
system. De vet inte riktigt vad som krävs, men tror att de skall klara det på egen hand.
I själva verket kan det vara den externa hjälpen som är den felande länken för att få ett
väl fungerande system. Istället för att försöka spara pengar genom att göra allt själva
och inte bli helt nöjda med systemet, kan det löna sig att ta hjälp av någon expert
utifrån, som kan bidra till att systemet blir till belåtenhet.

 Att så många svarat att de, som helhet, är nöjda med sitt system kan handla om
prestige. Man vill kanske visa upp en bra bild utåt men framför allt tror jag att man inte
vill erkänna, ens för sig själv, att införandet till stor del misslyckades. Man intalar sig
själv att systemet faktiskt är ganska bra. Den här typen av fel i undersökningen är
något man får räkna med vid frågor som denna.

Jag har på flera ställen betonat hur viktig utbildningen är för att systemet skall ge de
effekter som önskas. Det kan dock vara svårt att i förväg avgöra hur mycket utbildning
som är tillräckligt. Flera av de företag som i efterhand tycker att utbildningen var för
dålig kanske tyckte att de satsade tillräckligt när de planerade utbildningen. Det är
också svårt att ge utbildning, då tiden som krävs för att ta till sig allt är individuellt.
För att få ut maximal effekt ur utbildningen tror jag att den bör anpassas efter varje
individ.

Rent allmänt tycker jag att engagemanget för MPS-systemet inom företagen verkar lite
svagt. Denna bild fick jag då jag inledningsvis pratade med den dataansvarige på
respektive företag. Detta gäller inte själva implementationen utan mer den dagliga
driften. De flesta verkade ha någonting som de inte var helt nöjda med, men väldigt få
tänkte vidta några åtgärder. Arbetet med systemet verkade i många fall gå på halvfart
och inte ha någon högre prioritet. Trots detta verkade det som om de flesta var ganska
nöjda. Kanske har de inga förhoppningar om ett helt perfekt system. Förhoppningsvis
hade själva implementationen högre prioritet och engagemang, vilket jag skulle tro att
den hade. När implementationen är klar och man har kört systemet ett tag avtar nog
intresset för systemet.

6.2.1 Uppslag till fortsatt arbete

Jag har i detta arbete ganska ytligt undersökt relativt många företags syn på sitt MPS-
system och införandet av detta. Med resultatet av denna undersökning som grund
skulle det vara intressant att studera två företag mer ingående. Man kunde då jämföra
tillvägagångssätt vid införandet hos ett företag som är väldigt nöjda med sitt system
och ett som inte alls är nöjda. Tyvärr kan man inte enkelt plocka ut två företag som
ingått i min undersökning, då enkäten på företagens begäran besvarades anonymt. En
annan intressant jämförelse kan göras mellan olika systemleverantörer och deras
system. Detta är särskilt intressant för företag som är på väg att investera i ett nytt
MPS-system.
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Bilaga 1

1(2)

The Proven Path

1. Värdering I

En analys av företagets nuvarande situation, problem, möjligheter, strategier etc. Är
MPS-system det bästa steget att ta för att göra oss mer konkurrenskraftiga?

2. Grundläggande utbildning

En handfull chefer och arbetsledare måste lära sig hur MPS-systemet fungerar och vad
som krävs för att implementera och använda det på rätt sätt.

3. Vision

Ett skrivet dokument som beskriver hur vi vill att företaget skall se ut efter
implementationen.

4. Kostnads/Intäktsanalys

En process som genererar ett dokument som reder ut kostnaderna för
implementationen och vinsterna som ett framgångsrikt användande av MPS-systemet
ger. Resultatet blir ett beslut om man skall fortsätta eller ej.

5. Projektorganisation

Man utser en styrgrupp, en projektledare och bestämmer vilka övriga som skall arbeta
på heltid med projektet.

6. Prestandamål

En överenskommelse om vilka faktorer som förväntas förbättras och vilka nivåer de
skall nå.

7. Initial utbildning

För att MPS-installationen skall lyckas behöver många saker ändras, inklusive många
människors arbetssätt. Dessa människor måste veta vad, varför och hur dessa
förändringar påverkar dem. De måste förstå orsaken till varför de skall göra sitt jobb
på ett annorlunda sätt och vilka fördelar det ger.

8. Definiera försäljnings-, logistik-, och tillverkningsprocesserna

En detaljerad redogörelse för hur försäljnings-, logistik- och tillverkningsfunktionerna
skall fungera till följd av MPS-installationen. Som stöd för att uppnå detta görs en
detaljerad projektplan.
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9. Planerings- och kontrollprocesser

Utveckling och implementation av policies och rutiner som är nödvändiga för effektiv
planering och drift, från försäljnings- och tillverkningsplanering ner till detaljerade
scheman för verkstad och leverantörer.

10. Databearbetning

Lagerdata, artikelregister, produktstrukturer, formler, operationsföljd och andra data
måste bli tillförlitliga, kompletta och väl strukturerade.

11. Processförbättring

Förbättringar av de fysiska processerna är hjärtat i Just-In-Time-filosofin och kan
också spela en betydelsefull roll vid en MPS-installation. Det är inget huvudsakligt
steg, men bör inte förbises.

12. Mjukvara

Förvärvande, installation och förvaltning av den nödvändiga mjukvaran.

13. Överlappning

Verksamheten börjar drivas med de nya verktygen, på en väldigt kontrollerad nivå.

14. Mätning av prestanda

Börja spåra resultat och jämföra dem med prestandamålen som definierades i steg 6.

15. Värdering II

En utvärdering av företagets situation, problem, möjligheter och strategier efter
implementationen. Här tas initiativ till nya förbättringar.

16. Kontinuerlig utbildning

Initial utbildning för nya personer i företaget och vidareutbildning av den övriga
personalen. Detta krävs för att MPS-systemet skall fortsätta att ha samma effektivitet
och kanske till och med förbättras.
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GENAST - Genomförande av standardsysteminvestering

Fas 1: Verksamhetsutveckling

I den första fasen skall dagens verksamhet kartläggas för att finna de delar som är
lämpliga att utveckla och finna lösningar på de problem som finns. En beskrivning av
hur man arbetar idag, samt hur man vill arbeta görs.

Aktiviteter: Verksamhetsanalys

Behovsanalys

Preliminär effektanalys

Fas 2: Normsystem

I denna fas arbetas en preliminär kravspecifikation fram för att finna ett standardsystem
som uppfyller företagets önskade arbetssätt. Resultatet blir ett svar på frågan om det
finns ett standardsystem som kan uppfylla vår behovsanalys samt ett normsystem som
ger en kostnadsmassa att använda i investeringskalkylen.

Aktiviteter: Preliminär kravspecifikation

Preliminär lösning

Kostnadsbedömning

Fas 3: Konsekvensanalys

I fas 3 görs en analys där dagens sätt att arbeta jämförs med det arbetssätt ett nytt
system skulle innebära. Denna fas skall svara på frågan vad en systemlösning som
normsystemet stöder kommer att innebära för företagets verksamhet.

Aktiviteter: Konsekvensanalys



Bilaga 2

2(2)

Fas 4: Utvärdering

I denna fas delas de dokumenterade konsekvenserna upp i kvantifierbara och
svårkvantifierbara effekter. De kvantifierbara effekterna värderas genom traditionell
investeringsanalys. Vidare skall de svårkvantifierbara effekterna genomgå en
subjektiv värdering i värdeanalysen. Resultatet blir en värdering av konsekvenser
samt en uppfattning om systeminvesteringens intäktspotential.

Aktiviteter: Effektbedömning

Lönsamhetsbedömning

Värdeanalys

Fas 5: Genomförandeplan

I fas 5 genomförs en hot- och riskbedömning av den planerade systemlösningen. En
åtgärdsplan skall arbetas fram för att minska investeringens sårbarhet och ställa
samman en slutlig kravspecifikation. Vidare skall en hotbedömning, av de
leverantörer som anmält att deras system uppfyller den slutliga kravspecifikationen,
genomföras. Slutligen skall det system och den leverantör som visat sig vara bäst
för företaget väljas. Resultatet blir ett avtal med en systemleverantör.

Aktiviteter: Hot/riskbedömning

Kravspecifikation

Genomförandeplan
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Hej!

Som jag berättade vid vårt telefonsamtal håller jag nu på med mitt examensarbete vid
Högskolan i Skövde, där jag undersöker huruvida företag är nöjda med sina MPS-
system eller inte. Det vore värdefullt för mig om Ni kunde ge mig Era synpunkter
genom att fylla i denna enkät. Vid eventuella frågor ring mig:
Morgan Gripestam, Tel. 0500-43 53 41. Tack på förhand!

1. Hur många anställda finns på Ert företag? ………...st

2. Hur stor är Ert företags senast redovisade omsättning? ..................Mkr

3. Hur länge har Ni haft Ert nuvarande MPS-system? ……..….år

4. Vilket var det främsta skälet till att Ni skaffade ett MPS-system?

    Missnöjda med det gamla systemet
    Ej tillräcklig service och support på det gamla systemet
    Det gamla systemet var omodernt
    Förändringar inom organisationen
    “Hänga” med i utvecklingen
    Annat,nämligen______________________________________________________

5. Vilken typ av tillverkning bedriver Ni?

    Mot lager
    Mot kundorder

6. Vilken kategori av MPS-system har Ni?

    PC-baserat     Minidatorbaserat

7. Ange de två faktorer som var viktigast när Ni valde det system Ni nu har.

    Systemets funktionalitet     Bra pris/prestanda
    Integrationsmöjligheter med andra system    Användarvänligheten
    Systemet var välkänt     Leverantörens geografiska läge
    Annat, nämligen_____________________________________________________

8. Utvärderade Ni flera system innan Ni bestämde Er för vilket Ni skulle ha?

    Ja, flera     Ja, ett par
    Nej

9. Anlitade Ni någon extern hjälp för att välja system?

    Ja     Nej
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10. Tog Ni fram någon kravspecifikation innan Ni valde system?

    Ja     Nej
    Vet ej

11. Uttrycktes motstånd till ett nytt MPS-system inom företaget före införandet?

    Ja, inom företagsledningen     Ja, hos användarna
    Nej     Vet ej

12. Vem var huvudprojektledare för införandet av systemet i verksamheten?

    Någon person på företaget     Person från systemleverantören
    Fristående konsult

13. Hölls tidsplanen för projektet?

    Ja     Nej
    Vet ej

14. Hölls budgeten för projektet?

    Ja     Nej
    Vet ej

15. Hur anser Ni att kontakterna med systemleverantören är?

    Mycket goda     Ganska goda
    Ganska dåliga     Mycket dåliga

16. Anser Ni att användarna fick tillräcklig utbildning på systemet innan det togs i
bruk?

    Ja     Nej
    Vet ej

17. Vad anser Ni idag kännetecknar Ert MPS-system?

    God funktionalitet     Bra support
    Användarvänlighet     Teknisk stabilitet
    Flexibilitet     Kvalitet
    Duktiga återförsäljare     Bra pris/prestanda
    Annat, nämligen_____________________________________________________
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18. Ange de två viktigaste områden där Er systemleverantör bör förbättra sig.

    Dokumentation     Support och service
    Funktionalitet     Modernare teknik
    Bättre information     Återförsäljarens kompetens
    Tillhandahålla utbildning     Användarvänlighet
    Annat, nämligen_____________________________________________________

19. Hur nöjda är Ni med funktionaliteten hos de olika modulerna i systemet?

Skala: 4 - Mycket nöjd
3 - Ganska nöjd
2 - Ganska missnöjd
1 - Mycket missnöjd
0 - Modulen finns ej installerad

     0     1     2     3     4
Resurs-/Huvudplanering

Kundorderhantering

Materialplanering

Behovsplanering

Inköpsplanering

Beläggningsplanering

Produktionsorderhantering

Produktionsuppföljning

Förkalkylering

Efterkalkylering

Simulering

20. Tycker Ni, som helhet, att systemet lever upp till de förväntningar Ni hade på det
innan införandet?

    Ja     Nej

21. Är det sannolikt att Ert företag skulle välja det system Ni nu har om Ni skulle fatta
beslut om inköp idag eller i framtiden?

    Ja, utan tvekan     Ja, troligen
    Troligen inte     Definitivt inte

Tack för Din medverkan!


