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Abstract

When a company is thinking about buying a new computer system they can chose
between developing a custom-made system or buying a standardsystem. Today it’s
more common that companies chose to invest in a standardsystem. The big advantage
with standardsystem is that it’s cheaper than developing a custom-made system.

In my report I have studied how a couple of companies feel about the achievements
reached when introducing a standardsystem in their work. I have also studied how the
companies have worked while introducing the system. Then I have studied if there is
any connection between the methodically proceed and the results achieved.
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Sammanfattning

När en verksamhet bestämmer sig för att införskaffa ett nytt datorsystem kan de välja
mellan att egenutveckla ett skräddarsytt system eller köpa ett färdigt standardsystem.
Det blir idag allt vanligare att en verksamhet väljer att köpa ett standardsystem. Den
stora fördelen med standardsystem är att det är billigare än att egenutveckla ett system.

Det finns flera olika metoder som är framtagna för att underlätta arbetet med att välja
rätt standardsystem. Det är inte ovanligt att en del verksamheter inte använder sig av
en vedertagen metod vid  val av standardsystem. Att ett företag inte arbetar efter en
vedertagen metod behöver inte betyda att de inte arbetar metodiskt och strukturerat.
För att ett arbete skall vara metodiskt måste verksamheten först analysera vilka behov
av ett nytt system som finns. De skall därefter ta fram vilka krav standardsystemet
måste kunna uppfylla. Efter detta kan verksamheten välja vilket system som skall
köpas.

Jag har i mitt arbete undersökt hur ett antal företag tycker att de har lyckats vid
införandet av ett standardsystem. Jag har även studerat hur företagen har arbetat vid
anskaffning av systemet. Jag har sedan i mitt arbete undersökt om det finns något
samband mellan hur strukturerat och metodiskt företagen har arbetat och det resultat
som arbetet gett. Informationen till arbetet har jag fått genom att intervjua ett antal
företag och genom att studera dokument.

I mitt arbete har jag kommit fram till att det kanske inte är nödvändigt arbeta
metodiskt vid införandet av ett standardsystem för att få ett lyckat resultat. Jag tror
ändå att jag kan påstå att ett metodiskt arbetssätt klart ökar chansen för ett lyckat
resultat.
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1 Bakgrund

När en verksamhet bestämmer sig för att införskaffa ett nytt datorsystem kan de välja
mellan att egenutveckla ett skräddarsytt system eller köpa ett färdigt standardsystem.
Det blir idag allt vanligare att en verksamhet väljer att köpa ett standardsystem
(Andersen, 1994).

Ett standardsystem består av ett eller flera sammanhängande program som är
tillverkade av en leverantör och distribueras i samma skick till flera användare (Dexner,
1995). Idén bakom standardsystem är att flera företag ska kunna använda sig av
samma programpaket och på så sätt slippa ”uppfinna hjulet på nytt” (Brandt m.fl.,
1998).

I mitt arbete har jag koncentrerat mig till administrativa standardsystem. Exempel på
administrativa standardsystem är ekonomisystem, personalsystem och system för
material och produktstyrning (MPS-system).

Den stora fördelen med standardsystem är att det är billigare än att egenutveckla ett
system (Andersen, 1994). När en verksamhet egenutvecklar ett skräddarsytt system får
verksamheten själv stå för hela utvecklingskostnaden. Vid utveckling av ett
standardsystem fördelas utvecklingskostnaderna på flera köpare (Anveskog m.fl.,
1984). Enligt Dexner (1995) är en fördel med standardsystem jämfört med ett
egenutvecklat system är att systemet redan är färdigbyggt vilket gör att projekttiden
minskas kraftigt. Detta gör att man kan börja tjäna pengar på systemet snabbare. En
annan fördel med att standardsystem redan är färdigbyggt är att verksamheten redan
innan de bestämmer sig ett system vet vad de får (Andersen, 1994). Standardsystem
ger inte bara fördelar. Ett ofta förekommande problem vid anskaffning av
standardsystem är att verksamheten allt för snabbt tar beslut om vilket system som
skall köpas. Enligt Dexner (1995) finns då en stor risk att ett standardsystem väljs som
inte uppfyller företagets krav. När en verksamhet väljer ett standardsystem är det
viktigt att de inser att de blir beroende av leverantören (Dexner, 1995). Ett stort
problem uppstår om leverantören av standardsystemet försvinner från marknaden
eftersom verksamheten kan sakna den kompetens som krävs för underhåll av systemet
(Andersen, 1994).

Det finns flera olika metoder som är framtagna för att underlätta arbetet med att välja
rätt standardsystem. Enligt Dexner (1995) är det inte ovanligt att en del verksamheter
inte använder sig av en vedertagen metod vid  val av standardsystem. Att ett företag
inte arbetar efter en vedertagen metod behöver inte betyda att de inte arbetar metodiskt
och strukturerat. För att ett arbete skall vara metodiskt anser jag att verksamheten
först måste analysera vilka behov av ett nytt system som finns. De skall därefter ta fram
vilka krav standardsystemet måste kunna uppfylla. Efter detta kan verksamheten välja
vilket system som skall köpas.
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 Jag skall i mitt arbete undersöka hur företag tycker att de har lyckats vid införandet av
ett standardsystem. Jag skall även studera hur företagen har arbetat vid anskaffning av
systemet. Jag skall sedan i mitt arbete försöka se om det finns något samband mellan
hur strukturerat och metodiskt företagen har arbetat och det resultat som arbetet gett.
Med resultat menar jag både resultat i projektarbetet och resultat efter att
projektarbetet var färdigt. Jag anser att ett metodiskt och strukturerat arbete ökar
förutsättningarna för ett bra resultat vid anskaffandet av ett standardsystem.
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2 Introduktion

Som en introduktion till mitt arbete förklarar jag på följande sidor några begrepp som
är viktiga för mitt problemområde. Jag börjar med att ta upp vad ett standardsystem är
för något, hur förhållandet ser ut mellan leverantör och användare och inom vilka
områden som standardsystem används. Jag presenterar vilka olika grader av
standardisering som finns för ett standardsystem. Vidare tar jag upp varför en
verksamhet skall välja ett standardsystem och vilka för- och nackdelar finns det med
det. Jag fortsätter med att beskriva vilka kriterier som finns för ett metodiskt arbetssätt
och ger sedan ett exempel på hur en systemutvecklingsmodell för standardsystem kan
se ut. Till sist tar jag upp vad jag menar med resultat och vilka olika kriterier som jag
skall studera.

2.1 Vad är ett standardsystem

Ett standardsystem är ett eller flera sammanhängande program som har utvecklats för
att kunna användas av flera olika verksamheter (Andersen, 1994). Idén med
standardsystem är att flera företag ska kunna använda sig av samma programpaket och
på så sätt slippa ”uppfinna hjulet på nytt” (Brandt m.fl., 1998). Ett specialfall av
standardsystem är när ett system återanvänds mellan företag.

2.1.1 Förhållandet mellan leverantör, användare och standardsystem

Brandt m.fl. (1998, sid 11) beskriver förhållandet mellan leverantör, användare och
standardsystem enligt följande.

”Ett standardsystem har utvecklats av en leverantör för att kunna
motsvara flera användares (kunders) verksamhetsbehov. Detta innebär att
användaren går ut på marknaden och köper/upphandlar färdiga system, i
stället för att låta utveckla system på egen hand.”

Dexner (1995, sid 11) beskriver följande förhållande mellan leverantör, användare och
standardsystem.

”Ett administrativt standardsystem utgörs av ett eller flera administrativa
dataprogram, som är tillverkade av en leverantör och distribueras i
samma standardskick till flera användare. Leverantören erhåller feedback
ifrån kunderna. Denna feedback tillsammans med egna innovationer
utgör grund för uppdatering av programvara. Dessa uppdaterade
programversioner distribueras sedan tillbaka till samtliga kunder som
använder programmet.”
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Jag anser att båda dessa citat förklarar hur förhållandet mellan leverantör, användare
och standardsystem förhåller sig. Enligt Andersen (1994) är det vanliga att ett
standardsystem utvecklas av en maskinvaruleverantör eller ett programvaruhus. Ett
tredje alternativ är att ett företag har utvecklat ett system för eget bruk och sedan
erbjuder andra att köpa det.

2.1.2 Användningsområden för standardsystem

Det finns många olika användningsområden för standardsystem t.ex.
orbehandlingsprogram och operativsystem (Dexner, 1995). I det här arbetet kommer
jag att koncentrera mig till administrativa standardsystem. Exempel på olika
administrativa standardsystem är:

• Ekonomisystem

(redovisning och kund/leverantörsreskontra)

• Personalsystem

(löneberäkning och PA-system)

• OFL-system

(order, fakturering och lager)

• MPS-system

(material- och produktstyrning)

• CAD/CAM-system

(datorstödd konstruktion/produktion)

• KIS-system

(kontorsinformationssystem)

2.2 Grad av standardisering

När ett standardsystem utvecklas utgår leverantören från vissa förutsättningar om hur
det färdiga systemet skall användas (Andersen, 1994). Utvecklaren kan ha som
intention att kunden inte ska kunna göra några förändringar i systemet utan använda
det i original utförande. Ett annat alternativet är att utvecklaren bygger ett system som
kunden inom vissa ramar kan sätta sin egen prägel på. Andersen (1994) skiljer på fyra
olika anpassningsintentioner:

• Standardiserat underlag för eget system

• Standardiserat system
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• Hårt standardiserat system

• Helt standardiserat system

Andersen (1994) menar att ett standardsystem som är av typen standardiserat underlag
för eget system ger ramarna inom hur ett system kan byggas men det är användaren
själv som är tvungen att bygga upp systemet. Utan egen insats av användaren finns det
ingen nytta av systemet. Ett exempel på sådant system är kalkylprogram. Det finns inte
en klar skillnad mellan standardiserade system och hårt standardiserade. Utvecklarens
intention med hårt standardiserade system är att det endast skall gå att göra några
mindre anpassningar. Enligt Andersen (1994) är standardsystem som är av kategorin
hårt standardiserat system är avsedda för områden där olika verksamheter liknar
varandra. Exempel på sådana system är redovisnings system och lönesystem.
Standardiserade system används inom områden där verksamheter skiljer sig mycket
ifrån varandra. Inom dessa områden krävs det att systemen skall vara mer flexibla och
kunna anpassas efter verksamheten. Ett exempel på sådant system är MPS-system.
Andersen (1994) menar att helt standardiserade system är system där utvecklaren anser
att det inte finns några behov av anpassningar mot verksamheten. Det är inte meningen
att det skall gå att göra ändringar i sådana standardsystem. Exempel på helt
standardiserade system är operativsystem.

Andersen (1994) klassificerar standardsystemen efter på vilket sätt användaren kan
anpassa systemet sina behov. Han skiljer mellan tre typer av standardsystem:

• Hårdkodade system

• Tabellstyrda system

• Programmerbara system

I hårdkodade system måste anpassningar göras direkt i programkoden. Detta gör att
det nästan är omöjligt för användare att göra ändringar i programmet (Andersen,
1994). I tabellstyrda system har användaren större valfrihet att göra anpassningar.
Användaren kan exempelvis välja hur skärmbilder eller utskrifter ska se ut. Detta görs
genom att sätta olika parametrar angivna i tabeller. Användaren kan på detta sätt
endast välja mellan redan fördefinierade alternativ. För programmerbara system finns
det ett ramverk och tillgång till ett programmeringsspråk. Användaren med hjälp av
programmeringsspråket och inom ramarna för standardsystemet specificera vad
systemet skall utföra.

Det finns ofta ett starkt samband mellan användarens möjlighet till anpassning och de
tillgängliga anpassningsätten (Andersen, 1994). Om utvecklaren har som intention att
systemet  inte skall kunna anpassas för verksamheten, så faller det sig naturligt att göra
ett hårdkodat system. Om det så att användaren ska kunna göra anpassningar av
systemet så görs ett tabellstyrt eller programmerbart standardsystem.
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2.3 Varför välja standardsystem

När en verksamhet har bestämt sig för att skaffa ett nytt datasystem så finns det två
olika sätt att gå tillväga. Ett alternativ är att egenutveckla ett system själv. Detta
systemet blir då skräddarsytt efter verksamhetens krav och behov. Det andra
alternativet är att köpa ett redan färdigt standardsystem. Jag tänker i mitt arbete bara ta
upp standardsystem.

Jag ska i nedanstående text presentera för- och nackdelar med standardsystem.
Källorna som texten baseras på är Andersen (1994), Anveskog m.fl. (1984) och
Dexner (1995). Jag har själv valt ut de för- och nackdelar som jag tycker är viktigast
av de som presenteras i litteraturen.

2.3.1 Fördelar med standardsystem

Här redovisas de fördelar med standardsystem som jag tycker är viktigast:

• Billigare än egenutvecklade system

• Bygger på kunskap och erfarenhet

• Mer flexibla system

• Snabbare installation

• Säkrare kostnadsbild

• Lättare veta innan vad verksamheten får

Ett standardsystem utvecklas av en leverantör och säljs till flera kunder. Det gör att
kostnaden för utveckling av systemet fördelas på flera användare (Anveskog m.fl.,
1984). Om företaget väljer att egenutveckla ett system så får de stå för hela
utvecklingkostnaden själva. Underhåll av systemet blir billigare eftersom den kostnaden
också delas av flera användare.

Utvecklaren av ett standardsystem har erfarenhet och god kunskap om det område som
systemet skall verka inom (Anveskog m.fl., 1984). Oftast är systemet inte helt nytt
utan har varit ute på marknaden ett tag. Detta medför att programmet är mera utprovat
och testat.

Ett egenutvecklat system byggs oftast gjord direkt efter den kravspecifikation som
företaget har tagit fram (Dexner, 1995). Om verksamheten ändrar på sin organisation
kan de då bli tvungna att byta system. Ett standardsystem är mera flexibelt eftersom
det byggs för att passa flera olika verksamheter.
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En fördel med standardsystem jämfört med ett egenutvecklat system är att systemet
redan är färdigbyggt (Dexner, 1995). Om inte allt för omfattande anpassningar av
systemet måste göras minskas projekttiden kraftigt. Detta gör att man kan börja tjäna
pengar på systemet snabbare.

Det går att säkerställa kostnaden för ett standardsystem innan beslut tas för huruvida
systemet skall köpas (Dexner, 1995). Detta gör att projektkalkylen blir säkrare. Om
systemet kräver mycket anpassningar blir kalkylen osäkrare (Anveskog m.fl., 1984).

Vid egenutveckling kan det svårt att få en bild av hur systemet ska se ut när det är klart
(Andersen, 1994). Vid anskaffning av ett standardsystem kan kunden få provköra
systemet i sin egna miljö innan de bestämmer sig för köp (Dexner, 1995). Detta medför
att det blir lättare för kunden att skaffa sig en uppfattning om hur systemet kommer att
fungera i den egna miljön.

2.3.2 Nackdelar med standardsystem

Ett standardsystem medför inte bara fördelar jämfört med att egenutveckla ett system.
Här nedan presenteras några av de nackdelar som jag anser är viktigast.

• Förhastade beslut

• Anpassningbehov

• Leverantörsberoende

I en verksamhet kan det finns ett motstånd mot att göra en ordentlig analys av
befintliga standardsystem på marknaden (Anveskog m.fl., 1984). Enligt Dexner (1995)
är det ofta som verksamheter allt för snabbt tar beslut när det handlar om
standardsystem. Det finns då en stor risk att ett standardsystem väljs som inte uppfyller
företagets krav.

Det finns en risk att en verksamhet allt för snabbt införskaffar ett standardsystem utan
att ha gjort klart för sig vilka behov av anpassningar som krävs. Anpassningskostnaden
kan ofta bli flera gånger dyrare än inköpskostnaden för själva standardsystemet
(Anveskog m.fl., 1984). Enligt Dexner (1995) kan kundanpassningar av
standardsystem medföra stora risker. Ett problem är att verksamheten snabbt kan växa
ifrån standardsystemet. Vid uppdateringar av systemet så sker det mot
standardversionen av programmet och inte mot varje skräddarsydd version av
systemet. Detta kan medföra att när systemet uppgraderas så slutar det att fungera eller
fungerar mindre bra.
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När en verksamhet väljer ett standardsystem är det viktigt att de inser att de blir
beroende av leverantören (Dexner, 1995). Ett stort problem uppstår om leverantören
av standardsystemet försvinner från marknaden eftersom verksamheten kan sakna den
kompetens som krävs för underhåll av systemet (Andersen, 1994).

2.4 Kriterier för ett metodiskt arbetssätt

Jag anser att det är viktigt att en verksamhet arbetar metodiskt när de skall införskaffa
ett standardsystem därför att det ökar förutsättningarna för att rätt system väljs. För att
få lite grepp om vad ett metodiskt arbetssätt är tänker jag presentera de tre först stegen
i den arbetsmodellen som Dexner (1995) presenterar i sin bok. Arbetsmodellen
innehåller ytterligare två steg som tar upp implementation och förvaltning av system
men de är inte relevanta för mitt arbete.

• Analys

• Kravspecifikation

• Val och beslut

Det är viktigt att verksamheten börjar med att analysera vilka behov det finns av ett
nytt standardsystem. Ett administrativt standardsystem kommer att används av
verksamheten i 5-10 år (Dexner, 1995). Det är därför viktigt att företaget funderar på
hur den närmaste framtiden kommer att se ut. Verksamheten måste också se över sina
förutsättningar, både personella och tekniska.

Det är viktigt att verksamheten skaffar sig ett underlag för utvärdering av olika
standardsystem. Ett sådant underlag kan vara en kravspecifikation. Den bör ta upp
vilken information som verksamheten använder sig av. Den måste också ta upp vilken
funktionalitet och användbarhet som det nya systemet måste klara. Här är det viktigt
att skilja på krav som måste uppfyllas och krav som bör uppfyllas (Dexner, 1995).

När verksamheten ska besluta sig för vilket standardsystem som skall väljas så
utvärderas de olika systemen mot kravspecifikationen. Det är också viktigt att
utvärdera de olika leverantörerna. Dexner (1995, sid 91) förklarar val och beslut av
standardsystem enligt följande.

”Den rationella beslutsprocessen bygger på att vi samlar in information,
sammanställer denna och jämför med vår kravspecifikation och därefter
fattar beslut som ger mest nytta i relation till satsade resurser.”
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2.5 Exempel på metod

Det finns metoder som är framtagna för att stödja verksamheter vid införskaffande av
standardsystem. Jag tänkte här presentera SIV-metoden som är framtagen vid
Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V). SIV står för standardsystem i
verksamheter.

Anledningen till att jag valde SIV-metoden är att den kan användas från det att ett
behov av ett nytt standardsystem uppstår tills det att systemet är implementerat i
verksamheten. SIV-metoden är dessutom den metod som oftast omnämns i litteratur
som berör standardsystem.

2.5.1 Presentation av SIV-metoden

SIV-metoden är uppdelad i 15 olika metodsteg som täcker från behovsanalys till val av
system. I nedanstående text beskriver jag de olika metodstegen. Källan som
beskrivningen baseras på är Andersen (1994).

0 Behovsanalys

Behovsanalysen skall resultera i en kravspecifikation. Den skall innehålla
verksamhetens behov och krav på det framtida standardsystem. I behovsanalysen skall
det också uppskattas vilken nytta och vilka kostnader ett standardsystem ger.

1 Förutsättningsanalys

I förutsättningsanalysen prioriteras de krav som uppkom i behovsanalysen.
Verksamheten väljer ut de krav som är av stor vikt så kallade knockout faktorer. Detta
är krav som det framtida standardsystem måste uppfylla.

2 Marknadsundersökning

I detta metodsteg undersöks marknaden för standardsystem. Verksamheten skaffar sig
kunskap om olika produkter och leverantörer som är av intresse. I slutet av detta
metodsteg avgörs vilka system som inte skall behandlas mer. De system som inte
uppfyller knockout faktorerna eller generellt sett inte motsvarar kraven sorteras bort.

3 Leverantörsbedömning

I detta metodsteg granskas leverantören. Det är viktigt att det är en stabil leverantören
som kommer finnas kvar på marknaden den närmaste tiden. Om leverantören inte
motsvarar de kraven så väljs de system bort som tillverkas av denna leverantör. De
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system som finns kvar efter marknadsundersökningen och leverantörsbedömningen är
de som är mest intressanta.

4 Offertbegäran

I detta metodsteg begärs offerter in från de leverantörer som återstår. Offerten skall
bygga på kravspecifikationen och marknadsundersökningen.

5 Jämförelse

När verksamheten har fått in offerter från leverantörer börjar arbetet i detta metodsteg.
Det centrala är att utarbeta bästa möjliga marknadsöversikt över de produkter som
verksamheten har fått upplysningar om genom offerten. Om det visar sig att en del
system inte uppfyller knockout faktorerna så väljs de bort.

6 Urval

Först skapar sig verksamheten en helhetsbild över systemen för att sedan bedöma varje
enskild faktor som är relevant för verksamhetens krav. När detta metodsteg är färdigt
får det maximalt finnas tre system kvar för närmare granskning.

7 Demonstration

Verksamheten sätter sig här in i hur systemen fungerar i verkligheten. Detta kan göras
hos ett företag som använder systemet eller hos leverantören. Innan demonstrationen
skall verksamheten gjort en checklista över det som är extra viktigt att testa.

8 Bohovskomplettering

Efter att verksamheten har studerat och arbetat med de olika standardsystem ett kan
nya idéer och önskemål uppstå. Det kan också vara så att några behov eller krav måste
omvärderas. Efter behovskompletteringen får verksamheten en ny, omarbetad
kravspecifikation.

9 Utvärdering

Utvärderingen är ett mycket viktigt metodsteg. Här läggs grunden till valet mellan de
återstående systemen. Verksamheten bestämmer vilket system som är huvudalternativ
med hjälp av marknadsöversikten och en noggrann jämförelse mellan system. Det
system som anses som huvudalternativ utsätts för en fördjupad granskning. Om
systemet klarar kraven så fortsätter verksamheten arbetet med nästa metodsteg.
Uppfyller inte systemet kraven så väljs ett nytt system som huvudalternativ.

10 Preliminärval

I det här metodsteget sammanfattas anledningarna till varför huvudalternativet är det
system som verksamheten skall arbeta vidare med.
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11 Testkörning

Inför testkörning av systemet utarbetas en testmall över de funktioner som är av
intresse att kontrollera. Testkörningen kan ske i den egna verksamheten.

12 Förhandling

I metodsteget förhandling skall verksamheten och utvecklaren komma fram till en
överenskommelse om priser och andra villkor som skall gälla vid anskaffandet av
standardsystemet. Förhandlingen skall också resultera i vem som ska stå för
anpassningar och vidareutvecklingar av systemet.

13 Beslut

Efter förhandlingarna bör verksamheten kunna fatta beslut om att välja
standardsystemet. Om förhandlingarna inte gick så bra får verksamheten gå tillbaka
och utse ett nytt standardsystem som huvudalternativ.

14 Delgivning

När beslut är taget informeras alla berörda parter. Alla leverantörer som har lämnat in
en offert informeras om beslutet och varför inte deras system valdes.

2.5.2 Egen reflexion över SIV-metoden

Jag tycker att SIV-metoden är bra för att den täcker alla delar vid en upphandling av
ett standardsystem. Ett problem med SIV-metoden tror jag är att den är så väldigt
omfattande och kräver så mycket dokumentation att den blir väldigt krävande att
arbeta med. Jag tror dock att den kan vara bra att ha som vägledning vid en
upphandling om man är lite osäker på hur man ska gå till väga.

2.6 Resultat

Efter ett genomfört projekt är det viktigt att se på vilket resultat införandet av ett
standardsystem gett för verksamheten, detta är något som ofta är eftersatt (Brandt
m.fl., 1998). I efterstudien utvärderas olika erfarenheter av att använda standardsystem
för att lösa verksamhetens problem. Efterstudien kan delas upp i två delar:

• Utvärdering av system

• Utvärdering av projekt
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När systemet skall utvärderas ser man på vilka resultat standardsystemet ger för
verksamheten (Brandt m.fl., 1998). Detta görs genom att undersöka om
standardsystemet uppfyller fastställda och utlovade krav . Det är viktigt att studera om
standardsystemet effektivt bidrar och stödjer verksamheten i dess arbete. Vid
utvärdering av systemet är det standardsystemets måluppfyllelse och effekter på
verksamheten som är av intresse (Brandt m.fl., 1998).

När projektet skall utvärderas så är det själva arbetssättet för anskaffning av
standardsystem som ska granskas (Brandt m.fl., 1998). Verksamheten ser på hur
förändringsprocessen och utvecklingsarbetet har fortlöpt. Det som studeras är
projektstyrning, arbetsformer och metodanvändning. Syftet med att utvärdera projektet
är att samla på sig erfarenheter och lärdomar som kan användas vid ett senare
utvecklingsprojekt.

2.6.1 Ett lyckat resultat

I mitt arbete tar jag upp begreppet lyckat resultat. Med detta menar jag att företaget
har införskaffat ett system som uppfyller verksamhetens krav och behov. Det är viktigt
att systemet stödjer verksamheten och att verksamheten är nöjda med sitt system. Ett
sätt som jag tycker är bra för att kontrollera om företaget är nöjda med sitt system är
att fråga om de skulle välja samma system idag om de fick göra om valet. För att
resultatet ska vara lyckat är det också viktigt att samarbetet med leverantören fungerar.
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3 Problemformulering

När en verksamhet bestämmer sig för att införskaffa ett nytt datorsystem står valet
mellan att välja att egenutveckla ett system eller köpa ett färdigt standardsystem. Jag
tänker i mitt arbete bara ta upp standardsystem. Idag blir det allt vanligare att en
verksamhet köper ett standardsystem (Andersen, 1994). Oftast används ett
standardsystem 5-8 år i en verksamhet (Dexner, 1995). Det är viktigt att det
standardsystem som är bäst lämpat ur verksamhetens synpunkt också är det som köps
in.

För att öka förutsättningarna för att rätt standardsystem införskaffas är det viktigt att
arbeta metodiskt. Det finns flera olika metoder som är framtagna för att underlätta
detta arbete. Enligt Dexner (1995) är det inte ovanligt att en del verksamheter inte
använder sig av en vedertagen metod vid val av standardsystem. Detta behöver inte
betyda att de inte arbetar metodiskt och strukturerat. Enligt Dexner (1995)
kännetecknas ett metodiskt arbetssätt av att verksamheten först analyserar vilka behov
av ett nytt system som de har. Därefter tar verksamheten fram vilka krav som
standardsystemet minst måste kunna uppfylla. Efter detta kan verksamheten välja vilket
system som skall införskaffas.

Enligt Dexner (1995) är det inte ovanligt att verksamheter alltför snabbt tar beslut när
de skall införskaffa ett standardsystem. Det finns då en stor risk att ett standardsystem
väljs som inte uppfyller företagets krav.

Jag avser i mitt arbete att undersöka följande frågeställning:

- Vilket resultat blev följden av införandet av ett standardsystem

- Vilken påverkan på resultatet har använd metod

För att få svar på min problemformulering skall jag undersöka ett antal små- till
medelstora företag som har införskaffat ett administrativt standardsystem. Jag tänker
undersöka hur väl de tycker att de lyckats vid införandet. Jag skall också se på hur
strukturerat och metodiskt de har gått tillväga vid val och införande av
standardsystemet. Jag ska försöka se om det finns något samband mellan hur
strukturerat och metodiskt företagen har arbetat och det resultat som arbetet gett. Med
resultat menar jag ifall företagen är nöjda eller missnöjda med det nya systemet.

3.1 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att denna undersökning skall ge mig en bild av hur arbetsinsatsen vid
införande av ett standardsystem påverkar resultatet. Är det så att de företag som har
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arbetat väldigt strukturerat och metodiskt har lyckats bättre i sitt arbete än företag som
inte har arbetat lika metodiskt. Min hypotes är att de företag som har arbetat metodiskt
också har lyckats bättre vid införandet av ett standardsystem i sin verksamhet.
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4 Metod

I detta kapitel presenterar jag olika sätt att samla in information för att få min
problemformulering besvarad. För att få in information kan man använda sig av
befintlig dokumentation, test och prov, självrapporteringar, observationer, enkäter och
intervjuer (Patel och Davidsson, 1994). Utav dessa metoder anser jag att det är möjligt
att använda enkäter, intervjuer och befintlig dokumentation för att ge svar på min
problemformulering som finns i kapitel 3.

4.1 Dokument

En metod för att samla information är att studera befintliga dokument, även kallat
litteraturstudie. Traditionellt sett har dokument varit information som är nedtecknat
eller tryckt men begreppet används numera även för t ex filmer, bandupptagningar och
fotografier (Patel och Davidson, 1994). Det som skall undersökas skall bli belyst ifrån
flera synvinklar och valet av dokument bör göras så att det blir en så fullständig bild
som möjligt.

Enligt Patel och Davidson (1994) kan dokument användas för att besvara
frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Det är då viktigt att
försöka fastställa att de fakta som presenteras är sannolika. Dokument kan också
användas för att besvara individers upplevelser av något förhållande eller något
skeende. Det är viktigt att presentationen av individers upplevelser är sannolik, så nära
individens faktiska upplevelse som möjligt.

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten för att kunna bedöma om fakta
eller upplevelser är sannolika (Patel och Davidson, 1994). Det är också viktigt att
bedöma författaren. Detta innebär att läsaren måste ta reda på när, var och varför
dokumenten tillkommit. Det är också viktigt att ta reda på vilket syfte upphovsmannen
hade med dokumentet.

Mängden information som måste samlas in genom dokumenten beror på hur
problemställningen är formulerad och på hur lång tid som man har på sig att samla och
analysera materialet (Patel och Davidson, 1994). Det är viktigt att inte bara välja ut
information som stödjer sina egna idéer. Om detta görs så skapas en falsk bild av en
händelse eller skeende.

4.1.1 Fördelar och nackdelar med dokument
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Jag anser att en fördel med att studera dokument som metod är att man bara behöver
planera tiden för arbetet efter sin egen kalender. Detta gör att man inte blir beroende
av när personer kan intervjuas eller när personer skickar in svar på enkäter. Att studera
dokument är en ganska billig metod. De flesta böcker finns att låna gratis på biblioteket
och de böcker som inte finns går oftast att beställa. Det blir inga kostnader för att åka
iväg på intervjuer och inga kostnader för att skicka iväg enkäter. Jag anser att en annan
fördel med att studera litteratur är att det går att göra var och när som helst, man är
inte bunden till en särskild tid eller plats.

Jag tycker att en nackdel med att studera dokument är att det kan vara svårt att få tag i
relevant litteratur till sin frågeställning. En risk är att det finns så mycket litteratur att
det är svårt att hinna gå igenom allt. En annan nackdel med att studera dokument
tycker jag är att det blir väldigt teoretiskt och att man kommer lite långt bort ifrån
verkligheten.

4.2 Intervju och enkät

Intervjuer och enkäter är tekniker som bygger på frågor (Patel och Davidson, 1994).
Vid en intervju kan intervjuaren träffa respondenten personligen och genomföra
intervjun eller ställa frågor via telefon. Enkäter kan antingen skickas med post eller så
besöks personen som ska intervjuas och som får svara på frågorna under ledning av
intervjuaren. En intervju är beroende av respondentens vilja att svara på frågorna. Det
är därför viktigt att motivera den person som skall intervjuas. Det är därför viktigt att
göra klart vilket syfte som finns med intervjun och klargöra att individens bidrag är
viktig för undersökningen.

Det är det viktigt att klargöra för respondenten om svaren är konfidentiella eller inte.
Vid enkäter ska det även framgå om deltagandet är anonymt (Patel och Davidson,
1994). Om en enkät är anonym finns det ingen möjlighet att identifiera den. Detta
medför att om påminnelser måste skickas ut så får man skicka ut till alla som har varit
med i undersökningen. När en enkät är konfidentiell så vet undersökaren vilka som har
svarat men det är bara undersökaren som har tillgång till de uppgifterna. När en
påminnelse ska skickas ut behöver det bara göras till de som inte har svarat.

4.2.1 Standardisering och strukturering

När information samlas genom frågor måste de två aspekterna standardisering och
struktur beaktas (Patel och Davidson, 1994).

Patel och Davidson (1994) skriver att med standardisering menas vilket ansvar som
lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och i vilken inbördes
ordning de ställs. I en intervju med låg grad av standardisering formulerar intervjuaren
själv frågorna under intervjun och frågorna ställs i den ordning som är lämpligast för en
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viss intervjuperson. I en intervju som är helt standardiserad ställs samma frågor i
samma ordning till varje respondent. Hög grad av standardisering används när
intervjuaren vill kunna jämföra och generalisera svaren.

Med strukturering menas i vilken utsträckning frågorna är fria för respondenten att
tolka efter sina egna erfarenheter (Patel och Davidson, 1994). Graden av strukturering
på frågorna styr vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. En helt strukturerad
intervju ger respondenten ett mycket litet utrymme att svara inom och det går att
förutse vilka svar som är möjliga. I en ostrukturerad intervju finns det ett stort
utrymme för respondenten att svara inom. Om fasta svarsalternativ används är frågorna
helt strukturerade. Om öppna frågor används är graden av strukturering beroende på
hur frågorna formuleras, är det bara möjligt att svara ja eller nej så är frågan
strukturerad.

4.2.2 Fördelar och nackdelar med intervju

Jag tycker att en fördel med intervjuer framför att studera dokument är att jag
personligen har kontakt med personen som ska bidra med något till min undersökning.
Detta gör att man kommer närmare verkligheten.

En annan fördel med intervjuer framför enkäter är att man kan motivera personen som
blir intervjuad att svara på frågorna. Om respondenten tycker att någon fråga under
intervjun är oklar så kan den förklaras.

Jag tycker att en nackdel med intervjuer är att det är tidskrävande och
kostnadskrävande. Det tar tid att genomföra själva intervjuerna och att ta sig till
platsen för intervjun. Att ta sig till platsen för intervjun kan dessutom vara ganska
kostnadskrävande. Detta gör att antal personer som ska intervjuas måste vara
begränsat.

4.2.3 Fördelar och nackdelar med enkät

Jag tycker att en stor fördel med enkäter är att det är billigt eftersom man slipper resor
och tid för själva intervjun. Detta medför att det går att fråga fler personer vid en
enkätundersökning än vid en intervju. En annan fördel med enkäter är att respondenten
inte kan påverkas av intervjuaren.

En nackdel med enkäter anser jag är att det kan vara svårt för respondenten att se
vilken nytta svaren ger till undersökningen. Det kan även vara svårt att motivera
respondenten att svara på frågorna.
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4.3 Val av metoder för mitt arbete

För att få svar på min problemformulering som finns presenterad i kapitel tre har jag
tänkt använda mig av två metoder. De metoder jag har valt att använda mig av är
intervju och att studera dokument. Jag har valt att inte använda mig av enkät eftersom
jag har tänkt att använda mig av öppna frågor vilket kan ge långa beskrivande svar. Jag
tänker nedan presentera hur jag ska arbeta med dessa metoder och varför jag har valt
att arbeta med dessa metoder.

4.3.1 Intervju

Jag vill med min undersökning se hur olika företag tycker att de har lyckats vid
införandet av ett standardsystem. Jag skall även se på hur dessa företag har arbetat och
se om de som har arbetat mer metodiskt vid val av system tycker att de har fått ett mer
lyckat resultat. För att få svar på detta har jag tänkt att intervjua ett antal företag som
har införskaffat sig ett standardsystem. Med min problemformulering som
utgångspunkt har jag valt att jag ska göra en kvalitativ bearbetning av det material som
min undersökning ger. Vid en kvalitativ bearbetning används verbala analysmetoder
vilket innebär att en tolkning av svaren görs (Patel och Davidson, 1994). Det andra
alternativet är att göra en kvantitativ bearbetning vilket betyder att man använder
statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel och Davidson, 1994).

Anledningen till att jag har valt att använda mig av intervju istället för enkät är att jag
tänker använda mig av öppna frågor vilket kan ge långa beskrivande svar. Det kan vara
svårt att i en enkät motivera respondenten att svara med långa beskrivande svar. Vid
en intervju är det lättare att motivera respondenten att svara på frågorna. En annan
fördel med intervju framför enkät är att respondenten har avsatt tid för intervjun vilket
innebär ger en garanti för att man får svar på sina frågor.

4.3.2 Studera dokument

Jag skall i mitt arbete se på hur ett antal olika företag tycker att de lyckats vid
införskaffandet av ett standardsystem. Jag skall också se på hur företagen har arbetat
vid upphandlingen av systemet. I den delen av arbetet när jag skall studera hur
företagen har arbetat vid upphandlingen av standardsystemen skall jag delvis använda
mig av Övelius (1998). I detta arbete har hon intervjuat sex företag som har
införskaffat ett standardsystem. Hon har i sin studie sett på hur dessa företag har
arbetat när de valde system.
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5 Genomförande

I detta kapitel skall jag redovisa hur jag har gått tillväga vid insamlandet av information
till mitt arbete. Denna information har jag fått genom att intervjua ett antal företag och
genom att studera dokument. Jag gör även en presentation av detta material som jag
redovisar för varje företag för sig.

5.1 Insamling av information

För att få svar på en utav delarna i min problemformulering, nämligen resultat vid
införande av standardsystem, har jag valt att gå ut och intervjua fem företag som
nyligen införskaffat ett standardsystem. De företag som jag har intervjuat kommer att
vara anonyma i mitt arbete och kommer att benämnas företag 1, företag 2 osv. Dessa
företag har jag fått kontakt med på två olika sätt. Fem utav företagen kom jag i
kontakt med genom att jag först läste ett examensarbete där sex företag var med i en
undersökning. Denna undersökning handlade om hur företagen hade gått till väga vid
införskaffandet av ett standardsystem. Först tog jag kontakt med författaren till detta
arbete och frågade om hon kunde lämna ut namnet på dessa företag. Hon tog kontakt
med företagen och utav dessa sex företag var fyra intresserade att vara med i min
undersökning. Dessa företag tog jag sedan kontakt med och förklarade hur min
undersökning skulle gå till. Jag förklarade också varför jag gjorde detta arbete och vad
det var för något som jag skulle undersöka. Jag försökte också att skaffa företag på
egen hand. Detta arbete resulterade i att ett företag ville vara med i min undersökning.

För att få svar på den andra delen i min problemformulering, nämligen metodikens
påverkan på resultatet vid införandet av ett standardsystem, har jag använt mig av två
metoder. Den första metoden är att jag i min intervju har utformat frågor som ska
försöka ge svar på detta. Den andra metoden som jag skall använda mig av för att få
svar på denna delen i min problemformulering är att studera dokument. Dokumentet
som jag skall studera är examensarbetet där fyra av företagen tidigare deltog i en
undersökning. Eftersom denna undersökning behandlade hur företagen gick tillväga vid
val av standardsystem tror jag mig kunna urskilja hur metodiskt dessa företag arbetat
vid detta arbete. I intervjun med det företag som inte var med i denna undersökning
tänker jag ställa lite mer djupgående intervjufrågor. Detta gör jag för att få svar på hur
detta företag har arbetat vid införskaffandet av standardsystem.

5.1.1  Utformning av frågorna

När jag utformade mina frågor utgick jag ifrån en checklista för efterstudier som finns
presenterad i boken Välja och förvalta standardsystem (Brandt m.fl., 1998). Denna
checklista är uppdelad på system och projekt. Jag har med utgångspunkt ifrån denna
checklista valt ut punkter som är relevanta för min problemformulering. När jag
utformade intervjun valde jag att ha en hög grad av standardisering på frågorna. Jag
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delade in frågorna i tre områden. Först lite allmänna frågor om företaget och
respondenten. Därefter följde frågor som rörde hur projektarbetet hade fungerat. Sist
hade jag frågor på det system som valdes.

Intervjuerna har jag valt att dokumentera med hjälp av en bandspelare. Detta har jag
gjort för att kunna koncentrera mig på att bara lyssna på respondenten och slippa föra
några anteckningar. De frågor som jag har tagit fram kräver ofta lite längre svar och då
kan det vara svårt att hinna med att anteckna. En nackdel med bandspelare är att
respondenten kan tycka att det är jobbigt att bli inspelad på band.

5.1.2  Genomförande av intervjuer

När jag genomförde mina intervjuer så valde jag att intervjua samma person på
företaget som var med i Övelius (1998) undersökning. Anledningen till detta var att det
föll sig naturligt eftersom det var denna personen som jag hade kontakt med på
företaget. På det företaget som jag skaffade helt på egen hand så blev jag hänvisad till
respondenten eftersom det var han som hade hand om denna typ av frågor. Jag har valt
att inte intervjua någon annan på företagen än just respondenten. Detta har jag gjort av
den anledning att det inte har funnits tid till det. Det hade annars varit bra att intervjua
en slutanvändare för att se om de är nöjda med systemet. Jag anser att respondenten
under intervjuerna har svarat på frågorna ur företagets perspektiv. Med detta menar
jag att de inte bara har fört sin egen talan utan även tagit med vad företaget och
slutanvändarna anser om systemet.

5.2 Företag 1

Företag 1 ingår i en större koncern och har 650 anställda lokalt. Företaget är
verksamma inom verkstadsindustrin. Personen som jag har intervjuat har idag
utvecklingsansvar för systemet och var delaktig i den projektgrupp som införskaffade
det nya systemet. Det nya systemet är ett totalsystem som täcker in företagets alla
administrativa rutiner. Förut använde sig företaget av egenutvecklade program som
kördes i stordatormiljö. Detta ansåg de nya ägarna var för dyrt och att kostnaderna för
datamiljön skulle minskas. Det gamla systemet var dessutom inte år 2000 säkrat.
Arbetet  med att införskaffa det nya standardsystemet började 1994 och blev klart i
november 1997.

5.2.1 Dokumentstudie -Metod vid införskaffandet av systemet

Källan som informationen baseras på är Övelius (1998).
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Anledningen till att företaget skulle byta system var att driften i stordatormiljö var för
dyr. Målsättningen med det nya systemet var inte att få ett bättre system utan ett som
var lika bra men billigare i drift. Detta medförde att de inte gjorde någon direkt
behovsanalys, i stället skulle de försöka hitta ett system som låg så nära det gamla som
möjligt. Företaget utformade en detaljerad kravspecifikation som innehöll ett antal
faktorer som det nya systemet var tvungen att kunna uppfylla.

Kravspecifikationen skickades ut till ett antal leverantörer. Utav de svar som företaget
fick in gjordes en grov bedömning av leverantörerna. Efter fortsatta granskningar
återstod två system. Det som bedömdes var att systemet skulle uppfylla de krav som
företaget ställt upp i kravspecifikationen. Företaget utvärderade även leverantören
noggrant. Det var viktigt att den leverantören som valdes kunde bistå med mycket
konsulthjälp.

När projektet startade hade företaget som mål att så få anpassningar av systemet som
möjligt skulle göras. Företaget hade som mål att inte behöva anpassa verksamheten till
systemet eftersom de tyckte organisationen fungerade bra. Det visade sig att det
behövdes en hel del anpassningar av systemet och även av verksamheten.

Efter att testkörningar av det nya systemet var avklarade infördes systemet
revolutionärt vilket innebär att inga delleveranser av systemet skedde. Samtidigt som
systemet infördes i verksamheten skedde utbildning av slutanvändarna. Först startades
en djupare utbildning av ett antal förstemän. Dessa skötte sedan utbildningen av
slutanvändarna.

5.2.2 Intervju -Resultat vid införskaffandet av systemet

Detta kapitel bygger på intervjun som jag har gjort med företaget. Intervjufrågor finns
tillgängliga som bilaga.

Respondenten på företaget har stor erfarenhet av datorprojekt. Detta var första gången
som företaget införskaffade ett standardsystem, förut har det alltid arbetat med
egenutvecklade system. Företaget hade ett klart mål med projektet. Detta huvudmål
hade de delat upp i ett antal delmål som de kunde stämma av på vägen. Respondenten
tyckte att de hade en ganska realistisk tidsplan i projektet. Denna höll inte riktigt vilket
till stor del berodde på att de var tvungna att bygga ut sin datorkraft vid test av
systemet. Projektbudgeten överskreds på grund av den utbyggda datorkraften och på
att företaget gjorde fler anpassningar än vad som var planerat. Projektgruppen på
företag ett var uppdelad i två grupper som satt i två olika städer. Detta tyckte
respondenten var ett problem eftersom det är 20 mil mellan städerna. Förutom detta
har arbets- och ansvarsfördelningen fungerat mycket bra i projektet. Kontakten med
leverantören har i stort sett fungerat bra vilket respondenten tror beror på att de var väl
förberedda och visste vad de ville med systemet. Ett problem med leverantören är att
de expanderar kraftigt och har svårt att hinna med åtagna uppgifter. Dessutom är
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många konsulter hos leverantören nyanställda och har därför väldigt liten erfarenhet av
systemet.

Det nya systemet uppfyllde från början inte helt de krav som företaget ställde på det
vilket medförde att de var tvungna att göra fler anpassningar än planerat. Detta
berodde på att de ville ha ett system som liknade det systemet som de hade förut. Att
lägga till funktioner i systemet har blivit som ett projekt i sig och har kostat mycket
pengar. Pespondenten anser att systemet är väldigt driftsäkert och underhållsvänligt
och att systemet ger den lönsamheten som eftersträvades. Eftersom användarna var
med och påverkade i projektet så togs det emot väl. Respondenten anser att
användarnas situation har förbättras eftersom alla nu sitter med samma system. Dock
är systemet måttligt användarvänligt.

På det stora hela är respondenten nöjd med systemet och tror att de hade valt samma
system idag om de fick göra om valet. En sak som de skulle ändrat på anser han är att
de skulle försökt att anpassa verksamheten mer mot systemet än tvärt om.

5.3 Företag 2

Företag 2 är ett sågverk som har 200 anställda. Jag har på detta företag intervjuat
marknadschefen. Han deltog i den grupp som arbetade med att införskaffa det nya
standardsystemet. Detta system är ett order, lager och faktureringsystem som är
anpassat till sågverksbranschen.

Det gamla systemet som företaget hade var inte år 2000 säkrat. Dessutom tyckte de
anställda att det gamla systemet var omodernt och att det inte stödde verksamheten så
bra. Arbetet med att införskaffa ett nytt system startade 1997.

5.3.1 Dokumentstudie -Metod vid införskaffandet av systemet

Källan som informationen baseras på är Övelius (1998).

Ett konsultföretag gjorde en detaljerad behovsanalys som beskrev hur verksamheten
fungerade och vilka behov som fanns på företaget. Marknadsavdelningen hjälpte till
genom att svara på frågor hur de arbetade.

Det togs fram en ganska övergripande kravspecifikation som innehöll både krav och
önskemål på det nya systemet. Den innehöll också ett antal faktorer som det nya
systemet var tvungen att kunna uppfylla.
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Företaget begärde in offerter från fyra olika leverantörer. Deras system studerades i
detalj. Det viktigaste var funktionaliteten på systemet men de studerade även
leverantören. Priset däremot bortsåg de ifrån eftersom de hade tänkt att välja det
system som bäst stödjer verksamheten. Systemen utvärderades framför allt mot
varandra men även mot det gamla systemet och de krav som hade ställts upp.

Företaget hade som mål att så få anpassningar som möjligt skulle göras. Detta
eftersom systemet är branschspecifikt och att deras företag inte är unikt. Det har dock
skett en del små anpassningar. Verksamheten har också fått anpassa sig mot systemet.

Införandet av systemet skedde revolutionärt, vilket innebär att hela systemet infördes
på en gång. Användarna hade fått utbildning i systemet både innan och samtidigt som
införande. Den del som låg innan införandet av det nya systemet var inte så givande
eftersom de fortfarande levde kvar i det gamla systemet.

5.3.2 Intervju -Resultat vid införskaffandet av systemet

Detta kapitel bygger på intervjun som jag har gjort med företaget.

Respondenten har tidigare arbetat i projekt men aldrig varit med och köpt in ett
standardsystem. Han tycker att de hade ett klart mål med projektet nämligen att
införskaffa ett system som bättre stödjer verksamheten. Tidsplanen som de hade tycker
respondenten var realistisk men den höll inte riktigt. Budgeten som de hade överskreds
marginellt. Även den ar realistisk anser respondenten. De hade i projektgruppen inte
klart vem som skulle ansvara för vad eller vem som skulle göra vad. Respondenten
tycker ändå att arbetet fungerade bra vilket kan bero på att det är en så pass liten
avdelning och att alla var inblandade. Respondenten tycker att de hela tiden visste vad
som skulle göras och att de arbetade metodisk. Respondenten tycker att arbetet med
leverantören har fungerat bra.

Systemet som köptes in uppfyller till stora delar de krav och behov som företaget hade
på det. Det nya systemet ger även den lönsamhet som eftersträvades. Respondenten
anser att användarnas situation har förbättrats eftersom det är lättare att få tag i
information. Systemet är dock inte så användarvänligt. Systemet har tagits emot väl av
användarna. Detta beror på att avdelningen som systemet används på är ganska liten
och att alla har varit med och påverkat i projektet. Respondenten anser att systemet
inte är flexibelt, vill de ändra utseendet på en rapport i programmet måste de anlita
leverantörens konsulter. Systemet som köptes in är både underhållsvänligt och
driftsäkert.

Respondenten tycker att systemet i stort håller den prestanda som leverantören lovade
och han tror att de hade valt samma system idag om de fick göra om valet.
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5.4 Företag 3

Företag 3 arbetar med explosivämnen och har 280 anställda. På detta företag har jag
intervjuat projektledaren för upphandlingen av standardsystemet. I företagets vanliga
organisation har han varit labbchef men efter att detta projekt är avslutat skall han
fortsätta som kvalitetschef. Standardsystemet som företaget har köpt är ett totalsystem
som innehåller moduler för order, inköp, lager, fakturering, tillverkning, underhåll och
kvalitet. Arbetet med att upphandla det nya systemet startade i början av 1997.

Behovet av ett nytt system uppstod när de gick igenom de gamla systemen och fann att
en del system inte skulle klara år 2000 problemet.  Dessutom var systemen gamla och
omoderna och därför ville företaget att de skulle införskaffa sig ett nytt system.

5.4.1 Dokumentstudie -Metod vid införskaffandet av systemet

Källan som informationen baseras på är Övelius (1998).

Företaget genomförde en behovsanalys tillsammans med en konsult som var expert på
totalsystem. I denna behovsanalys gick de igenom hur arbetsrutinerna såg ut idag och
hur de skulle se ut i framtiden.

Arbetet med behovsanalysen resulterade i en kravspecifikation som beskrev det
önskade framtisläget. Denna kravspecifikation hade de delat upp i olika
verksamhetsområden. I detta läge plockade företaget ut en kärngrupp från företagets
olika verksamhetsområden. Denna grupp gick tillsammans igenom alla
verksamhetsområden för att alla skulle få en helhetsbild av företaget. Kravspecifikation
innehöll ett antal faktorer som det nya systemet var tvungen att klara av.

Kravspecifikation skickades ut till ett antal leverantörer för offertbegäran. Företaget
bedömde de olika svaren som kom in genom att betygsätta de olika delarna. Det som
bedömdes var leverantör, funktionalitet, pris och teknik. Den viktigaste
bedömningsfaktorn var leverantören. Efter att företaget bedömt de olika delarna
räknades en totalsumma ihop och detta system valdes att köpas in.
Avtalsförhandlingarna pågick i några veckor och handlade till största delen om pris och
ansvarsfördelning. Det som var oklart var hur mycket anpassningarna skulle komma att
kosta.

Företaget hade som mål att så få anpassningar av systemet som möjligt skulle göras.
Där det går har de försökt att anpassa verksamheten mot systemet men på en del
områden har det varit nödvändigt att istället anpassa systemet. Kravspecifikation
omarbetades tillsammans med leverantören. De gjorde något som kallas mappning
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vilket innebar att de gick igenom varje rutin och noterade om systemet klarade rutinen
eller om anpassning måste ske av systemet eller verksamheten.

5.4.2 Intervju -Resultat vid införskaffandet av systemet

Detta kapitel bygger på intervjun som jag har gjort med företaget.

Arbetet med att införa det nya systemet är ännu inte färdigt. Respondenten tycker att
de hade ett tydligt mål med projektet. I början av projektet då de gjorde behovsanalys
och kravspecifikation så var en utomstående konsult projektledare. När de valt vilket
system som skulle köpas in gjorde blev respondenten projektledare, han var i det
tidigare arbetet med i projektgruppen. Han har aldrig varit delaktig i ett dataprojekt
tidigare men har arbetat i andra projekt förut. De hade flera tidsplaner innan val av
system som inte höll. När de hade valt system så fastslog de en ny tidsplan. Den har
inte riktigt hållits vilket beror på att de inte jobbat så strikt efter den. Respondenten
anser att detta är mycket oturligt därför att den lilla förseningen som har blivit medför
att de inte kan gå igång med systemet innan semestern utan får vänta till hösten. Han
tycker att tidsplanen har varit realistisk men att man inte kan förutse allt som kan
inträffa. Företaget har hittills hållit sig inom projektbudgeten och tror att den ska hålla
för hela projektet.

Respondenten tycker att de har en bra arbets- och ansvars fördelning i projektet. Enligt
respondenten beror detta på att de delat upp projektet i mindre delprojekt och att det
finns en som är ansvarig för varje delprojekt. De har hela tiden vetat hur de ska gå
tillväga med arbetet i projektet. I början var det konsulten som identifierade allt som
skulle göras. Efter valet av system är det leverantören som har skött detta arbete. De
tycker att de har arbetat mycket metodiskt tack vare hjälp från konsulten och
leverantören. Arbetet med leverantören har i stora drag fungerat bra, ett problem är att
leverantören har nyanställt mycket personal och att de inte är så kunniga på systemet.
Ett annat problem är att leverantören har svårt att hinna göra färdigt anpassningar av
systemet i tid.

Respondenten anser att systemet uppfyller de krav och behov som de har på systemet.
Detta har dock krävt en del anpassningar. De tror att systemet ska ge eftersträvad
lönsamhet på sikt. Användarna har inte varit med och påverkat så mycket i projektet.
Det finns användare som är kritiska till det nya systemet men det finns även de som är
positivt inställda. Vid införandet av det nya systemet kommer användarnas situation att
förändras. På en del avdelningar blir det egentligen bara byte från ett system till ett
annat men i produktionen blir det stor skillnad eftersom de som arbetar där själva ska
rapportera till systemet. De har fått gå en grundläggande datakurs eftersom många av
dessa aldrig arbetat med en dator tidigare. Respondenten anser att det nya systemet är
mycket användarvänligt.
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Företaget kan själva göra lättare ändringar i systemet som att ändra utseende på
rapporter. Vid svårare saker måste leverantören göra ändringarna. Systemet innehåller
en del mindre fel men är annars väldigt driftsäkert.

Respondenten är nöjd med systemet och tror att de hade valt samma system idag om
de fick göra om valet.

5.5 Företag 4

Företag 4 arbetar inom skogsindustrin och har 200 anställda och ingår i en större
koncern. Företaget har upphandlat ett ekonomisystem. Han som jag har intervjuat är
ansvarig för denna upphandling. I den vanliga organisationen är han ekonomichef.
Företaget bestämde sig för att införskaffa ett nytt system eftersom det gamla
ekonomisystemet som de hade var omodernt och inte år 2000 säkrat.

Arbetet med att införskaffa ett nytt system startade 1995 med att respondenten var
med i ett koncernprojekt där de dog upp riktlinjer för hur koncernens datormiljö skulle
se ut. Själva upphandlingen av ekonomisystemet startade i januari 1998 och systemet
togs i bruk 1 januari 1999. Dock är det inte det kompletta systemet som de kör utan
bara grundutförandet av systemet. Alla anpassningar av systemet är inte gjorda ännu.

5.5.1 Intervju och dokumentstudie -Metod vid införskaffandet av systemet

Källan som informationen i första delen av detta kapitel baseras på är Övelius (1998).
Andra delen i detta kapitel är information som har kommit fram vid min intervju.

Företaget gjorde ingen behovsanalys eftersom koncernen hade beslutat om vilket
ekonomisystem som alla företag inom koncernen skulle köra. Det fanns heller ingen
direkt kravspecifikation. När koncernen valde vilket system som alla skulle använda så
var det viktiga att systemet skulle passa alla företag i koncernen. Alla företag inom
koncernen fick dock själva välja vilken återförsäljare de ville ha för systemet. Företaget
hade som mål att inte göra några anpassningar av systemet istället anser de att det är
bättre att anpassa verksamheten.

Under våren 1998 hände det ett antal saker som påverkade valet av system. För det
första hade marknadsföringsavdelningen på företaget införskaffat sig ett nytt MPS-
system som stred mot de riktlinjer som koncernen hade dragit upp. Detta MPS-system
kördes på en annan plattform än den som koncernen hade beslutat att alla företag inom
koncernen skulle köra på. För det andra så köpte koncernen upp ett antal företag. På
alla dessa företag kördes samma MPS-system som det som
marknadsföringsavdelningen på företag fyra hade köpt. Alla de uppköpta företagen
körde dessutom samma ekonomisystem och som de hade kopplat ihop med MPS-
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systemet. Eftersom företaget också hade tänkt att koppla ihop sitt ekonomisystem med
MPS-systemet så valde de att köpa samma system som de uppköpta företagen hade.

5.5.2 Intervju -Resultat vid införskaffandet av systemet

Detta kapitel bygger på intervjun som jag har gjort med företaget.

Respondenten har varit med om en upphandling av standardsystem tidigare, det var när
de köpte in ekonomisystemet som de har kört tidigare. Företaget har gjort en grov
tidsplan men de har inte jobbat så bundet mot den. De har inte klarat av att hålla denna
tidsplan på grund av personalbortfall och oplanerade anpassningar. Dessa oplanerade
anpassningar beror enligt respondenten på att de tittat för lite på systemet innan de
valde att köpa det. Budgeten ligger i fas än så länge men kommer att spricka enligt
respondenten på grund av alla oplanerade anpassningar. Respondenten anser att
ansvars- och arbetsfördelningen i projektet inte har fungerat eftersom det har
tillkommit uppgifter som inte var tänkta från början. Respondenten är mycket missnöjd
med hur samarbetet med leverantören har fungerat. Anledningen är att systemet inte
alls håller den prestanda som leverantören utlovade. Leverantören har förklarat och
visat funktioner i systemet och inte gjort klart för företaget att de skulle byggas med
konsultverksamhet. Respondenten anser att en djupare analys av systemet skulle ha
visat att inte alla funktioner som önskades fanns i systemets grundutförande.

Verksamhetens krav och behov har ännu inte uppfyllts av systemet eftersom inte alla
anpassningar är färdiga ännu. Detta gör att de inte har fått de rationaliserings vinster
som de räknat med. Respondenten tror att systemet kommer att ge eftersträvad
lönsamhet på sikt. Användarna på företaget har varit med i processen att införskaffa ett
nytt systemet vilket gör att systemet har tagits emot väl. Respondenten tycker att
systemet inte är så användarvänligt vilket kan bero på att användarna och
projektgruppen ännu inte fått den utbildning som de blivit lovade av leverantören.

Respondenten är mycket missnöjd med leverantörens agerande men tror ändå att de
hade valt samma system om de fick göra om upphandlingen. Däremot anser han att
upphandlingen skulle skett på ett annorlunda sätt där de skulle studerat systemet
djupare och krävt mer av leverantören.

5.6 Företag 5

Företag 5 arbetar inom verkstadsindustrin och har drygt 300 anställda. Jag har på detta
företag intervjuat IT-chefen. Respondenten är nytillträdd och var inte med vid
upphandlingen av systemet men är trots detta ganska insatt i hur företaget arbetade vid
införskaffandet av det nya systemet. Systemet är uppbyggt av moduler och från början
köptes en MPS-modul. Företaget har sedan byggt ut systemet och i dag täcks nästan
alla företagets administrativa rutiner in i systemet. MPS-systemet upphandlades 1994.
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5.6.1 Intervju -Metod vid införskaffandet av systemet

Personen som jag intervjuade på företaget var inte med vid upphandlingen av det nya
systemet så jag vet inte hur företaget gick tillväga vid detta arbete. När jag intervjuade
respondenten så framkom det ändå en del information om hur företaget hade arbetat
och det finns presenterat i texten i kapitel 5.6.2.

5.6.2 Intervju -Resultat vid införskaffandet av systemet

Detta kapitel bygger på intervjun som jag har gjort med företaget.

Respondenten tror inte att företaget hade något klart mål vid införskaffandet av det
nya systemet. Han tror snarare att de tyckte att de hade behov av ett nytt system och
sedan gick ut och såg om det fanns några system som kunde passa verksamheten. När
de gjorde detta fann de att det egentligen bara fanns två olika alternativ. Utav dessa två
system var ett system mer profilerat till större företag så därför valdes det andra
systemet. Respondenten tror inte att företaget har arbetat så metodiskt vid arbetet med
att införskaffa det nya systemet. När företaget sedan har byggt ut systemet genom att
köpa upp fler moduler så har arbetet gått till så att de har studerat en modul och sedan
sett på hur den skulle kunna stödja verksamheten i dess arbete.

Det är leverantören som gör allt arbete vid införskaffandet av en ny modul. De
upprättar en tidsplan och en projektbudget och sedan får företaget godkänna eller
förkasta den. Arbetet har fungerat bra med leverantören. Ett problem är att de har växt
kraftigt och har svårt att hinna med alla åtaganden. Respondenten tycker också att de
inte får den respons från leverantören som de skulle vilja ha. Han tror att detta beror på
att företaget är ganska litet och att leverantören fokuserar på sina större kunder.

Respondenten anser att systemet uppfyller de krav och behov som företaget har på
systemet. Han anser att systemet ger dem möjlighet att uppnå de avsedda effekter och
bidrag som de har med systemet men att de inte har kommit ända fram än. Detta beror
på enligt respondenten att de inte ännu använder systemet fullt ut. Respondenten
tycker att de inte har uppnått önskad lönsamhet än men han anser att systemet kan
hjälpa dem att känna pengar bara de utnyttjar systemet bättre.

Respondenten tycker att leverantörens utbildningar på systemet är bra men att
leverantören har så fullt med arbete att de inte hinner med att utbilda i önskad
omfattning. Detta medför att företaget inte kan utnyttja systemet fullt ut.
Respondenten vet inte riktigt om användarnas arbetssituation har förbättrats men han
tror att den skulle förbättras om de lärde sig systemet bättre och vågade lita på
informationen som finns i det. Enligt respondenten var det cheferna på respektive
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avdelning som bestämde sig för vilket system som skulle köpas in. Användarna hade
mycket lite att säga till om men respondenten tycker att användarna har accepterat att
det kommit ett nytt system. Respondenten tycker att det nya systemet är måttligt
användarvänligt.

Respondenten anser att systemet är ganska flexibelt uppbyggt och att det är driftsäkert
och underhållsvänligt. Det förekommer dock en del buggar i systemet. Systemet håller
den prestanda som leverantören har utlovat. Företaget har haft som mål att inte göra
några anpassningar utan hellre anpassa verksamheten mot systemet. De har ändå gjort
en del anpassningar av systemet.

Respondenten är inte helt säker på om de hade köpt samma system idag om de fick
göra om valet. Han tycker att de kanske har köpt ett onödigt stort och dyrt system som
de inte kan utnyttja fullt ut.
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6 Analys

I detta kapitel skall jag analysera den information som jag har samlat in och presenterat
i kapitel 5. Jag skall försöka att se om företagen har arbetat metodiskt och om de är
nöjda med det resultat som arbetet har genererat. Jag skall sedan jämföra detta med
min problemformuleringen som finns presenterad i kapitel 3. Jag skall även försöka se
om resultatet är beroende av hur företagen har arbetat.

6.1 Företag 1

Anledningen till att företag 1 skulle byta system var att det gamla var för dyrt i drift.
Därför gjorde de ingen behovsanalys eftersom det nya systemet bara skulle likna det
som de redan hade och inte behövde vara bättre. Företaget utformade en detaljerad
kravspecifikation som innehöll ett antal faktorer som de system som utvärderades var
tvungen att kunna uppfylla. Företaget utvärderade även leverantören noggrant. Det
system som valdes krävde en hel del anpassningar av både systemet och verksamheten.
Samtidigt som systemet införandes i verksamheten skedde utbildning av
slutanvändarna.

Projektarbetet på företaget har fungerat bra trots att tidsplanen inte riktigt höll.
Projektbudgeten överskreds på grund av de blev tvungna att bygga ut datorkraften och
på att företaget gjorde fler anpassningar än vad som var planerat. Samarbetet med
leverantören har fungerat bra vilket beror på att de var väl förberedda och visste vad
de ville med systemet. På det stora hela är respondenten nöjd med systemet och tror att
de hade valt samma system idag om de fick göra om valet. En sak som de skulle ändrat
på anser han är att de skulle försökt att anpassa verksamheten mer mot systemet än
tvärt om.

Jag anser att företaget har gått metodiskt tillväga vid val av system. Ett problem som
företaget har haft är att de har velat att det nya systemet så mycket som möjligt skall
likna det system som de hade innan. Detta har medfört mycket anpassningar. Det kan
finnas faktorer som kan ha påverkat resultatet men som inte har kommit fram i min
undersökning. Förutom detta verkar det som om de har lyckats väl i sin
systeminvestering.

6.2 Företag 2

Företaget tog hjälp av ett konsultföretag som gjorde en detaljerad behovsanalys som
beskrev hur verksamheten fungerade och vilka behov som fanns på företaget.
Företaget tog fram en ganska övergripande kravspecifikation som innehöll både krav
och önskemål på det nya systemet. Företaget utvärderade tänkbara system noggrant
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och det som bäst stödde verksamheten valdes. De studerade även leverantören.
Företaget hade som mål att så få anpassningar av systemet som möjligt skulle göras.
De gjorde dock några små anpassningar.

Projektarbetet har fungerat bra trots att de inte hade någon klar arbets- och
ansvarsfördelning i projektet. Detta kan bero på att avdelningen som köpte in systemet
är så pass liten. Tidsplanen höll inte riktigt och budgeten överskreds marginellt.
Systemet som köptes in uppfyller till stora delar de krav och behov som företaget hade
på det. Det nya systemet ger den lönsamhet som eftersträvades. Respondenten tror att
de valt samma system idag om de fick göra om valet.

Jag tycker att företaget har arbetat metodiskt när de införskaffade ett nytt
standardsystem. De verkar också nöjda med det nya systemet. Jag tror att anledningen
till att de höll tidsplan och budget så pass bra var att de inte gjorde så mycket
anpassningar.

6.3 Företag 3

Företaget genomförde en behovsanalys tillsammans med en konsult som var expert på
totalsystem. I denna behovsanalys gick de igenom hur arbetsrutinerna såg ut idag och
hur de skulle se ut i framtiden. Arbetet med behovsanalysen resulterade i en
kravspecifikation som beskrev det önskade framtidsläget. Den viktigaste
bedömningsfaktorn var leverantören Där det går har de försökt att anpassa
verksamheten mot systemet men på en del områden har det varit nödvändigt att istället
anpassa systemet.

Tidsplanen som företaget hade för projektet har fått omarbetas flera gånger, däremot
har de lyckats hålla sig inom den budget som företaget hade. Företaget har arbetat
mycket metodiskt tack vare hjälp från konsulten och leverantören. Respondenten anser
att systemet uppfyller de krav och behov som de har av systemet. Det har dock krävts
en del anpassningar. Respondenten är nöjd med systemet och tror att de hade valt
samma system idag om de fick göra om valet.

Företaget har haft svårt att hålla sina tidsplaner vilket beror på att de inte visste innan
projektet började hur mycket arbete som skulle krävas. De har arbetat mycket
metodiskt och gått grundligt tillväga. Företaget är nöjda med det nya systemet och
tycker att de lyckats väl.
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6.4 Företag 4

Företaget gjorde ingen behovsanalys utan bestämde sig för att köpa ett system som
kördes av en del andra företag inom den koncern som företaget ingår i. De gjorde
heller ingen direkt kravspecifikation.

Företaget har inte klarat av att hålla sig inom tidsplanen vilket beror på personalbortfall
och att det krävdes mycket mer anpassningar än planerat. Enligt respondenten ligger
budgeten som företaget tagit fram i fas än så länge men kommer att spricka på grund
av alla oplanerade anpassningar. Respondenten anser att ansvars- och
arbetsfördelningen i projektet inte har fungerat eftersom det har tillkommit uppgifter
som inte var tänkta från början. Verksamhetens krav och behov har ännu inte uppfyllts
av systemet eftersom inte alla anpassningar är färdiga ännu. Respondenten är mycket
missnöjd med leverantörens agerande men tror ändå att de hade valt samma system om
de fick göra om upphandlingen. Däremot anser han att upphandlingen skulle skett på
ett helt annorlunda sätt där de skulle studerat systemet djupare och krävt mer av
leverantören.

Företaget studerade inte det valda systemet i detalj vilket har straffat sig med mycket
anpassningar som inte var planerade. Detta har gjort att införandet har blivit dyrare än
planerat. Hur mycket dyrare vet inte respondenten än eftersom de har en hel del kvar.
Respondenten är mycket missnöjd med resultatet av systeminvesteringen men tycker
inte att det är något egentligt fel på systemet, problemet är att samarbetet med
leverantören inte fungerar alls. Detta har medfört att företaget inte vet om de kommer
att kunna gå igång med hela det nya systemet.

6.5 Företag 5

Företaget gjorde inte någon behovsanalys innan de valde system utan kollade vilka
system som fanns på marknaden och valde det som de trodde skulle passa
verksamheten bäst. Respondenten anser att företaget inte har arbetat så metodiskt vid
arbetet med att införskaffa det nya systemet.

På detta företag är det leverantören som gör upp tidsramar och budgetar och sedan får
företaget godkänna eller förkasta dem. Respondenten tycker att systemet uppfyller de
krav och behov som företaget har på systemet. Han anser att systemet ger dem
möjlighet att uppnå de avsedda effekter och bidrag som de har med systemet men att
de inte har kommit ända fram än. Detta beror på enligt respondenten att de inte ännu
använder systemet fullt ut. Respondenten tycker att de inte har uppnått önskad
lönsamhet än men han anser att systemet kan hjälpa dem att tjäna pengar bara de
utnyttjar systemet bättre. Respondenten är inte helt säker på om de hade köpt samma
system idag om de fick göra om valet. Respondenten tycker att de har köpt ett onödigt
stort och dyrt system som de inte kan utnyttja fullt ut.
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Detta företag har inte arbetat metodiskt när de valde system. Systemet som köptes är
väldigt stort och komplext och företaget kan därför inte utnyttja det fullt ut.
Respondenten är inte helt nöjd med resultatet eftersom systemet som köptes är för
stort och dyrt för verksamheten.



Resultat

35

7 Resultat

I detta kapitel skall jag presentera resultatet av mitt arbete. Jag presenterar vilka
företag som har arbetat metodiskt och vilka som inte gjort det. Sedan presenterar jag
vilka företag som har fått ett lyckat resultat och vilka som inte har fått det. Jag
försöker sedan se på hur metodiken påverkar på resultatet. Sist i detta kapitel så
presenteras de slutsatser som jag drar av mitt resultat.

7.1 Resultat av analysen

Här nedan presenteras vad jag kom fram till i min analys av företagen som finns i
kapitel 6.

• Vilka företag har arbetat metodiskt

• Vilka företag har inte arbetat metodiskt

• Vilka företag har fått ett lyckat resultat

• Vilka företag har inte fått ett lyckat resultat

• Metodikens påverkan på resultatet

Jag tycker att man kan urskilja att företag 1, 2 och 3 har arbetat metodiskt vid
införandet av ett standardsystem i sin verksamhet. Detta grundar jag på att dessa
företag tog reda på vilka behov det fanns av ett nytt system i verksamheten. De
utformade sedan kravspecifikation som innehöll krav som det nya systemet var tvunget
att kunna uppfylla. Kravspecifikation användes för att utvärderade olika system. Dessa
företag utvärderade också leverantören.

Jag anser att företag 4 och 5 inte har arbetat metodiskt. Detta grundar jag på att ingen
utav dessa gjorde någon behovsanalys. De utformade heller ingen direkt
kravspecifikation. Företag 4 gjorde inte någon grundlig utvärdering av det systemet
som valdes. Företag 5 utvärderade endast två olika system och de valde ganska snabbt
vilket de skulle ha.

Företag 1, 2 och 3 är nöjda med de systemen som köptes in. De här företagen säger att
de hade valt samma standardsystem idag om de fick göra om valet. För att dessa
företag ska bli nöjda med systemen har det i två fall krävts en hel del anpassningar av
systemen som valdes. I det tredje fallet har det endast krävts små anpassningar.

Företag 4 och 5 är inte helt nöjda med sina resultat. Företag 4 är mycket missnöjda
med sin investering. De tycker att leverantören har sagt att systemet ska klara av saker
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som det sedan visat sig att det inte gör. Detta har medfört att de har behövt göra
mycket anpassningar vilket har blivit mycket dyrt. Hur mycket dyrare vet de inte
eftersom det är mycket arbete kvar att göra. Företag 5 tycker att systemet stödjer
verksamheten bra. Problemet är att de har köpt in ett onödigt stort och dyrt system
som de inte kan utnyttja fullt ut. Företaget tror inte att de hade valt detta system idag
om de fick göra om valet.

Jag har i mitt arbete undersökt 5 företag och jag anser att 3 av dessa har arbetat
metodiskt och att 2 inte har gjort det vid införandet av standardsystemet i
verksamheten. De företag som har fått ett lyckat resultat av införandet är samma 3
företag som har arbetat metodiskt. Utav de 2 företag som inte arbetade metodiskt är
det ena väldigt missnöjda med sitt resultat och det andra ganska missnöjda. Det är
svårt att säga i vilken grad den metodik som företagen har använt i sitt arbete har
påverkat resultatet. Detta på grund av att det bara är ett fåtal företag som jag har
undersökt och det finns faktorer som påverkar resultatet som inte har kommit med i
min undersökning. Det finns ju en viss chans att ett företag köper in ett system utan att
ha gjort en behovsanalys eller en kravspecifikation och ändå blir nöja med resultatet.

7.2 Slutsatser

Det jag har fått fram i mitt arbete är tre företag som har arbetat metodiskt och är nöjda
med sitt resultat. Ett företag som inte har arbetat metodiskt och inte är nöjda med sitt
resultat och ett företag som inte har arbetat metodiskt och som är ganska missnöjda
med sitt resultat. Att arbeta metodiskt vid införandet av ett standardsystem i
verksamheten är kanske inte nödvändigt för att få ett lyckat resultatet. Jag tror ändå att
jag kan påstå att ett metodiskt arbetssätt klart ökar chansen för ett lyckat resultat.
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8 Diskussion

I detta kapitel skall jag diskutera mitt resultat. Jag tar även upp erfarenheter som jag
har fått av att arbeta med mitt examensarbete. Slutligen tar jag upp några förslag på
fortsatta arbeten inom det område som jag har arbetat med.

8.1 Undersökningens resultat

Allt fler företag som skall införskaffa ett nytt informationssystem väljer att köpa ett
färdigt standardsystem istället för att egenutveckla ett system. Detta är något som jag
tror kommer att fortsätta eftersom det tar betydligt längre tid att egenutveckla ett
system än att köpa ett som redan är färdigt.

När jag genomförde mina intervjuer var det ett problem med leverantörerna som alla
företagen uttryckte. Problemet med att leverantören lider av ”växtvärk”. Med detta
menar de att leverantören har svårt att hinna med sina antaganden och företaget får
inte den konsulthjälp som de blivit lovade och behöver. Detta beror på att
leverantörerna har svårt att rekrytera folk till sin verksamhet och de som rekryteras är
ofta nyutexaminerade och inte särskilt insatta i systemen som de arbetar med.

I min undersökning valde jag att intervjua fem företag som hade införskaffat ett
standardsystem. Jag önskar att jag hade haft mer tid så jag hade kunnat intervjua fler
företag. Detta tror jag hade medfört att jag skulle ha mer belägg för min slutsats. Jag
tror ändå att den är rimlig och gäller i ett större perspektiv och inte bara för de företag
som jag har undersökt.

Jag kom i mitt resultat fram till att ett metodiskt arbetssätt klart ökar chansen för att
resultatet vid införandet av ett standardsystem skall vara lyckat. Jag tycker att SIV-
metoden kan vara bra att ha som vägledning vid en upphandling om man är lite osäker
på hur man ska gå till väga. Jag anser att det är viktigt med ett ordentligt förarbete för
att resultatet skall bli bra. Med förarbete menas att det görs en behovsanalys och en
kravspecifikation. Två av de fem företag som jag har intervjuat har inte gjort detta
arbete. Jag tycker det är konstigt att de lägger ner så mycket resurser på ett nytt
system utan att egentligen veta vad de behöver eller vill ha.

8.2 Erfarenheter av mitt arbete
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Jag tycker att det har varit intressant att arbeta med mitt examensarbete och jag har lärt
mig en hel del. Det som jag framför allt har lärt mig är att arbeta självständigt. Det är
en frihet i att själv kunna bestämma när och hur man ska arbeta och samtidigt ett stort
ansvar.

Det som har varit intressantast i mitt arbete var att genomföra intervjuerna. När jag
genomförde dem så fick jag en inblick i hur det ser ut utanför högskolan. Jag har fått se
hur företagen arbetar och hur de genomför ett projekt. Jag har även fått se hur
förhållandet mellan leverantör och kund fungerar.

En erfarenhet som jag har fått av detta arbete är att det är väldigt tidskrävande att få
tag i de personer som jag har intervjuat. Ett annat problem som jag har fått erfara när
jag skaffade företag på egen hand var att det var svårt att få tag i rätt person på
företaget. Ofta blev jag slussad fram och tillbaka på företagen.

En risk som alltid finns vid intervjuer är att respondenten påverkas av intervjuaren. Ett
annat problem vid intervjuer är att intervjuaren tolkar respondentens svar. Jag har
försökt att undvika detta genom att använda mig av en bandspelare. Detta gör att man
kan lyssna på intervjun flera gånger.

8.3 Förslag till fortsatt arbete

Efter att skrivit detta arbete tycker jag att det vore intressant att titta närmare på
anpassningar av standardsystem. Den stora frågan är om det är nödvändigt att anpassa
systemen efter verksamheten och om det är lönsamt. En del företag som jag intervjuat
säger att det är svårt att försvara en anpassning ekonomiskt. Alla företagen som jag har
intervjuat har sagt att de vill undvika att göra anpassningar. Ändå har alla gjort det i
skiftande omfattning. Anledningen är ofta att företaget gör en anpassning för att inte
förlora en funktion som de hade i det gamla systemet . Företagen säger sedan att de
ska försöka jobba bort anpassningarna. Detta gör att företaget först lägger ner en
massa pengar på att få en anpassning. Sedan ska de lägga ner en massa resurser för att
bli av med den.

Jag tycker att det skulle vara intressant att göra om samma undersökning men med
företag som har använt sig av en vedertagen metod vid upphandlingen. En metod för
upphandling av standardsystem kan vara ett hjälpmedel för att strukturera upp
arbetsprocessen. Det skulle vara intressant att se om de blir mer nöjda med sitt resultat.
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Bilaga

Intervjufrågor

Allmänna frågor

• Inom vilken bransch arbetar ni?

• Hur många anställda har företaget?

• Vad är din befattning nu?

• Vad var din roll under upphandlingen?

• Vilken typ av system gällde upphandlingen?

• När startade upphandlingen?

• Hur länge har ni kört systemet?

Frågor på projektet

• Har ni arbetat i liknande projekt förut?

• Hade ni ett klart och tydligt mål med projektet?

• Hade ni delmål där konkreta resultat kunde avstämmas? (milstolpar)

• Har projektets tidsplan hållits? Var det en realistisk tidsplan?

• Höll ni er inom projektbudget? Var den realistisk?

• Hade ni en bra ansvars- och arbetsfördelning i projektet? Fungerade den?

• Hade ni när ni började med projektet klart för er hur ni skulle gå tillväga?

• Tycker du att ni arbetade metodiskt?

• Var ni väl förberedda inför kontakten med systemleverantörerna? (krav/behov)

• Hur har arbetet fungerat med den leverantör som ni valde?

Frågor på systemet

• Har verksamhetens krav och behov uppfyllts med systemet?

• Ger standardsystemet avsedda effekter och bidrag för verksamheten?
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• Ger systemet eftersträvad lönsamhet?

• Har användarnas situation förbättrats?

• Är systemet användarvänligt?

• Hur har systemet tagits emot?

• Hade användarna möjlighet att påverka arbetet i projektet?

• Är systemet flexibelt uppbyggt för utbyggnader/ändringar?

• Är systemet driftsäkert och underhållsvänligt?

• Håller systemet den prestanda som leverantören utlovade?

• Behövdes det mer anpassningar av systemet och verksamheten än beräknat?

• Hade ni valt samma system idag om ni vetat vad ni vet idag?


