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Hantering av en snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat till
organisationen

Lena Johansson (a98lenjo@ida.his.se)

Sammanfattning
Genom att implementera ett affärssystem anses organisationerna skapa goda
förutsättningar för att hantera den dynamik som idag råder på marknaden. Den kritik
som riktas mot leverantörer av affärssystem är dock att kunderna anser
implementationen av systemet ta alldeles för lång tid och att systemen ej tillräckligt är
anpassade till organisationerna. Då det råder en osäkerhet kring om en kund kan få
båda behoven tillfredsställda syftar denna rapport till att utreda hur leverantörer av
affärssystem eventuellt går tillväga för att hantera kombinationen av de båda behoven;
snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen. De metoder
som tillämpats för att utreda problemet är en fallstudie, litteraturstudie och intervjuer.
Sammanlagt har fyra leverantörer av affärssystem involverats i utredningen. Utifrån
den information som erhållits från den utredning som tillämpats är att leverantörerna
tycks tillgodose de båda behoven genom att utveckla förkonfigurerade
branschspecifika affärssystem.

Nyckelord: Affärssystem, Fallstudie, Processorientering
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1 Introduktion
Begreppet och betydelsen av förändring är något Ackoff (1981) diskuterar kring i sin
bok ”Creating the Corporate Future”. Ackoff (1981) hävdar att begreppet i sig har
genomgått en förändring i den bemärkelsen att det råder en skillnad mellan begreppets
sätt att påverka samhället idag i förhållande till vad det gjort tidigare. Orsaken är,
enligt Ackoff (1981), att den hastighet i vilken förändring sker idag är betydligt högre
än tidigare och skapar därför en ökad dynamik i samhället. Ur ett organisatoriskt
perspektiv skapar denna dynamik stora påfrestningar. Ackoff (1981) hävdar att
konsekvensen av att ej tillräckligt snabbt kunna anpassa sig till rådande förändringar
kan bli oerhört kostsamt om inte förödande för dagens organisationer.

En bidragande faktor till denna ökade dynamik var framför allt de förändringar i
handel och konkurrens som började göra sig gällande under 70-talet och medförde
nya krav på organisationerna (Sandkull & Johansson, 1996). Den ökade konkurrensen
medförde, enligt författarna, framför allt att kunderna i större utsträckning kunde välja
den organisation som bäst tillfredsställde dess behov. På en överbudsmarknad är det
enligt, Bergstrand & Wallin (1995), konkurrenterna som bestämmer tempot eftersom
att den som hamnar på efterkälken i lanseringen av nyheter riskerar att tappa
marknadsandelar. Dynamiken uppstår därför som en konsekvens av att kundens
behov kontinuerligt förändras vilket leder till att organisationerna ständigt och
dessutom snabbt måste vidta åtgärder för att bevara sin överlevnad (Sandkull &
Johansson, 1996). Detta har bidragit till att organisationer idag behöver tillgång till
allt effektivare hjälpmedel för att kunna öka tempot i konstruktions-, produktions-,
distributions- och marknadsföringsprocesserna (Bergstrand & Wallin, 1995). Enligt
författarna är datoriserad informationsteknologi ett sådant hjälpmedel.

Enligt Gates (1999) förbättrar digital teknik organisationers sätt att fungera genom att
tekniken kan förse organisationen med den snabba reaktionsförmåga de kommer att
behöva för att kunna konkurrera i, vad författaren valt att kalla,
höghastighetsaffärernas framväxande värld. Davenport (2000) skriver att
organisationer genom implementation av ett affärssystem erhåller effektivare
processer vilket, enligt Bergstrand & Wallin (1995), tycks vara en förutsättning för att
kunna konkurrera på marknaden.

Enligt Davenport (2000) är den kritik som riktas mot affärssystem till största del
fokuserad på att kunderna anser implementationen av systemet ta alldeles för lång tid.
Risken med att implementationen av ett affärssystem drar ut på tiden är att
organisationen ej tillräckligt snabbt hinner anpassa sig till de förändringar som sker på
marknaden och förlorar sin marknadsandel till en konkurrent.

Leverantörer av affärssystem kritiseras, enligt Davenport (2000), även för att
systemen ej tillräckligt är anpassade till organisationerna. Davenport (2000) menar att
en av de största utmaningarna vid implementation av affärssystem är att få systemen
anpassade till den specifika verksamheten och ej tvärtom. Davenport (2000)
poängterar att systemet skall ligga till grund för den specifika verksamheten och bidra
till att uppfylla de organisatoriska målen. Konsekvenserna av ett system som ej är
anpassat till verksamheten kan komma att försvåra måluppfyllelseprocessen, då
organisationen kan få arbeta på ett sätt som ej är önskvärt (Davenport, 2000). För att
råda bot på detta problem bör mycket tid läggas vid implementation av affärssystemet
då det är där organisationen och systemet skall anpassas till varandra (Davenport,
2000).
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Davenport (2000) är mycket tveksam till om kunderna kan få båda behov (snabb
implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen) tillfredsställda.
Enligt Davenport (2000) kan ett affärssystem implementeras på fyra olika sätt och
författaren illustrerar de olika tillvägagångssätten i en matris (se kapitel 2.3.7). Den
ena dimensionen representerar tiden för implementation och den andra representerar
det mål (fokus) kunden har med implementationen. Utifrån den kritik som riktas mot
leverantörerna skulle den del i matrisen som är relaterad till en snabb och strategisk
implementation vara den optimala. Då Davenport (2000) är skeptisk till om
kombinationen snabb och strategisk är möjlig att realisera är syftet med denna rapport
att undersöka hur leverantörer av affärssystem eventuellt går tillväga för att hantera
kombinationen av de båda behoven.

Under kapitel två förklaras de grundläggande begrepp som är relevanta för att både
undersöka och förstå det problem denna rapport syftar till att utreda. Kapitlet är
uppdelat i tre delkapitel. Först förs en diskussion kring organisationer och dess
omgivning. Därefter diskuteras och förklaras begreppet informationssystem och
slutligen begreppet systemutveckling.

I kapitel tre beskrivs orsaken till att det problem denna rapport syftar till att utreda är
värt att ta i beaktande. Först ges en kort introduktion till problemet. Därefter redogörs
problempreciseringen samt eventuella avgränsningar. Slutligen ges en vision kring
förväntat resultat.

Under kapitel fyra sammanfattas de möjliga metoder som kan tillämpas för att finna
ett svar på det problem som ligger till grund för denna rapport. Utifrån de möjliga
metoder som presenterats redovisas slutligen de metoder som valts.

I kapitel fem beskrivs arbetsprocessen vid tillämpandet av respektive metod.

Kapitel sex innefattar den information, relaterad till problempreciseringen, som
erhållits genom tillämpandet av vardera metod.

Under kapitel sju analyseras den information som framkommit under utredningen.

Det resultat, relaterat till problempreciseringen, som framkommit under utredningen
presenteras i kapitel åtta.

Slutligen, i kapitel nio, görs ett kritiskt granskande av det material som utgör denna
rapport samt ges förslag till fortsatt arbete.
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2 Bakgrund
Under detta kapitel förklaras de grundläggande begrepp som är relevanta för att både
undersöka och förstå det problem denna rapport syftar till att utreda. De
grundläggande begrepp som står i fokus är framför allt tid och affärssystem. Tid ur
den bemärkelsen att tiden i allt större utsträckning har blivit ett konkurrensmedel och
affärssystem då implementation av ett system av detta slag är ett sätt för
organisationerna att hantera den rådande konkurrensen. Först i detta kapitel förs en
diskussion kring organisationen och dess omgivning. Därefter beskrivs och förklaras
begreppet informationssystem och slutligen begreppet systemutveckling. Varje
delkapitel bär strukturen av en ”tratt”. Först beskrivs varje ämnesområde generellt för
att i allt större utsträckning bli mer specifikt och beskriva den del inom ämnesområdet
som är av betydelse för denna rapport.

2.1 Organisation och dess omgivning
Ackoff (1981) diskuterar kring begreppet förändring och hävdar att den hastighet i
vilken förändring sker idag är betydligt högre än tidigare och skapar därför en ökad
dynamik i samhället. Ur ett organisatoriskt perspektiv skapar, enligt författaren, den
rådande dynamiken stora påfrestningar. Vad är orsaken till denna ökade dynamik, på
vilket sätt påverkas dagens organisationer av den samt hur går organisationerna till
väga för att hantera dynamiken? Detta är de frågeställningar detta kapitel syftar till att
besvara.

2.1.1 Organisation

Enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1999) existerar ingen allmän enighet om hur
begreppet organisation bäst definieras. Enligt författarna är dock det karakteristiskt
för organisationer att de har en arbetsfördelning och en administrativ apparat som med
olika regler, värderingar och avtal som grund försöker säkra koordinering, kontinuitet
och måluppfyllelse.

Det har skett mycket markanta förändringar i organisationsformerna under en 100-
årsperiod och det finns ingen anledning att tro att de organisationsformer som är
vanliga idag representerar historiens slutstation (Bakka et al, 1999). När samhället
förändras följer också organisationerna med (Bakka et al, 1999). Enligt författarna har
situationsteorin etablerat sig som den dominerande riktningen vid studier av
organisationsstruktur, särskilt när det gäller jämförelse av organisationsformer. I den
engelskspråkiga litteraturen kallas, enligt författarna, riktningen ”Contingency
Theory”. Denna riktning diskuteras mycket ingående av Hatch (1997). Enligt Bakka
et al (1999) kan ”Contingency Theory” översättas med teorin om situationsbestämda
organisationsformer men författarna har dock valt beteckningen situationsteori.

Situationsteorin fick enligt Bakka et al (1999) sitt genombrott på 60-talet och kom att
spela en mycket central roll i 70-talets organisationsforskning. Enligt författarna tycks
dess inspirationskraft inte vara uttömd på långa vägar. Utgångspunkten för
situationsteorin är att organisationer ska betraktas som öppna system där utbytet med
omvärlden är av grundläggande betydelse för förståelsen av organisationers
problemsituation och dess inre struktur (Bakka et al, 1999). Enligt Bakka et al (1999)
försöker situationsteorin visa att under givna förutsättningar är några
organisationsformer effektivare än andra och ger bättre anpassningsförmåga.
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2.1.2 Omgivningens betydelse

Metaforer har enligt Flood & Carson (1993) länge använts för att ge en beskrivning åt
samt skapa förståelse för beteendet hos olika fenomen. Författarna påstår att det är
lättare att få förståelse för ett komplext fenomen om detta kan ses utifrån ett annat
perspektiv som observatören i fråga redan bär kunskap om. En metafor som används i
stor utsträckning för att ge en beskrivning åt olika fenomen är metaforen relaterad till
begreppet system. Enligt Miller (1995) kan ett system definieras enligt följande:

”A system is a set of interacting units with relationships among them.”
(Miller, 1995, sid 16)

En modell Flood & Carson (1993) redogör för i sin bok i samband med en diskussion
kring ett systems relation till dess omgivning är den cybernetiska modellen. Det
modellen enligt Flood & Carson (1993) syftar till att poängtera är att en dynamisk
omgivning hotar systemet samt försätter det ur balans. För att bevara sin överlevnad
måste systemet vidta åtgärder och anpassa sig till förändringarna för att på nytt uppnå
en balanserad situation (Flood & Carson, 1993). Enligt Bakka et al (1999), som är
förespråkare för organisationsteori, är ett viktigt drag vid så gott som all
organisationsteori att den vilar på systemförutsättningar. Detta tyder på att modellen
kan användas för att ge en beskrivning åt en organisations relation till dess
omgivning.

Den dynamik som idag råder på marknaden är en konsekvens av de förändringar i
handel och konkurrens som började göra sig gällande under 70-talet (Sandkull &
Johansson, 1996). Konkurrensen har bidragit till att kunderna i större utsträckning kan
välja den leverantör som bäst tillfredställer dess behov. På en överbudsmarknad är det
enligt Bergstrand & Wallin (1995) konkurrenterna som bestämmer tempot eftersom
den som hamnar på efterkälken i lanseringen av nyheter riskerar att tappa
marknadsandelar. Tiden har enligt Bergstrand & Wallin (1995) blivit ett
konkurrensmedel vilket ställer krav på allt effektivare hjälpmedel för att kunna öka
tempot i konstruktions-, produktions-, distributions- och marknadsföringsprocesserna.
Begreppet process förklaras mer ingående i kapitel 2.1.4. För att hävda sig i
konkurrensen måste organisationerna enligt Bergstrand & Wallin (1995) se till att
kunden får:

• Rätt produkt

• Med rätt prestanda (kvalitet)

• I rätt tid

• Till rätt pris

• Med rätt support (service)

Ovanstående är enligt Bergstrand & Wallin (1995) ett krav på totalkvalitet som är ett
resultat av att kunden hamnat i centrum och som inte bara berör marknadsavdelningen
utan ställer krav på processen genom hela verksamheten. Enligt Helling & Helling
(2000) är begreppet totalkvalitet den svenska beteckningen för Total Quality
Management (TQM). Teorierna bakom TQM diskuteras under kapitel 2.1.5.

Synen på kvalitetsbegreppet har förändrats (Helling & Helling, 2000). Tidigare sattes,
enligt författarna, likhetstecken mellan begreppen kvalitet och produktkvalitet och
organisationernas framgång mättes oftast med nyckeltal som svarade på frågan vad
som kommer ut ur produktionen i form av varor och tjänster.
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Idag fokuserar kvalitetsbegreppet på hur organisationen åstadkommer varor och
tjänster med hjälp av kompetenta och motiverade medarbetare samt effektiva
processer (Helling & Helling, 2000).

För att organisationen över huvudtaget ska kunna genomföra den nödvändiga
anpassningen till ändrade villkor i omvärlden är det en förutsättning att det interna
samspelet mellan personer, grupper och avdelningar fungerar på ett ändamålsenligt
sätt (Bakka et al, 1999). En verksamhet som har svårt att hävda sig i konkurrensen bör
enligt Bergstrand & Wallin (1995) först och främst göra klart för sig vad det är för
problem och behov på marknaden som organisationen inte kan hantera och vad som
följaktligen bör åtgärdas för att förbättra situationen.

2.1.3 Omgivningens krav på organisationer

Utvecklingen i organisationens omvärld (marknadsförhållanden, teknologiska
förändringar, ekonomiska och politiska förhållanden) ställer emellertid ökade krav på
organisationernas anpassnings- och utvecklingsförmåga och därmed också på dess
organisatoriska flexibilitet (Bakka et al, 1999). Detta har, enligt författarna, skapat ett
klart behov av mera dynamiska organisationsformer.

Enligt Bakka et al (1999) ställs det idag många olika krav på organisationsstrukturen.
Den ska, enligt Bakka et al (1999), vara ett smidigt instrument för att lösa
organisationens huvuduppgifter, den ska tillmötesgå de anställdas mänskliga behov i
vid bemärkelse, driftkostnaderna ska vara rimliga och den ska reagera snabbt på
förändringar i omvärlden. Författarna poängterar dock att de olika kraven på
strukturen drar i olika riktningar och det finns ingen optimal lösning att organisera på.

Enligt Bakka et al (1999) försöker situationsteorin visa att under givna förutsättningar
är några organisationsformer effektivare än andra och ger bättre anpassningsförmåga.
Bergstrand & Wallin (1995) redogör i sin bok för två generaliserade beskrivningar av
organisationsformer, hierarki och process. Det Bergstrand & Wallin (1995) önskar
poängtera är att den sistnämnda organisationsformen är den bäst lämpade för den
omgivning som råder idag. Den stora skillnaden organisationsformerna emellan är,
enligt Bergstrand & Wallin (1995), att vid den hierarkiska formen sker styrning och
kontroll av verksamheten centraliserat (vertikalt) till skillnad från formen process där
den sker decentraliserat (horisontellt). Genom decentralisering ökas förmågan till
anpassning då personer som är insatta i problematiken i tid kan fatta beslut och vidta
eventuella åtgärder (Bergstrand et al, 1995). Rentzhog (1998) förstärker föregående
påstående genom att i sin tur hävda att då förändring blir ett normalt tillstånd är
decentralisering ett faktum. Den hierarkiska och funktionellt indelade organisationen
har enligt Willoch (1994) ett antal fundamentala svagheter som gör den föga ägnad
för konkurrens i dynamiska omgivningar.

Det sätt på vilket organisationsformerna beskrivs skiljer sig, enligt Bergstrand &
Wallin (1995) också åt. En hierarkisk organisationsform beskrivs, enligt författarna,
oftast utifrån dess funktioner medan en organisation av formen process beskrivs
utifrån dess processer. Rentzhog (1998) skriver i sin tur att eftersom kunderna
tillfredsställs av processer och inte funktioner, är det viktigt att försöka beskriva
organisationen utifrån ett processperspektiv.
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Carlsson & Lönnquist (1999) redogör i sin bok för ett utdrag de hämtat ur
Utmärkelsen Svensk Kvalitet (se kapitel 2.1.5). Under grundläggande värderingar
finns, enligt författarna, följande att läsa om processorientering:

”Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde
för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och
förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation och lägger grunden för
kundorienterad verksamhetsutveckling.” (Carlsson & Lönnquist, 1999,
sid 8)

2.1.4 Vad är en process

Det finns, enligt Rentzhog (1998), en del skillnader i litteraturen beträffande vad olika
författare inbegriper i processbegreppet. Vid en jämförelse mellan olika författares
sätt att definiera begreppet process utgörs definitionerna av liknande begrepp.
Begreppen är framför allt relaterade till aktivitet och återkommande flöde. Den
definition som presenteras i denna rapport är utarbetad av Rentzhog (1998). Ett motiv
till varför denna definition har valts är för att författaren har med betydelsen av att
skapa värde för kund, vilket idag tycks vara den övergripande ledningsfilosofin bland
organisationerna (se kapitel 2.1.5). Den definition Rentzhog ger begreppet process är
enligt följande:

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde
skapar värde för en kund.” (Rentzhog, 1998, sid 30)

Carlson & Lönnquist (1999) håller med Rentzhog (1998) i hans påstående om att en
process är något som upprepas i tiden, som exempel anger författarna
tillverkningsprocessen. En process består således av aktiviteter som tillsammans utgör
processens helhet (Carlsson & Lönnquist, 1999). Förutsättningen för att förstå
processen är att det finns förståelse för sambanden mellan aktiviteterna, det är
sambanden som är processens nyckel (Carlsson & Lönnquist, 1999).

Genom aktiviteter flödar något, produkt eller kund, som genom aktiviteterna tillförs
värde. En värdeskapande aktivitet tillför, ur kundens synvinkel, ett värde till det
slutgiltiga resultatet (Carlsson & Lönnquist, 1999). Det värde processens aktiviteter
tillför varan eller tjänsten är, enligt författarna, av två olika slag; produktvärde och
nyttovärde. Produktvärde är, enligt Carlsson & Lönnquist (1999), det värde produkten
i sig har och som ökar ju längre i värdekedjan tjänsten eller varan kommit.
Nyttovärdet är värdet av att använda produkten och nytta har man av något som fyller
ett behov (Carlsson & Lönnquist, 1999). En produkt kan ha ett högt produktvärde
men om produkten är utformad på ett visst sätt så att den blir obrukbar förblir
nyttovärdet lågt. Detta leder till att produkten inte går att använda och fyller därför
inte kundens behov.

Carlsson och Lönnquist (1999) poängterar särskilt att samtliga aktiviteter i en process
ska tillföra varan eller tjänsten ett värde. Att se vad som skapar värde för kunden är,
enligt Carlsson & Lönnquist (1999), avgörande för en framgångsrik process. I arbetet
med processer ska därför organisationen lägga möda på att identifiera de aktiviteter
som skapar värde, såväl produktvärde som nyttovärde (Carlsson & Lönnquist, 1999).
Det innebär, enligt författarna, att organisationen kommer att upptäcka en rad
aktiviteter i sin verksamhet som är tidsödande eller rent av onödiga och som bara
kostar pengar.
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2.1.5 TQM

Rentzhog (1998) skriver att tolkningen av begreppet ”process” skiljer sig åt mellan
olika discipliner och ansatser. Enligt författaren är idag ”Total Quality Management
(TQM)” en accepterad ledningsfilosofi inom många organisationer och därför har
författaren av denna rapport valt att diskutera kring processbegreppets betydelse inom
denna ansats. Enligt Helling & Helling (2000) är den svenska beteckningen för TQM
begreppet totalkvalitet (se kapitel 2.1.2). Den centrala tanken inom TQM-filosofin är
”sätt kunderna i centrum” (Rentzhog, 1998; Helling & Helling, 2000).
Processynsättet inom TQM kan enligt Rentzhog (1998) beskrivas utifrån
kund/leverantörsmodellen som åskådliggörs i figur 1.

Figur 1, Kund/leverantörsmodellen (Rentzhog, 1998, sid 26)

Enligt Rentzhog (1998) utgör ovanstående modell något av processynsättets hjärta.
Modellen kan, enligt författaren, användas på alla nivåer, från en lokal aktivitet med
en intern kund till en tvärfunktionell kärnprocess med externa kunder. Nedan följer en
mer ingående beskrivning av kund/leverantörsmodellen som åskådliggörs i
ovanstående figur.

Kund

Med begreppet kund avses den eller de som en organisation finns till för (Helling &
Helling, 2000). Kunden är, enligt Rentzhog (1998), den viktigaste delen i modellen.
Det är kunderna som ger processen dess existensberättigande och bör därmed styra
dess resultat och innehåll. Att förstå kundernas verkliga behov, hur dessa kan
tillgodoses samt hur bra verksamheten lyckas är, enligt Rentzhog (1998), nödvändiga
frågor för framgångsrik processledning. För att förstå kundernas verkliga behov är
det, enligt Rentzhog (1998), sällan tillräckligt att nöja sig med att fråga kunden.
Istället krävs aktiv samverkan med kunden där organisationen sätter sig in i hur det
egna resultatet används och vad kunden vill uppnå. För att sedan få underlag för att
kunna utveckla processen krävs enligt Rentzhog (1998), någon form av regelbunden
återkoppling på hur väl organisationen lyckats i strävan att tillgodose kundernas
behov. Motsvarande resonemang gäller, enligt samma författare, även för
leverantörssidan.

Leverantör KundProcess

Samverkan Samverkan

Återkoppling Återkoppling
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Leverantören

Leverantören är, enligt Rentzhog (1998), den process eller organisation som förser
processen med inobjekt. Inobjekt utgör i sin tur, enligt Rentzhog (1998), de objekt
som processen transformerar till ett resultat.

De som är intresserade av kvalitetsfrågor eller som tar initiativ till utbildning,
forskning och utveckling inom kvalitetsområdet kan vända sig till Institutet för
kvalitetsutveckling (SIQ) (Helling & Helling, 2000). 1992 instiftade SIQ, enligt
författarna, Utmärkelsen Svensk Kvalitet för att skapa en fokusering på arbetet med
kvalitetsförbättringar inom svenska organisationer. 1992 introducerade SIQ modellen
Kundorienterad Verksamhetsutveckling som är ett verktyg med vars hjälp en
organisation kan utvärdera och utveckla sin egen verksamhet (Helling & Helling,
2000). Genom SIQ:s modell får, enligt författarna, såväl organisationens ledare som
medarbetare insikt i vad som verkligen krävs av en verksamhet för att klara av den
rådande konkurrensen. SIQ:s modell baseras på tretton grundläggande värderingar
som, enligt Helling & Helling (2000), tillsammans skapar en definition på vad
begreppet totalkvalitet (TQM) innebär i praktiken. En av de grundläggande
värderingarna som utgör modellen är den värdering relaterad till processorientering
som presenterades i kapitel 2.1.4.

2.1.6 Varför arbeta med processer

Att arbeta med processer är en nyckelprincip för hur förmågan att tillfredsställa
kundernas verkliga behov ständigt skall kunna förbättras (Rentzhog, 1998). Att
fokusera på processer innebär, enligt författaren, att uppmärksamheten förskjuts från
de färdiga resultaten (produkter och tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem.
Det Rentzhog (1998) önskar poängtera är att eftersom processen skapar resultatet är
det processen som i första hand bör styras och förbättras.

Genom att kontinuerligt ifrågasätta och analysera organisationens processer skapas en
insikt i vad som bör förändras för att organisationen ska bli bättre (Rentzhog, 1998).
Enligt Carlsson & Lönnquist (1999) kännetecknas en organisation som arbetar med
processer av att den hela tiden rör på sig och ständigt arbetar mot att bli bättre. Ett
begrepp som, enligt författaren, införlivas naturligt i dessa verksamheter är just
”ständig förbättring”. Orsaken till organisationens kontinuerliga arbete med att
analysera verksamhetens processer är, enligt Bergstrand & Wallin (1995), de
kontinuerliga förändringar som sker på marknaden. Förändringarna påverkar, enligt
författarna, verksamhetens processer samt deras ingående aktiviteter och
resursförbrukning vilket leder till att processen kan komma att behöva förändras.

Enligt Carlsson & Lönnquist (1999) är den stora utmaningen i att utveckla en
processorienterad syn att få organisationen att tänka horisontellt istället för vertikalt,
vilket skapar stora påfrestningar inom traditionellt hierarkiskt uppbyggda
organisationer. Carlsson & Lönnquist (1999) hävdar att så länge det vertikala
synsättet genomsyrar en organisation kommer arbetet med processer inte att fungera.

Vägen fram till ett processorienterat arbetssätt är dock mycket lång (Carlson &
Lönnquist, 1999). Första hindret är, enligt författarna, att acceptera att processer
överhuvudtaget finns. Enligt Carlsson & Lönnquist, 1999 finns riktlinjer utarbetade
för hur en organisation skall gå tillväga i arbetet med att ”tippa” en vertikal struktur
till en horisontell. Författarna benämner European Foundation for Quality
Management (EFQM) som ett exempel på en organisation som arbetat med att ta fram
riktlinjer för detta ändamål.
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En mer utförlig beskrivning av EFQM och dess modell görs utav Helling & Helling
(2000). Enligt dessa författare bildades organisationen EFQM av ett antal
inflytelserika europeiska företag och den modell de tillhandahåller är en europeisk
motsvarighet till SIQ:s modell som presenterades i kapitel 2.1.5.

2.2 Informationssystem
I och med kundens ökade inflytande kan organisationerna, enligt Gates (1999), inte ta
sin ställning på marknaden för given utan måste ständigt utvärdera sin verksamhet
vilket kräver tillgång på information. Gates (1999) hävdar att digital teknik förbättrar
organisationers sätt att fungera genom att tekniken kan förse organisationen med den
snabba reaktionsförmåga de kommer att behöva för att kunna konkurrera på
marknaden. På vilket sätt kan tekniken underlätta informationshanteringen inom en
organisation, vilka olika typer av informationssystem finns samt vad är ett
affärssystem? Detta är frågor nedanstående underkapitel syftar till att besvara.

2.2.1 Behovet av information

Förespråkare för cybernetiken hävdar att system verksamma inom en dynamisk
omgivning måste anpassas till förändringarna för att bevara sin överlevnad (se kapitel
2.1.2). Då organisationsteorin, enligt Bakka et al (1999), vilar på
systemförutsättningar tvingas dagens organisationer anpassa sig till dess kunder för att
på så sätt bevara sin överlevnad. Gates (1999) diskuterar i sin bok kring betydelsen av
information och är övertygad om att det enda sättet att få försprång till kunderna är att
göra ett särklassigt jobb på informationsområdet. I och med kundens ökade inflytande
kan organisationerna, enligt Gates (1999), inte ta sin ställning på marknaden för given
utan måste ständigt utvärdera sin verksamhet, vilket kräver tillgång på information.
Detta för att företagsledningen skall ha en möjlighet till att identifiera de
konkurrensfördelar som råder på marknaden och anpassa sin verksamhet därefter
(Gates, 1999).

I samband med att olika författare försöker definiera begreppet information väljer de
flesta att studera det i förhållande till begreppet data. Många författare tycks anse att
det är lättare att få förståelse för begreppets innebörd då de båda begreppen sätts i
förhållande till varandra.

”Information är upplysningar om faktiska och tänkta förhållanden”
(Andersen, 1994, sid 14)

För att informationen ska kunna förmedlas måste den, enligt Andersen (1994), ges ett
fysiskt uttryck genom symboler och signaler. Symboler är, enligt författaren, något
som kan uppfattas av ögat medan signaler är något som kan uppfattas av örat. En
samling av symboler och signaler som är bärare av information kallas, enligt
Andersen (1994), för data. En viktig skillnad mellan begreppen, information och data,
är, enligt Avison & Fitzgerald (1995), att data inte har någon mening till skillnad från
information. Information består, enligt författarna, av data som tillsammans skapar
mening för en specifik användare i en särskild situation. Information uppstår därför
genom att samla in, sammanställa samt presentera datan, som i detta stadium
förvandlats till information, för en specifik användare (Avison & Fitzgerald, 1995).
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Gates (1999) poängterar dock att det är sättet att samla in, hantera och använda
informationen som avgör om en organisation vinner eller förlorar. Vinnarna blir,
enligt Gates, de som utvecklar ett digitalt nervsystem av världsklass som gör att
informationen flyter lätt genom företaget och möjliggör ett maximalt och konstant
inhämtande av kunskaper.

Gates (1999) definierar ett digitalt nervsystem enligt följande:

”Ett digitalt nervsystem är den företagsmässiga, digitala motsvarigheten
till människans nervsystem och det står för ett väl integrerat flöde av
information till rätt delar av organisationen vid rätt tillfälle. Ett digitalt
nervsystem består av de digitala processer som gör det möjligt för ett
företag att uppfatta sin omgivning och reagera på den, att uppfatta både
hoten från konkurrenterna och konsumenternas behov och att snabbt få
till stånd en reaktion på allt detta.” (Gates, 1999, sid 11)

2.2.2 Vad är ett informationssystem

Gates (1999) poängterar att det är sättet att samla in, hantera och använda
informationen som avgör om en organisation vinner eller förlorar. Ett
tillvägagångssätt som idag tillämpas i stor utsträckning och som kan relateras till
Gates digitala nervsystem är införandet av ett datorbaserat informationssystem.
Viktigt att poängtera är dock att informationssystem inte behöver vara datoriserade
utan kan vara manuella. Då författare försöker definiera begreppet
informationssystem väljer de flesta att först dela upp begreppet i två delar,
information och system. Utifrån dessa definitioner försöker författarna sedan skapa en
förståelse för helheten, det vill säga begreppet informationssystem. I denna rapport
finns begreppet information definierat i kapitel 2.2.1 och begreppet system i kapitel
2.1.2.

Oavsett om systemet är datoriserat eller ej är det, enligt Andersen (1994), viktigt att
hålla fast vid att ett informationssystem förmedlar information mellan människor.
Även om det då och då kan vara långt avstånd både i tid och rum samt mellan de
berörda parterna. Avståndet är dock, enligt Andersen (1994), kritiskt då det finns en
risk för att mottagaren inte uppfattar informationen på det sätt som sändaren tänkt sig.
Oavsett vilket som åsyftas kan ett informationssystem definieras enligt följande:

“An information system is a particular type of work system that uses
information technology to capture, transmit, store, retrieve, manipulate,
or display information, thereby supporting one or more other work
systems.” (Alter, 1999, sid 42)

Med begreppet work system menar Alter (1999) ett system där människor i en process
använder information, teknologi och andra resurser till att producera produkter för
antingen en intern eller extern kund. Kärnan i vad författaren valt att kalla work
system är just den specifika processen bestående av aktiviteter relaterade till en
specifik tid och plats, som har en början samt slut och någon typ av input och output.
Begreppet informationsteknologi i sin tur behöver inte, enligt Alter (1999), vara
relaterad till datorbaserad teknologi utan kan lika gärna vara i form av papper och
penna.
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2.2.3 Datoriserat informationssystem

I samband med då flertalet författare diskuterar kring begreppet informationssystem
syftar deras diskussion till endast beskriva datoriserade informationssystem. Gates
(1999) hävdar att digital teknik förbättrar organisationers sätt att fungera genom att
tekniken kan förse organisationen med den snabba reaktionsförmåga de kommer att
behöva för att kunna konkurrera i, vad författaren valt att benämna,
höghastighetsaffärernas framväxande värld.

Fortsättningsvis då begreppet informationssystem benämns kommer rapporten syfta
på datoriserade informationssystem. Detta för att dagens teknik anses vara en
förutsättning för organisationerna att hantera den rådande dynamiken. Med
databaserat informationssystem syftar rapporten på följande definition.

“An information systems that rely on computer hardware and software for
processing and disseminating information. “(Laudon & Laudon, 1999, sid
8)

Hårdvaran är relaterad till datorteknik som används för att förädla den information
som anländer till systemet. Mjukvaran är i sin tur relaterad till de datorprogram som
tar hand om det som anländer till systemet och som därefter ger restriktioner till
hårdvaran för vilka handlingar den skall vidta (Laudon & Laudon, 1999).

Laudon & Laudon (1999) poängterar dock att ett informationssystem är mer än bara
datateknologi. För att ett datoriserat informationssystemet skall fylla sin funktion
krävs, enligt författarna, en förståelse för organisationen och dess omgivning. För att
få ut ”rätt” information krävs vid skapandet av ett system att organisationen utvecklar
en idealbild över den information organisationen behöver för att sköta sin verksamhet
och förstå marknaden och konkurrenterna (Gates, 1999). Därefter se till att
organisationens informationssystem står till tjänst med svaren (Gates, 1999).

2.2.4 Olika typer av informationssystem

En organisation har vanligtvis en blandning av olika typer av informationssystem,
vilka kan indelas i följande kategorier (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998):

• Standardsystem

• Egenutvecklat system

• Joint-venture system

• Manuella system

Ett standardsystem kan betraktas som en paketerad IT-lösning av karaktären
datorbaserat informationssystem, innehållandes ett eller flera sammanhängande
dataprogram, som efter viss anpassning kan utnyttjas inom en organisation (Brandt et
al, 1998). Egenutvecklade system kan ses som motsvarigheten till standardsystem och
innebär att organisationen istället för att köpa ett färdigt system utvecklar och
skräddarsyr ett eget (Brandt et al, 1998). Joint-venture system är, enligt Brandt et al
(1998), ett kombinerat system av de båda systemtyperna standardsystem och
egenutvecklat system. Manuella system i sin tur är system som framför allt inte är
datorbaserade. De systemtyper som tycks tillämpas mest bland organisationer är,
enligt Brandt et al (1998), standardsystem eller egenutvecklat system.
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Enligt Brandt et al (1998) tycks dock organisationer i första hand anskaffa
standardsystem i stället för att egenutveckla och skräddarsy ett eget system. Varför
standardsystem föredras kan, enligt Andersen (1994), bero på följande:

• De är billigare

• Verksamheten får en säkrare kostnadsbild

• Verksamheten behöver inte ha en egen stab av systemutvecklare

• Det går snabbare att komma igång

• Det är lättare att veta vad man får

Att standardsystem är billigare beror, enligt Andersen (1994), på att leverantören av
systemet kan fördela utvecklingskostnaderna på flera kunder. Författaren påpekar
dock att eventuella anpassningar kan bli kostnadskrävande, men totalt sett bör
standardsystemet ändå bli ekonomiskt lönsamt. Flertalet organisationer har, enligt
Andersen (1994), dåliga erfarenheter av vad ett systemutvecklingsprojekt kan komma
att kosta och känner därför en trygghet i att på ett tidigt stadium få ett pris. Flertalet
organisationer känner även en stor lättnad över att låta leverantören sköta underhållet
av systemet (Andersen, 1994). Detta leder i sin tur till att organisationen, enligt
författaren, ej behöver anställa egna systemutvecklare.

Ett standardsystem kan även tas i bruk betydligt snabbare än ett egenutvecklat system,
vilket innebär ekonomisk vinst för organisationen (Andersen, 1994). Ytterligare en
viktig fördel är, enligt författaren, att det finns en möjlighet för köparen att få
standardsystemet demonstrerat för sig. Detta leder, enligt författaren, till att köparen
kan vara mer säker på vad han/hon kommer att kunna få ut utav systemet.

De nackdelar Andersen (1994) ser med standardsystem vid jämförelse med
egenutvecklat system är följande:

• Standardsystem täcker bara en del av verksamhetens behov

• Det är svårt att göra anpassningar

• Det är svårt att beräkna anpassningarnas omfattning

• Verksamheten kanske måste anpassas till standardsystemet

• Verksamheten blir leverantörsberoende

• Det kan uppstå oklara ansvarsförhållanden då köp av hård- och mjukvara görs
från olika leverantörer

Kunder som idag beslutar om att investera i ett nytt standardsystem förväntar sig,
enligt Brandt et al (1998), en produkt som innehåller allt det som behövs för att stödja
den operativa verksamheten. Det generellt största problemet med standardsystem är,
enligt Andersen (1994), att systemen oftast inte tillfredställer alla organisationsbehov.
Ett sätt att hantera ovanstående är att anpassa systemet till de behov som ej kan
uppfyllas av det ordinarie systemet och på så sätt öka tillfredställelsen (Andersen,
1994). Författaren poängterar dock att anpassningar kan komma att bidra till ökad
kostnad för systemet då anpassningar kräver mer arbete (Andersen, 1994). Ytterligare
en risk med anpassningar är att de kan bli ett så stort ingrepp i systemet att
organisationen inte har ett standardsystem längre, vilket på sikt kan komma att
försvåra underhållet av det (Andersen, 1994).
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Att undvika anpassningar är, enligt Andersen (1994), heller inte att föredra. Risken är
då att organisationen istället får anpassas till systemet vilket, enligt Andersen (1994),
inte brukar fungera på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare en risk med
standardsystem är att organisationen blir leverantörsberoende genom att systemets
underhåll överlåtits till dess specifike leverantör (Andersen, 1994). Har
organisationen ett flertal system och därmed ett flertal beroendeförhållanden kan
ytterligare problem uppstå (Andersen, 1994). Vid fel på systemet finns risken att
leverantörerna skyller på varandra och avsäger sig ansvaret för att utreda det
eventuella felet.

2.2.5 Standardsystem

Som tidigare nämnts finns en rad olika typer av informationssystem men den typ
rapporten syftar till att poängtera är standardsystem. I kapitel 2.2.4 definierades ett
standardsystem enligt följande:

”Ett standardsystem kan betraktas som en paketerad IT-lösning av
karaktären datorbaserat informationssystem, innehållandes ett eller flera
sammanhängande dataprogram, som efter viss anpassning kan utnyttjas
inom en organisation” (Brandt et al, 1998, sid 11).

Enligt Brandt et al (1998) började standardsystem tillämpas allt mer i början av 90-
talet men har varit under utveckling sedan 70-talet. I praktiken har många
standardsystem kommit till genom att systemet ursprungligen utarbetats åt en
organisation och sedan generaliserats för att kunna täcka flera verksamheters behov
(Andersen, 1994). De tidiga produkterna hade dock en relativt outvecklad
funktionalitet, dålig anpassning till organisationernas behov och var svåra att integrera
med organisationens övriga system (Brandt et al, 1998). Utvecklingen har resulterat i
att dagens produkter har mycket stor funktionell bredd och är relativt lätta att anpassa
via en långt driven parameterisering (konfigurering) (Brandt et al, 1998). Genom att
utnyttja standardsystem rätt hävdar Brandt et al (1998) att en organisation kan vara
väl förberedd på kommande förändringar på marknaden som de många gånger inte
känner till.

Det sätt på vilket ett standardsystem kan införskaffas är, enligt Brandt et al (1998),
följande:

• Externa standardsystem, som säljs av etablerade svenska eller utländska
leverantörer på den öppna marknaden

• Interna standardsystem som tillhandahålls av en gemensam IT/IT-funktion för
olika företagsenheter inom en koncern

• Förmedlade standardsystem mellan företag med eller utan en
mäklarorganisation som tredje länk.

2.2.6 Helintegrerat standardsystem

Standardsystem har, enligt Brandt et al (1998), ursprungligen varit avgränsade till att
täcka separata funktioner inom en verksamhet. En trend bland många leverantörer är,
enligt författarna, att satsa på stora, integrerade standardsystem som är mer eller
mindre heltäckande för en verksamhets informationsförsörjning. En väsentlig fördel
med ett integrerat koncept är att leverantören garanterar att olika funktioner i
totalsystemet hänger ihop och har väl utprovade gränssnitt (Brandt et al, 1998).
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Ytterligare en fördel är att antalet beroendeförhållanden mellan kund och leverantör
minimeras vilket, enligt Andersen (1994), är ett stort problem med standardsystem.
En nackdel med ett helintegrerat koncept är, enligt Brandt et al (1998), att
leverantörerna ofta har varierande kvalitet för olika delar i sitt totalsystem.

Brandt et al (1998) har identifierat två huvuddelar i det integrerade standardsystemet:

• Ekonomiadministrativ del

• Materialadministrativ del

Den ekonomiadministrativa delen innehåller stöd för intern/extern redovisning med
reskontror, projektredovisning, tidredovisning eventuellt med kompletterande
PA/löne-modul samt enklare variant av order/fakturering/lager (OFL). Delsystem för
ledningsinformation (EIS) kan även ingå. Den materialadministrativa delen i sin tur
innehåller stöd för konstruktion, material- och produktionsstyrning (MPS),
distribution (OFL) och inköp/anskaffning. Delsystem för säljstyrning kan ingå som
komplement. Den materialadministrativa delen kallas ibland för logistik.

Som komplement till totalsystemen finns, enligt Brandt et al (1998), olika former av,
vad författarna valt att kalla ”nischsystem” på marknaden som löser vissa delbehov
hos kunder. Enligt författarna konkurrerar ej primärt leverantörer av nischsystem med
leverantörer av totalsystem genom att de endast fokuserar på egna avgränsade
marknadssegment. Enligt Brandt et al (1998) finns följande varianter på nischsystem:

• Applikationsnisch

• Områdesnisch

• Geografisk nisch

Leverantörer som skapat en applikationsnisch för standardsystem har, enligt Brandt et
al (1998), koncentrerat sig på att stödja vissa avgränsade funktioner som till exempel
personaladministration. Leverantörer inriktade på områdesnisch skapar, enligt
författarna, standardsystem för speciella branscher exempelvis hotellbokning och
bank/försäkring. Leverantörer som har en geografisk nisch är ofta lokaliserade till små
orter ute på landsbygden. Dessa lokala leverantörer har, enligt Brandt et al (1998), en
god kännedom om den kundkrets som finns i trakten och har ofta personliga relationer
till ledningen hos kundföretagen.

2.2.7 Framtidens standardsystem

Flertalet befintliga standardsystemprodukter delar, enligt Brandt et al (1998), samma
karakteristik. De är byggda för att fungera som en helhet men interagerar dåligt med
andra produkter. Enligt Brandt et al (1998) är en kund av ett standardsystem hårt
knuten till de tidigare valda leverantörerna beroende på att olika leverantörers system
inte är byggda för att samverka med varandra. Detta leder till att kunden endast kan
välja lösningar som erbjuds av befintlig leverantör. Alternativet är, enligt Brandt et al
(1998), att byta hela systemet och gå till en ny leverantör som kan erbjuda en lösning
på nya behov. Detta alternativ är, enligt författarna, mindre attraktivt då dagens
produkter kräver en omfattande resursinsats för att tas i bruk.

Enligt Brandt et al (1998) finns en trend mot att leverantörer börjar bygga upp sina
system med hjälp av applikationsdelar i miniatyrformat som kallas för
standardkomponenter. Detta för att minimera, vad författarna valt att benämna,
inlåsningseffekten. Med inlåsningseffekt menar författarna den hårt knutna relation
som finns mellan en kund och dess leverantör av standardsystem.
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Vi kommer därför, enligt Brandt et al (1998), i framtiden att se fler och fler
integratörer av standardsystem, så kallade ”brookers”, som sätter samman olika
systems funktionalitet. Detta för att tillgodose kundens behov samtidigt som
leverantören säkerställer att kunden kan följa med i nya versioner av de olika
delkomponenter som ingår i systemen (Brandt et al, 1998). Utmaningen i att bygga en
komponent som skall kunna användas i ett större sammanhang tillsammans med andra
komponenter ligger, enligt författarna, i att se till att gränssnitt och beteende följer den
specifikation som anges för komponenten. I annat fall kommer användningen av
komponenten potentiellt inte att resultera i avsett resultat.

2.2.8 Affärssystem

Enligt Bergstrand & Wallin (1995) har tiden blivit ett allt viktigare konkurrensmedel
vilket har kommit att ställa krav på allt effektivare hjälpmedel för att kunna öka
tempot i konstruktions-, produktions-, distributions- och marknadsföringsprocesserna.
Enligt Bergstrand & Wallin (1995) är datoriserad informationsteknologi ett sådant
hjälpmedel. Davenport (2000) skriver att organisationer genom implementation av ett
affärssystem erhåller effektivare processer vilket, enligt Bergstrand & Wallin (1995),
tycks vara en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden. Ett affärssystem
kan relateras till den typ av system Brandt et al (1998) har valt att kalla helintegrerat
standardsystem (se kapitel 2.2.6). Intentia som är en leverantör av affärssystem har
valt följande definition:

”Ett affärssystem är ett administrativt system, konfigurerat och anpassat
till kundens affärsprocesser, noggrant testat och tillämpat av
slutanvändare.” (Intentia, 1997, sid 2)

En affärsprocess är, enligt Intentia, en serie av sammankopplade aktiviteter som
repeteras kontinuerligt eller under intervall och som tillsammans strävar mot ett
specifikt mål. Intentias definition på affärsprocess skiljer sig ej märkvärt från den
definition som görs på begreppet process i kapitel 2.1.4.

Enligt Davenport (2000) kan affärssystem anses vara processorienterade då systemen
ger stöd åt en organisations olika processer. Författaren poängterar dock att en
organisation som väljer att införskaffa ett affärssystem ej automatiskt blir
processorienterat. Faktum är, enligt Carlsson & Lönnquist (1999), att
processorientering handlar mer om att förändra människors sätt att tänka än att
förändra teknik eller arbetsmetod.

Ett sätt att få en förståelse för konceptet affärssystem är att göra en jämförelse mellan
affärssystem och de tidigare sätt organisationer utnyttjade för att försörja sitt
informationsbehov (Davenport 2000). Enligt Davenport (2000) introducerades de
första datoriserade applikationerna 1954 och varje applikation gav, enligt författaren,
endast stöd åt en specifik funktion inom verksamheten. Varje system ”talade” sitt eget
språk, tillhandahöll sin typ av information och gränssnitt. En enskild organisation
kunde, enligt Davenport (2000), tillhandahålla hundratals enskilda applikationer.
Davenport (2000) hävdar att det än idag finns organisationer som försörjer sitt
informationsbehov genom en mängd fristående\oberoende system. Genom att
införskaffa ett affärssystem erhåller organisationerna, till skillnad från en rad
fristående\oberoende system, ett system som mer eller mindre är heltäckande för en
verksamhets informationsförsörjning (Brandt et al, 1998).
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Enligt Davenport (2000) är det, i en situation med en mängd fristående\oberoende
system, omöjligt för en organisation att på ett koordinerat sätt utbyta och jämföra
information mellan dess olika funktioner. Orsaken är, enligt författaren, att varje
funktion har sitt unika sätt att definiera begrepp vilket är en konsekvens av de
oberoende systemen. Begreppet kund skulle, enligt Davenport (2000), i ett system
kunna innefatta samtliga återförsäljare medan begreppet i ett annat endast skulle syfta
på de egentliga slutanvändarna. Ovanstående bidrar, enligt Davenport (2000), till att
beslutsfattandet försvåras då ingen egentlig koppling finns mellan verksamhetens
olika funktioner.

Försäljningsfunktionen skulle, enligt Davenport (2000), ha svårt att allokera produkter
till en kund då funktionen inte har något större perspektiv på vad som finns
tillgängligt och hur mycket. Tillverkningsfunktionen i sin tur känner inte till vad
försäljningsfunktionen har sålt och vet därför inte vad som bör tillverkas. I de fall då
oberoende system måste integreras sker, enligt Davenport (2000), integrering genom
olika slags ad- hoc lösningar. Författaren poängterar dock att integreringen kostar mer
än vad det smakar på grund av det underhåll av systemen som krävs för att integrering
skall fungera.

2.3 Systemutveckling
Det sätt på vilket organisationerna tycks hantera den dynamik som idag råder på
marknaden är att införskaffa ett datoriserat informationssystem. Enligt Gates (1999)
förbättrar digital teknik organisationers sätt att fungera genom att tekniken förser
organisationen med den snabba reaktionsförmåga de behöver för att konkurrera på
marknaden. Det detta kapitel syftar till att beskriva är hur en organisation går tillväga
då de önskar införskaffa ett informationssystem, och mer specifikt ett standardsystem.
I slutet av kapitlet redogörs det dessutom mer specifikt för hur en implementation av
ett affärssystem kan gå till.

2.3.1 Vad är systemutveckling

Införandet av ett informationssystem benämns oftast systemutveckling vilket, enligt
Andersen (1994), oftast organiseras som ett projekt. Ett projekt kan enligt Andersen,
Grude & Haug (1994) definieras enligt följande:

• En engångsuppgift

• Ska leda fram till ett bestämt resultat

• Kräver olika typer av resurser

• Är tidsbegränsat

Enligt författarna till boken ”Målinriktad projektstyrning” behandlar en stor del av
litteraturen gällande projektarbete mest om tekniska projekt vilket författarna anser
vara ett för smalt perspektiv. Andersen et al (1994) menar att ett vanligt fel vid
införandet av ett datorbaserat system är att arbetet med systemdelen (teknisk del)
betonas allt för mycket. Det läggs inte så mycket tid vid den person- och
organisationsutveckling som måste genomföras för att systemet skall fungera på ett
tillfredsställande sätt. Andersen (1994) förstärker föregående påstående genom att
poängtera hur viktigt det är att det parallellt med systemutveckling sker en person-
och organisationsutveckling.
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Sättet att beskriva systemutveckling kallas, enligt Andersen (1994), för
livscykelmodellen. Bakgrunden till detta är, enligt författaren, att systemutvecklingen
följer informationssystemets liv från det att tanken på ett nytt informationssystem föds
till ett färdigt och infört system föreligger. Avison och Fitzgerald (1995) menar i sin
tur att begreppet livscykel indikerar den iterativa processen med att ett system
kontinuerligt utvärderas och förbättras för att tillfredsställa en organisations behov.

2.3.2 Begrepp

Inom ett systemutvecklingsprojekt förekommer vissa begrepp som är värt att ta i
beaktande, dessa är, enligt Andersen (1994):

• modell (er)

• metoder

• tekniker

• verktyg

Hur begreppen hänger samman åskådliggörs i figur 2.

Figur 2, Begreppsrelationer (Bearbetad från Andersen, 1994, sid 100)

Vad gäller de två förstnämnda begreppen råder det, enligt Andersen (1994), en viss
förvirring. Begreppet modell, även kallat ramverk, används, enligt författaren, i olika
sammanhang inom systemutveckling. Det Andersen (1994) syftar till vid benämning
av begreppet är dock en översikt över utvecklingsarbetet och har därför valt att
använda beteckningen utvecklingsmodell.

En utvecklingsmodell behövs för att ge praktisk vägledning och ge stöd under hela
systemutvecklingsprocessen (Anveskog, Järperud, Lundeberg, Melin och Nilsson,
1984). Livscykelmodellen är, enligt Andersen (1994), ett typiskt exempel på en
utvecklingsmodell då den visar hela informationssystemets livslopp (se kapitel 2.3.3).
En utvecklingsmodell är ofta uppbyggd av olika delar vilket, enligt Andersen (1994),
brukar benämnas faser.

Metod Metod Metod

TeknikTeknik Teknik

Fas Utvecklingsmodell

Verktyg Verktyg Verktyg Verktyg

Metod
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En utvecklingsmodell kan omfatta alla arbetsuppgifter från idé till färdigt och
implementerat system (Andersen, 1994). Det finns dock, enligt författaren, modeller
som endast omfattar mindre delar av utvecklingsarbetet.

En metod är, enligt Andersen (1994), en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett
visst problem. Det är därför, enligt författaren, viktig att veta vilka problem metoden
kan tillämpas på, och vilka den inte lämpar sig för. En teknik är i sin tur ett arbetssätt,
som kan studeras som ett recept (Andersen, 1994). Receptet består, enligt författaren,
av en uppsättning regler som säger hur en del av verkligheten kan uttryckas i en
beskrivning. En metod kan, enligt Andersen (1994), utnyttja en eller flera tekniker
och en teknik kan användas i flera metoder. Ett verktyg i sin tur är, enligt författaren,
ett fysiskt hjälpmedel. Andersen (1994) poängterar att vissa tekniker förutsätter att
vissa verktyg finns tillgängliga.

2.3.3 Livscykelmodellen

Sättet att beskriva systemutveckling kallas, enligt Andersen (1994), för
livscykelmodellen. Andersen (1994) redogör i sin bok för två livscykelmodeller, en
relaterad till egenutveckling och en relaterad till standardsystem. Vad gäller
livscykelmodellen relaterad till egenutveckling poängterar författaren dock att denna
livscykelmodell ej är det enda sättet att angripa systemutvecklingsuppgiften på.
Avison och Fitzgerald (1995) tar även i sin bok upp en livscykelmodell relaterad till
egenutveckling som enligt dessa författare i stor utsträckning tillämpats vid
systemutveckling sedan i slutet av 60-talet. Ovanstående författares syn på en
livscykelmodell är mycket lika men skiljer sig på vissa punkter. Andersen (1994) har
exempelvis med fasen avveckling vilket Avison och Fitzgerald (1995) inte har,
dessutom tar Andersen (1994) upp en livscykel relaterad till standardsystem.

Den livscykelmodell relaterad till standardsystem som Andersen (1994) redogör för
grundas på teorierna bakom SIV-metoden vilket Andersen (1994) själv varit delaktig i
att utarbeta (SIV beskrivs mer ingående i kapitel 2.3.4). Andersen (1994) gör en
jämförelse mellan de två livscyklerna (standardsystem kontra egenutveckling) för att
visa vart i livscykeln skillnaden mellan de olika systemtyperna föreligger.
Jämförelsen mellan de två livscykelmodellerna görs i kapitel 2.3.5.

De faser Andersen (1994) anser en livscykel relaterad till egenutveckling bestå av är
följande:

• Förändringsanalys

• Analys

• Utformning

• Realisering

• Implementation

• Utvärdering och Förvaltning

• Avveckling

Nedan följer en mer ingående beskrivning av ovanstående faser.



2 Bakgrund

19

Förändringsanalys (FA)

Innan utvecklingsarbetet påbörjas måste, enligt Andersen (1994), de problem och
möjligheter verksamheten står inför klarläggas. Detta görs, enligt författaren, genom
att beskriva nuläget, önskad situation, förändringsbehov samt alternativa åtgärder. Det
som vid första anblicken verkar vara ett problem som kan lösas med hjälp av ett nytt
informationssystem kan i själva verket vara ett symptom på andra problem som inte
alls löses med ett nytt informationssystem (Andersen, 1994). Förändringsanalysen
avslöjar därför om ett bättre informationssystem verkligen löser verksamhetens
problem eller om andra åtgärder bör vidtas (Andersen, 1994).

Om ett informationssystem anses vara lösningen på problemet syftar även
förändringsanalysen, enligt Andersen (1994), till att ge svar på om kunden bör
egenutveckla ett informationssystem eller skaffa ett standardsystem.

Analys (A)

Analysen består, enligt Andersen (1994), i sin tur av verksamhetsanalys och
informationssystemanalys. Verksamhetsanalysen syftar till att analysera verksamheten
och avgöra på vilket sätt informationssystemet kan underlätta verksamhetens arbete.
Informationssystemanalysen i sin tur syftar till att bedöma och bestämma
informationssystemets innehåll. Enligt författaren tycks analysen av
informationssystemet vara den viktigaste uppgiften inom systemutveckling. Om
analysen utförs dåligt blir även informationssystemet dåligt, oavsett vad som görs i
senare faser (Andersen, 1994).

Utformning (U)

Även utformningen delas, av Andersen (1994), in i två mindre faser. Den första fasen
har författaren valt att kalla principiell utformning av teknisk lösning och den andra
utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning. En principiell teknisk lösning
består, enligt författaren, i att bestämma vad som ska ske manuellt och vad som ska
göras med teknisk hjälp. När den principiella lösningen är fastställd fastslås, enligt
Andersen (1994) den utrustning och programvara som ska användas som hjälpmedel.
Därefter skräddarsys en lösning som baseras på de val som gjorts.

Realisering (R)

Vid ett datorbaserat informationssystem relateras, enligt Andersen (1994),
realiseringen till programmerandet av datortekniken. Fasen innefattar även
utarbetandet av de nya manuella rutiner som skall tillämpas i och med det nya
informationssystemet.

Implementation (I)

Informationssystemet inklusive datoriserade samt manuella rutiner tas i bruk
(Andersen, 1994).

Förvaltning och drift (F/D)

Denna fas innefattar, enligt Andersen (1994), underhåll av informationssystemet där
systemet kontrolleras för att säkerställa att användningen sker på bästa möjliga sätt.
Parallellt med användningen av systemet bör det, enligt författaren, göras en
fortlöpande kontroll av systemets kvalitet för att på så sätt kunna komma fram till om
systemet måste genomgå en förbättring. Detta arbete kallas, enligt Andersen (1994),
för förvaltning.
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Avveckling (AV)

Informationssystem har, enligt Andersen (1994), inget evigt liv. Systemets uppgifter
kan komma att tas över av ett annat informationssystem. Om den verksamhet som
informationssystemet stöttar läggs ner upphör också informationssystemet att existera.
Det är viktigt att den information som är lagrad i ett avvecklat informationssystem
behandlas på ett sådant sätt att den inte hamnar i orätta händer (Andersen, 1994).

2.3.4 SIV

Standardsystem blir allt vanligare och vanligare (Andersen, 1994). Trots detta har det,
enligt Andersen (1994), inte gjorts mycket forskning kring och utveckling av metoder
och tekniker för hur en verksamhet bör gå tillväga när den ska börja använda ett
standardsystem. Viktigt att ta i beaktande är dock att ovanstående påstående gjordes
utav Andersen i mitten på 90-talet vilket i dagsläget kan ge en något skev bild.
Andersen (1994) hävdar dock att vid en jämförelse mellan allt det arbete som läggs
ner på att studera och utveckla metoder för egenutveckling blir kontrasten slående.

Enligt Andersen (1994) kan ovanstående grundas i att det inte anses lika fint att
studera och stötta arbetet med standardsystem som att studera egenutveckling. Det
tycks därför, enligt författaren, råda en uppfattning om att det inte krävs någon
systemutveckling för att införa ett standardsystem i en verksamhet. Enligt Andersen
(1994) framhäver många leverantörer av standardsystem arbetet som helt
oproblematiskt och hävdar att det varken kräver analys eller utformning. Vad som
ingår i dessa faser beskrivs i kapitel 2.3.5. Andersen (1994) hävdar dock det motsatta
och menar att det även behövs ett systematiskt arbete vid anskaffandet och
anpassandet av ett standardsystem. Detta förklarar, enligt författaren, varför en
lärobok i systemutveckling också måste behandla standardsystem och det arbete de
kräver av verksamheten. Andersen (1994) poängterar dock att arbetet skiljer sig från
det vid egenutveckling.

Institutet för verksamhetsutveckling (förkortat Institut V), som närmare bestämt är
beläget i Stockholm, är enligt Andersen (1994), den instans som arbetat mest med
metoder och beskrivningstekniker i anslutning till standardsystem. Anders G Nilsson
som är en utav författarna till boken ”Välja och förvalta standardsystem” som
rapporten tidigare refererat till framhävs utav Andersen (1994) som den drivande
kraften i arbetet. Institut V kallar sin modell Standardsystem I Verksamheter (SIV).
SIV-modellen ligger till grund både för Brandt et al (1998) och Andersens (1994)
diskussioner kring arbetet med att välja, anpassa samt införa ett standardsystem.
Arbetet med att ta fram modellen startade i början av 80-talet och resulterade i en bok
med titeln ”Verksamhetsutveckling: Att anpassa standardsystem” (Anveskog et al,
1983).

SIV ser anskaffandet och anpassningen av ett standardsystem ur köparens synvinkel
och är ett hjälpmedel vid diskussion kring hur bästa möjliga överensstämmelse fås
mellan önskemålen och standardsystemet. De frågor köparen får svar på genom att
tillämpa metoden är enligt Andersen (1994):

• Hur ska jag som köpare välja standardsystem?

• Hur ska jag som köpare gå tillväga för att anpassa standardsystemet till
verksamhetens behov?
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2.3.5 Jämförelse mellan livscykler

Andersen (1994) hävdar att livscykelmodellen vid standardsystem skiljer sig från den
vid egenutveckling. Det som skiljer en livscykel relaterad till standardsystem från en
relaterad till egenutveckling är, enligt Andersen (1994), framför allt arbetet under
systemeringen. Vid egenutveckling består, enligt författaren, systemeringen av analys
och utformning medan den vid standardsystem istället består av val av standardsystem
och anpassning av valt standardsystem. Skillnaderna mellan de båda livscyklerna
visualiseras av Andersen (1994) enligt det sätt som åskådliggörs i figur 3.

Figur 3 Skillnad mellan de båda livscyklerna (Andersen, 1994, sid 367)

Den första fasen (Förändringsanalys (FA)) är, enligt Andersen (1994), den samma i
båda fallen. Förändringsanalysen ska, enligt författaren, klarlägga vilka problem
verksamheten står inför, och om de kan lösas med ett bättre informationssystem eller
inte. Förändringsanalysen bör även ge svar på frågan om organisationen ska
egenutveckla ett system eller anskaffa ett standardsystem.

Det som skiljer en livscykel relaterad till standardsystem från en relaterad till
egenutveckling är, enligt Andersen (1994), framför allt arbetet under systemeringen i
annat fall är faserna lika. Samtliga utav de faser, förutom val av standardsystem (VS)
och anpassning av standardsystem (AS), som åskådliggörs i figur 3 beskrevs i kapitel
2.3.3. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de två faser som ej hittills
beskrivits. Beskrivningen görs utifrån Andersens (1994) resonemang vilket grundas
på teorierna relaterade till SIV (se kapitel 2.3.4)

Val av standardsystem (VS)

SIV betonar enligt, Andersen (1994), att organisationen måste göra beskrivningar
över verksamhetens önskemål samt över de olika standardsystem som finns på
marknaden. Därefter skall organisationen utifrån ovanstående beskrivningar göra
ytterligare en beskrivning som jämför den önskade verksamheten och de
standardsystem som erbjuds för att på så sätt komma fram till ett val.

Anpassning av valt standardsystem (AS)

Här studeras noggrant det standardsystem som valts och organisationen gallrar bort
den del av standardsystemet som är utan relevans. Här bestäms även vilka delar av
systemet som kan accepteras utan ändringar samt om det finns möjlighet till att
eventuellt tänja på verksamhetskraven så att ytterligare delar av standardsystemet kan
accepteras. Här bestäms även vilka delar av anpassningen leverantören respektive
organisationen skall stå för.

A U R I F\D AV

VS I F\D AVAS

FA

Egenutveckling

Standardsystem
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Brandt et al (1998), Anveskog et al (1983) och Andersen (1994) rekommenderar att
arbeta efter en specifik relationsmodell under anpassningsarbetet. Den specifika
relationsmodellen åskådliggörs i figur 4.

Figur 4 Relationsmodellen (Bearbetad från Andersen, 1994, sid 369)

Relationsmodellen betonar att det råder ett samspel mellan verksamhet och
standardsystem och att de på något sätt måste anpassas till varandra (Brandt et al,
1998 och Anveskog et al, 1983). Målet är att nå en tillräckligt god träffyta mellan
verksamhet och standardsystem (Brandt et al, 1998). Relationsmodellen bygger på
principerna för mängddiagram (Anveskog et al, 1983), Det finns en mängd för
verksamheten och en mängd för standardsystemet (Brandt et al, 1998). De två
mängderna jämförs med varandra och utifrån jämförelsen bedöms vilka utfall
(relationer) som är aktuella (Brandt et al, 1998). Det finns tio olika utfall (relationer)
identifierade (Anveskog et al, 1983). Andersen (1994) beskriver de tio utfallen enligt
följande:

0 Den här delen av standardsystemet är utan intresse för köparen

1 Den här delen av standardsystemet accepteras utan problem

2 Den här delen av standardsystemet kan användas för att effektivisera
verksamheten utöver det som anges i kravspecifikationen

3 Det här kravet tillgodoses genom att standardsystemet byggs ut av leverantören

4 Det här kravet tillgodoses genom att leverantören gör ändringar i
standardsystemet

5 Den här delen av standardsystemet accepteras genom att verksamheten anpassar
sina krav

6 Det här kravet tillgodoses genom att köparen gör ändringar i standardsystemet

7 Det här kravet tillgodoses genom att verksamheten genomför egenutveckling

8 Det här kravet gör man ingenting åt

9 Det här blir en outnyttjad del av standardsystemet
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2.3.6 Implementationsfas

Under föregående kapitel diskuterades skillnaden mellan en livscykelmodell relaterad
till egenutveckling i förhållande till en livscykelmodell relaterad till standardsystem.
En utav de faser som var samma oavsett om organisationen valde att egenutveckla ett
system eller anskaffa ett standardsystem var fasen implementation.

Vid en jämförelse mellan olika författares (i detta fall: Davenport, 2000; Avison &
Fitzgerald, 1995; Avgerou & Cornford, 1993) syn på fasen implementation tycks det
råda någorlunda enighet kring vad som innefattas däri. Skillnaderna ligger i att de
oftast väljer att betona och fokusera på olika delar av fasen, vilket i sig kan vara en
konsekvens av att författarna fokuserar på olika typer av informationssystem.
Davenport (2000) diskuterar kring affärssystem som, enligt Brandt et al (1998), kan
benämnas helintegrerat standardsystem medan Avison & Fitzgerald (1995) och
Avgerou & Cornford (1993) är mer fokuserade på egenutvecklade system. Det
samtliga författare dock är ense om är att fasen har till syfte att sätta systemet i sitt
fulla bruk. Flertalet författare väljer att dela in fasen i mindre bitar och hur fasen delas
in skiljer sig åt bland författarna. Vid jämförelse mellan olika sätt att dela in fasen
tycks följande indelning kunna relateras till de flesta författare:

• Förberedelser och inköp

• Konfigurering

• Träning och utbildning

• Testning av system

• Dokumentering

• Införande

Förberedelser och inköp

All data systemet skall hantera måste överföras, vilket kan innebära mer arbete än
väntat (Davenport, 2000). Det är inte alltid säkert att data kan överföras till det nya
systemet i det ursprungliga formatet. Vid omvandling av format är det, enligt
författaren, viktigt att det råder förståelse för hur datan skall omvandlas så att den
bibehåller sin ursprungliga betydelse. Risken finns enligt författaren att datan ändras
vilket senare kan ge negativa konsekvenser. Enligt Avison och Fitzgerald (1995) skall
även eventuella datorprogram programmeras samt all den hårdvara och mjukvara som
behövs köpas in och installeras.

Enligt Davenport (2000) måste även eventuella gränssnitt mellan det nya systemet
och andra system skapas. Det behöver, enligt författaren, inte röra sig om
organisationens egna system, utan kan gälla gränssnitt mot ett system tillhörande en
kund eller leverantör. Enligt författaren väljer många utav dagens organisationer att
framför allt utarbeta gränssnitt mot Internet.

Konfigurering

Davenport (2000), som är mer inriktad på implementation av affärssystem, poängterar
arbetet vid konfigurering av affärssystemet. Davenport (2000) menar att
förutsättningen för att uppnå en hög passform mellan kund och system är att lägga
mycket tid vid konfigureringen då det är där system och kund anpassas till varandra.
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Träning och utbildning

Denna del fokuseras till stor del bland de flesta författare. För att systemet skall
accepteras av användarna måste de få en chans till att lära sig hur systemet fungerar
samt få förståelse för hur systemet påverkar användarens arbete (Avison & Fitzgerald,
1995). Utbildning och träning behövs även för att se till att systemet används på rätt
sätt. Utbildning och träning behöver, enligt Avgerou & Cornford (1993), inte endast
vara relaterade till organisationens personal utan kan även beröra dess kunder. Vissa
banker erbjuder genom sitt system olika tjänster vilket kan kräva utbildning för att
kunna användas (Avgerou & Cornford, 1993).

Testning av system

Enligt Avgerou & Cornford (1993) kan mycket kostnader reduceras genom att först
testa systemet innan det tas i drift. Genom att först testa systemet kan organisationen,
enligt författarna, säkerställa att inga större oväntade händelser inträffar vid själva
införandet av systemet.

Dokumentation

Manualer över systemet måste, enligt Avison & Fitzgerald (1995), utarbetas.

Införande

Enligt Avgerou & Cornford (1993) kan en organisation välja att införa ett system på
olika sätt, nämligen:

• Parallel körning
Parallell körning innebär att organisationen under en tid kör det nya och det
gamla systemet samtidigt. Detta tillvägagångssätt är det mest säkra men också
det mest kostnadskrävande.

• Modul implementation
Denna metod innebär att systemet tas i bruk bit för bit.

• Pilot implementation
Denna metod innebär att systemet till en början används som en prototyp som
under en längre tid testas och används av användarna. Då systemet anses
fungera bra införs det.

• Fullständig (cut-over) implementation
Tillämpas denna metod implementeras hela systemet på en gång, vilket enligt
författarna medför stora risker. Båda Avgerou & Cornford (1993) samt
Davenport (2000) benämner även detta tillvägagångssätt ”the big bang”.
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2.3.7 Implementation av ett affärssystem

Enligt Davenport (2000) kan ett affärssystem implementeras på olika sätt. Författaren
har valt att illustrera skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten i en matris, där
den ena dimensionen representerar tiden (hastighet) och den andra det mål (fokus)
organisationen har med implementationen. Matrisen åskådliggörs i figur 5.

Figur 5 Olika sätt att implementera ett affärssystem (Davenport, 2000, sid 14)

Hur pass snabbt ett affärssystem kan implementeras beror, enligt Davenport (2000),
på de mål organisationen har med implementationen. Enligt författaren kan en snabb
implementation genomföras på sex månader medan en långsam kan ta upp till fem år,
eventuellt längre.

Det mål en organisation kan ha med en implementation kan, enligt Davenport (2000),
antingen vara, tekniskt eller strategiskt. En teknisk implementation kännetecknas av
att organisationen, så snabbt och lätt som möjligt, önskar komma åt systemets
tekniska funktionalitet (Davenport, 2000). Enligt Davenport (2000) kan många utav
de implementationer som genomfördes i samband med millenniumskiftet relateras till
att vara tekniskt fokuserade. Detta då flertalet organisationer blev tvungna att
komplettera sin verksamhet med olika tekniska lösningar för att skydda verksamheten
mot de problem som kunde tänkas uppstå i samband med millenniumskiftet
(Davenport, 2000). Enligt Andersen et al (1994) är ett tekniskt fokus ej att föredra.
Författarna menar att ett vanligt fel vid införandet av ett datorbaserat system är att
arbetet med systemdelen (teknisk del) betonas allt för mycket. Det läggs inte så
mycket tid vid den person- och organisationsutveckling som måste genomföras för att
systemet skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Vid en strategisk implementation är inte den tekniska funktionaliteten i fokus
(Davenport, 2000). En strategisk implementation kännetecknas, enligt författaren, av
att organisationen i större utsträckning önskar erhålla ett system som ligger till grund
för verksamheten och som bidrar till att uppfylla de organisatoriska målen.
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3 Problemdefinition
Ett forsknings- eller utredningsarbete börjar alltid med ett problem (Patel & Davidson,
1991; Dahmström, 1996). Problemet är, enligt Patel & Davidson (1991), det som
utredaren avser att lösa eller belysa genom den specifika undersökningen. Detta
behöver inte innebära att problemet är något som är problematiskt i ordets
vardagsbemärkelse utan kan helt enkelt vara något utredaren är intresserad av att
skaffa fördjupad kunskap inom (Patel & Davidson, 1991). Arbetet med att precisera
problemformuleringen framstår ofta som den svåraste och mest krävande fasen i hela
undersökningsförloppet (Andersen, 1998). Vilket problem syftar denna rapport till att
utreda samt vad är orsaken till att problemet är värt att ta i beaktande? Detta är
exempel på frågor detta kapitel syftar till att besvara.

3.1 Problemområde
Enligt Bakka et al (1999) har det skett mycket markanta förändringar i
organisationsformerna under det senaste århundradet vilket, enligt författarna, beror
på att då samhället förändras följer också organisationerna med. Enligt Bakka et al
(1999) är det tydligt att organisationernas omvärld har blivit alltmer dynamisk,
oförutsägbar och mer hotfull och har kommit att ställa ökade krav på organisationers
anpassnings- och utvecklingsförmåga och därmed också på dess flexibilitet. En
bidragande faktor till den rådande dynamiken är, enligt Sandkull & Johansson (1996),
den ökade konkurrens som började göra sig gällande i slutet av 70-talet och medförde
att kunderna i större utsträckning kunde välja den organisation som bäst
tillfredsställde dess behov. Dynamiken uppstår som en konsekvens av att kundens
behov kontinuerligt förändras (Sandkull & Johansson, 1996)

På en överbudsmarknad är det enligt, Bergstrand & Wallin (1995), konkurrenterna
som bestämmer tempot eftersom den som hamnar på efterkälken i lanseringen av
nyheter riskerar att tappa marknadsandelar. Föregående har, enligt författarna, bidragit
till att organisationer idag behöver tillgång till allt effektivare hjälpmedel för att kunna
öka tempot i konstruktions-, produktions-, distributions- och
marknadsföringsprocesserna. Enligt Bergstrand & Wallin (1995) är
informationsteknologin ett sådant hjälpmedel. Gates (1999) hävdar i sin tur att digital
teknik förbättrar organisationers sätt att fungera genom att tekniken kan förse
organisationen med den snabba reaktionsförmåga de kommer att behöva för att kunna
konkurrera i, vad författaren valt att kalla, höghastighetsaffärernas framväxande värld.
Davenport (2000) skriver att organisationer genom implementation av ett
affärssystem erhåller effektivare processer vilket, enligt Bergstrand & Wallin (1995),
tycks vara en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden.

Bakka et al (1999) hävdar att då samhället förändras följer också organisationerna
med. Detta bidrar, enligt Davenport (2000), till att organisationens affärssystem också
kan komma att behöva förändras då systemet är en del av verksamheten. Hastigheten i
vilket förändring sker idag ställer dock stora krav på affärssystemen. Enligt Davenport
(2000) är den kritik som riktas mot affärssystem till största del fokuserad på att
kunderna anser implementationen av systemet tar alldeles för lång tid. Ackoff (1981)
hävdar att konsekvensen av att ej tillräckligt snabbt kunna anpassa sig till rådande
förändringar kan bli oerhört kostsamt om inte förödande för dagens organisationer.
Risken med att implementationen av ett affärssystem drar ut på tiden är att
organisationen förlorar sin marknadsandel till en konkurrent och därmed riskerar att
gå med förlust.
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Enligt Davenport (2000) kritiseras även leverantörerna för att systemen ej tillräckligt
är anpassade till organisationerna. En av de största utmaningarna vid implementation
av affärssystem är, enligt författaren, att få systemen anpassade till den specifika
verksamheten och ej tvärtom. Davenport (2000) poängterar att systemet skall ligga till
grund för den specifika verksamheten och bidra till att uppfylla de organisatoriska
målen som idag tycks vara att skapa värde för kund. Konsekvenserna av ett system
som ej tillräckligt är anpassat till verksamheten kan komma att försvåra
måluppfyllelseprocessen, då organisationen kan få arbeta på ett sätt som ej är önskvärt
(Davenport, 2000).

Enligt Davenport (2000) kan ett affärssystem implementeras på olika sätt, vilket
författaren har valt att illustrera i den matris som åskådliggörs i figur 6. (för mer
information se kapitel 2.3.7).

Figur 6 Olika sätt att implementera ett affärssystem (Davenport, 2000, sid 14)

Med utgångspunkt från ovanstående kritik skulle en strategiskt och snabb
implementation vara den optimala. Vad Davenport (2000) menar med begreppet
strategisk finns att läsa under kapitel 2.3.7. Davenport (2000) anser att ovanstående
tillvägagångssätt är det mest optimala men ifrågasätter om kombinationen, strategisk
och snabb, verkligen går att realisera. Enligt Davenport (2000) är leverantörer av
affärssystem medvetna om ovanstående kritik och arbetar med att försöka tillgodose
de båda behoven. Då Davenport (2000) är skeptisk till om kombinationen är möjlig är
det av intresse att utreda hur leverantörerna eventuellt går tillväga för att tillgodose de
båda behoven.

3.2 Problemprecisering
Ovanstående resonemang resulterade i följande problemprecisering:

Hur hanterar leverantörer av affärssystem kombinationen av de båda behoven, snabb
implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen?

För att besvara ovanstående problemprecisering kan det vara en fördel att först finna
svar på delfrågor som är relaterade till problempreciseringen. De delfrågor som är av
intresse att besvara är enligt följande:

1. Vad anser leverantörerna om kombinationen?

2. Vilken tid är relaterad till en snabb implementation?

3. Vilka faktorer påverkar tiden för implementation?

4. Hur kan passformen mellan kund och system ökas?
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Då Davenport (2000) är skeptisk till om kombinationen är möjlig att realisera är det
av intresse att utreda vad leverantörer av affärssystem anser om kombinationen. Då
kunderna tycks ställa krav på en snabb implementation är det dessutom av intresse att
identifiera den tid som kan anses vara relaterad till denna typ av implementation. Det
är även av intresse att utreda vad som påverkar tiden för implementation då kunderna
anser implementationen ta för lång tid.

3.3 Problemavgränsning
På grund av tidsbegränsning kommer inte samtliga leverantörer av affärssystem ingå i
undersökningen utan en begränsning har gjorts till fyra stycken. Med utgångspunkt
från de fyra leverantörer som valts har dessutom en begränsning gjorts till
leverantörer med huvudkontor i Sverige. Den fallstudie som tillämpats för att finna ett
svar till det problem denna rapport syftar till att utreda involverar dock endast en utav
ovanstående leverantörer.

3.4 Förväntat resultat

Davenport (2000) menar att leverantörer av affärssystem oftast väljer att
förkonfigurera sina affärssystem för att tillgodose behovet av en snabb
implementation. Hur leverantörerna eventuellt går tillväga för att öka tillfredställelsen
av ett anpassat system framkommer dock inte utifrån Davenport (2000) resonemang.
Eventuellt skulle behovet kunna tillfredsställas genom att utveckla branschspecifika
affärssystem, det vill säga system som på förhand är anpassade till en typ av bransch.
Passformen mellan kund och system kan tänkas vara högre vid ett branschspecifikt
system än då systemet är mer generellt anpassad till olika typer av branscher.

Förhoppningen med den utredning som skall tillämpas är att få fram ett underlag i hur
leverantörer av affärssystem går tillväga för att hantera kombinationen av de båda
behoven, snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen.
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4 Metod
Dahmström (1996) skriver att vid planering av en undersökning måste utredaren först
och främst ta ställning till hur undersökningen skall genomföras. Detta innebär, enligt
Dahmström (1996), att utredaren måste ta ställning till hur han/hon skall gå tillväga
för att samla in den data som är relevant för undersökningen. Enligt Wisén &
Lindblom (1998) finns ett stort antal metoder utredaren kan tillämpa för att samla in
data. Andersen (1998) poängterar dock att det är problemformuleringen som ska styra
de metodologiska valen under utredningen. En utredning kan inte struktureras om
utredaren inte vet vad det är som skall undersökas (Andersen, 1998; Patel & Davidson
1991). Vad är en metod, vilka metoder kan tillämpas på det problem denna rapport
syftar till att utreda och vilka utav dessa är tänkt att tillämpas på problemet? Detta är
de frågeställningar detta kapitel syftar till att besvara.

4.1 Vad är en metod
En metod är, enligt Andersen (1994), en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett
visst problem. Det är därför, enligt författaren, viktig att veta vilka problem metoden
kan tillämpas på och vilka den inte lämpar sig för. Värt att ta i beaktande är dock att
beteckningen teknik ibland används som en synonym för metod vilket kan skapa en
viss begreppsförvirring. Wisén & Lindblom (1998) väljer att använda begreppet
metod medan exempelvis Patel & Davidson (1991) har valt beteckningen teknik.
Under vissa omständigheter tycks det dock råda en skillnad mellan begreppen. I
kapitel 2.3.2 definieras dessa begrepp (metod och teknik) utifrån Andersens (1994)
synvinkel och med utgångspunkt från författarens definition framhävs en skillnad.
Fortsättningsvis kommer dock rapporten att använda beteckningen metod, och då
utifrån den definition Andersen (1994) valt att ge begreppet.

4.2 Möjliga metoder
För att besvara det problem denna rapport syftar till att utreda skall ett antal metoder
tillämpas. Andersen (1994) poängterar dock att varje metod syftar till att lösa ett visst
problem och därför är det viktig att veta vilka problem metoden kan tillämpas på och
vilka den inte lämpar sig för. I detta kapitel presenteras de metoder som är möjliga att
tillämpa för att finna ett svar på det problem denna rapport syftar till att utreda. För
varje metod ges först en övergripande beskrivning som sedan följs av en punktlista
där de fördelar och nackdelar som finns med metoden åskådliggörs.

De metoder som kan tänkas vara möjliga att tillämpa är följande:

• Litteraturstudie

• Fallstudie

• Survey

• Intervju

• Enkät

Nedan följer en kort beskrivning av respektive metod.
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4.2.1 Litteraturstudie

För att kunna precisera ett problem måste utredaren ha relativt god kunskap om sitt
specifika problemområde, vilket kräver tillgång till litteratur (Patel & Davidson,
1991). En ökad insikt i det specifika problemet är ett motiv till att denna metod är av
intresse att tillämpa. Patel & Davidson (1991) poängterar dock att litteraturstudien
inte är avslutad i och med att problemet är preciserat utan fortsätter tills
undersökningen är avslutad. De vanligaste källorna där kunskap inhämtas är, enligt
Patel & Davidson (1991), via böcker och artiklar publicerade i vetenskapliga
tidskrifter samt rapporter. Litteraturstudier är oftast tidskrävande då tillgängligheten
på litteratur kan vara begränsad. Det är dessutom svårt att bedöma litteraturens
kvalitet (Patel & Davidson, 1991).

De fördelar och nackdelar som relateras till denna typ av metod sammanfattas nedan.

Fördelar

• Ökad kunskap och insikt

Nackdelar

• Tidskrävande

• Tillgänglighet av och kvaliteten på litteratur osäker

4.2.2 Fallstudie

Enligt Carlsson (1991) kan en fallstudie definieras som en empirisk undersökning
som använder flera informationskällor för att undersöka ett fenomen i sin naturliga
miljö. Patel & Davidson (1991) menar dessutom att en fallstudie är en beteckning som
innebär att en undersökning utförs på en mindre avgränsad grupp där utredaren utgår
från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Ett fall
kan vara en individ, en grupp individer eller en organisation (Patel & Davidson,
1991). Patel & Davidson (1991) har dessutom valt att beteckna en fallstudie som en
typ av undersökningsupplägg. Med denna beteckning syftar författarna till en
uppläggning som innebär något mer än att utredaren endast tillämpat en viss metod
som exempelvis enkät. Att få möjlighet till att praktiskt och mer ingående undersöka
problemet på ett specifikt fall motiverar varför denna metod är av intresse att tillämpa.

De fördelar och nackdelar som relateras till denna typ av metod sammanfattas nedan.

Fördelar

• Studie i naturlig miljö

• Specifik kunskap

Nackdelar

• Resurskrävande

• Begränsad generaliserbarhet
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4.2.3 Survey

Lik fallstudie relaterar Patel & Davidson (1991) Survey till en typ av
undersökningsupplägg. Survey innebär att utredaren utför undersökningen på en
större avgränsad grupp (Patel & Davidson, 1991). Den större avgränsade grupp som
utredaren är intresserad av kallas, enligt författarna, för population. Populationen
måste, enligt Patel & Davidson (1991), beskrivas så klart att det inte råder någon
tvekan om vem som tillhör den eller inte. Antingen kan hela populationen undersökas
eller så kan utredaren genom ett slumpmässigt urval få fram en grupp som i alla
väsentliga avseenden är en miniatyr av populationen, ett så kallat stickprov (Patel &
Davidson, 1991). Detta kallas, enligt författarna, för att utredaren generaliserar från
stickprov till populationen. Denna metod kan vara lämplig då utredaren önskar utreda
sitt problem utifrån ett mer allmän perspektiv genom att fokusera på ett större område.
Motivet till varför denna metod är av intresse att tillämpa är av samma orsak som
tillämpandet av en fallstudie, det vill säga erhållandet av information utifrån en
praktisk utredning.

De fördelar och nackdelar som relateras till denna typ av metod sammanfattas nedan.

Fördelar

• Studie i naturlig miljö

• Resultat grundat på ett allmänt perspektiv

Nackdelar

• Resurskrävande

4.2.4 Intervju

Att intervjua innebär att söka information om ett sakförhållande eller kring ett
problemområde genom någon annan (Wisén & Lindblom, 1998). Dahmström (1996)
har valt att dela in intervjumetoden i två kategorier, telefonintervju och
besöksintervju. Det som kännetecknar denna typ av metod är den direkta
kommunikation som förekommer mellan intervjuare och respondent (Carlsson, 1990).
Den direkta kommunikationen bidrar till att utredaren, under intervjun, kan
improvisera och komma med kompletterande frågor (Wisén & Lindblom, 1998).
Detta är ett motiv till att metoden är av intresse att tillämpa. Nackdelarna med
metoden är risken för ogenomtänkta svar, omedveten påverkan från intervjuaren samt
den kvalitativa bearbetning som följer då det insamlade materialet skall hanteras
(Dahmström, 1996). Intervjun har dessutom ett syfte, nämligen att ge intervjuaren ett
bestämt slags information (Carlsson, 1990). Detta innebär, enligt författaren, i sin tur
att de två agerande i intervjun, intervjuaren och respondenten har olika roller.
Intervjuaren söker information medan respondenten ger information.

De fördelar och nackdelar som relateras till denna typ av metod sammanfattas nedan.

Fördelar
• Snabb och billig metod

• Direkt kommunikation

Nackdelar

• Risk för föga genomtänkta svar samt intervjuareffekt

• Svårt att sammanställa material
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4.2.5 Enkät

Både intervjuer och enkäter (frågeformulär) är metoder för att samla information som
bygger på frågor (Patel & Davidson, 1991). Detta innebär, enligt författarna, att
teknikerna har en hel del gemensamt men också att det finns sådant som skiljer dem
åt. Enligt Patel & Davidson (1991) förknippas oftast enkäter med formulär som
skickas per post. Den direkta kommunikation som finns vid en intervju förekommer
därför inte i samma utsträckning vid tillämpandet av denna metod. Att använda sig av
enkäter är, enligt Wisén (1998), en ofta förekommande metod i
utredningssammanhang. Författaren menar vidare att enkäten i många fall är ett
komplement till andra metoder och används oftast när utredaren vill ha information av
många personer eller att många ställer krav på att få lämna synpunkter. Enligt Wisén
(1998) används även metoden då utredaren har knappt om tid. Möjligheten till att få
in information om många personer samt att metoden är bra då tiden till förfogande är
begränsad motiverar varför denna metod är av intresse att tillämpa.

De fördelar och nackdelar som relateras till denna typ av metod sammanfattas nedan.

Fördelar

• Många har möjlighet att komma till tals

• Billig metod

Nackdelar

• Förutbestämda frågor kan leda till att utredaren går miste om värdefull
information

• Ofta en låg svarsfrekvens

4.3 Val av metod
I föregående kapitel redogjordes det för ett antal möjliga metoder som kan tillämpas
på det problem denna rapport syftar till att utreda. Utav de metoder som presenterades
har ett urval gjorts, och i detta kapitel kommer dessa valda metoder att beskrivas
ytterligare samt en motivering ges till varför metoden skall tillämpas. För respektive
metod förs en mer ingående diskussion kring de fördelar och nackdelar som finns med
metoden. Detta då det anses vara av värde att ha goda insikter i de valda metodernas
möjligheter och begränsningar. Vilka utav de metoder som presenterades i föregående
kapitel är då mest lämpliga för det problem som ligger till grund för rapporten?

De metoder som skall tillämpas är enligt följande:

• Litteraturstudie

• Fallstudie

• Intervju

Nedan följer en mer utförlig diskussion kring de metoder som valts.

4.3.1 Litteraturstudie

För att kunna precisera samt få insikt i det problem denna rapport syftar till att utreda
skall en litteraturstudie genomföras. En potentiell fördel med en litteraturstudie är just
den ökade kunskap och insikt om problemet utredaren erhåller vid studien (Patel &
Davidson, 1991).
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Litteraturstudierna kan ge värdefull information om rådande teorier, andras
erfarenheter, undersökningar, tankar och så vidare vilket kan förhindra onödigt arbete
(Andersen, 1998). Nackdelarna är att litteraturstudien är oerhört tidskrävande (Patel &
Davidson, 1991). Detta på grund av att litteraturens tillgänglighet är osäker i den
bemärkelsen att litteratur kan vara utlånad och eventuella fjärrlån kan ta lång tid
(Patel & Davidson, 1991). Ytterligare en nackdel är, enligt Patel & Davidson (1991),
att det kan vara svårt att identifiera kvaliteten på den litteratur som finns tillgänglig
vilket i sin tur kan påverka det erhållna resultatet.

4.3.2 Fallstudie

För att få fördjupad kunskap i det problem rapporten syftar till att utreda tillämpas en
fallstudie. I detta fall skall fallstudien vara relaterad till en organisation och mer
specifikt en leverantör av affärssystem. Motivet till att en fallstudie har valts istället
för en Survey är att metoden skall tillämpas på en mindre avgränsad grupp, i detta fall
endast en leverantör av affärssystem. Ytterligare ett motiv är att tiden till förfogande
är allt för begränsad för att tillämpa en utredning över en större population samt att en
Survey är allt för resurskrävande.

En potentiell fördel med denna metod är att då utredaren är mer fokuserad på ett fåtal
fall finns möjligheten att i större utsträckning bygga upp hypoteser om hur olika
faktorer påverkar undersökningen (Carlsson, 1991). Detta är möjligt då utredaren,
enligt Carlsson (1991), systematiskt erhåller information under utredningen. En
väsentlig nackdel med denna typ av metod är att den är resurskrävande vad gäller
både tid och pengar (Patel & Davidson, 1991). Ytterligare en nackdel är att
generaliserbarheten hos de resultat utredaren erhåller vid en fallstudie beror på hur
utredaren har valt sitt fall (Patel & Davidson, 1991). Har utredaren identifierat en
population av fall och ur den slumpmässigt dragit de fall utredaren studerar finns
möjligheten till att diskutera resultatens giltighet för den population som utredaren
utgick ifrån (Patel & Davidson, 1991). Som ett alternativ till ovanstående kan
utredaren enligt författarna istället välja ut ett antal fall som skiljer sig åt i ett antal
avseenden. Därefter, utifrån de erhållna resultaten, diskutera generaliserbarheten i
förhållande till en tänkt population.

4.3.3 Intervju

Eftersom fallstudien endast tillämpas på en leverantör av affärssystem skall studien
kompletteras med intervjuer. Detta för att få ett mer allmänt och generaliserbart
perspektiv på hur leverantörer av affärssystem hanterar kombinationen av de båda
behoven. Den typ av intervju som skall tillämpas är telefonintervju, då denna metod är
betydligt snabbare och mindre resurskrävande än besöksintervjuer (Jacobsen, 1993).
Fortsättningsvis vid benämning av begreppet intervju syftar rapporten till
telefonintervju och ingenting annat. Motivet till att denna metod valts istället för enkät
är den direkta kommunikation med respondenten som finns under en intervju och som
saknas vid en enkätundersökning. Den direkta kommunikationen bidrar till att
intervjun blir mer öppen och anpassningsbar och missförstånd kan i större
utsträckning undvikas.

Det finns även en möjlighet till att förankra undersökningen hos respondenten då
utredaren själv kan ge en beskrivning av samt förklara syftet med undersökningen
vilket kan leda till ökat förtroende hos respondenten (Wisén & Lindblom, 1998).
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Vid tillämpandet av denna metod förekommer en risk för ogenomtänkta svar då
respondenten ej i lugn och ro kan fundera över frågorna (Dahmström, 1996).
Ytterligare en nackdel är, enligt Dahmström (1996), den intervjuareffekt som kan
uppstå. Med intervjuareffekt syftar författaren till risken med att intervjuaren,
omedvetet eller ej, otillåtet påverkar respondenten vilket senare kan leda till mätfel.
Intervjuarens sätt att påverka respondenten kan, enligt författaren, ske genom ordval
och tonfall. Ytterligare en nackdel som generellt kan relateras till intervjumetoden är
den kvalitativa bearbetning som följer då det insamlade materialet skall hanteras
(Wisén & Lindblom, 1998). Kvalitativ bearbetning innebär att utredaren vid
bearbetning av det insamlade materialet utgår från ett rent textmaterial vilket oftast är
ganska omfattande (Patel & Davidson, 1991). Enligt Wisén & Lindblom (1998) är det
svårt att sammanställa kvalitativa data vilket enligt författaren kan leda till
subjektivitet i tolkningen av vad som faktiskt har sagts.
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5 Genomförande
Det problem denna rapport syftar till att utreda är hur leverantörer av affärssystem
hanterar kombinationen av de båda behoven snabb implementation kontra ett
affärssystem anpassat till organisationen (se kapitel 3.2). För att finna ett svar på detta
problem har ett antal olika metoder tillämpas, dessa är litteraturstudie, fallstudie och
telefonintervju. Det detta kapitel syftar till att beskriva är hur arbetsprocessen vid
tillämpandet av respektive metod gått till. Först presenteras arbetsprocessen vid
litteraturstudien, därefter arbetsprocessen vid planering av intervjuer och slutligen
arbetsprocessen vid fallstudien.

5.1 Arbetsprocess vid litteraturstudie
För att kunna definiera det problem denna rapport syftar till att utreda tillämpades en
litteraturstudie. Mycket tid lades framför allt på att försöka identifiera vilken typ av
information som bör finnas med i denna rapport för att läsaren skall förstå det
specifika problemet. Det sätt på vilket ovanstående information identifierades var
genom att analysera vilka begrepp som bygger upp problempreciseringen. De begrepp
som ansågs utgöra problempreciseringen var följande:

• Tid

• Implementation

• Affärssystem

Då ovanstående begrepp väl var identifierade bestod det fortsatta arbetet i att
identifiera inom vilket område respektive begrepp hörde hemma. Detta för att leda
läsaren fram till betydelsen av ovanstående begrepp, det vill säga varför tiden är
väsentlig, vad en implementation är samt vad ett affärssystem är. De tre områden som
kom att utgöra litteraturstudien och som har till syfte att leda läsaren fram till det
specifika problemet var:

• Organisationen och dess omgivning (tid)

• Informationssystem (affärssystem)

• Systemutveckling (implementation)

Att finna litteratur om ovanstående områden var inte något större bekymmer förutom
litteratur relaterad till standardsystem och framför allt affärssystem. Den litteratur
relaterad till standardsystem är bland annat från början av 90- talet vilket kan ge en
något skev bild över hur området för standardsystem ser ut idag. Problemet med
litteraturen över affärssystem är att det inte finns så mycket skrivet. Den enda
litteratur gällande detta område och som ligger till grund för denna rapport är skriven
av Davenport (2000). Detta bidrog till att det inte fanns möjlighet att få olika
perspektiv på affärssystemsområdet. Bristen på litteratur gällande affärssystem bidrog
dessutom till att det var svårt att försöka finna tidigare arbeten kring det problem som
ligger till grund för denna rapport.



5 Genomförande

36

5.2 Arbetsprocess vid planering av intervjuer
För att finna ett svar på hur leverantörer av affärssystem hanterar kombinationen av
de båda behoven tillämpades ett antal telefonintervjuer. Den population som
intervjuades innefattade fyra utvalda leverantörer av affärssystem som dessutom har
huvudkontor i Sverige. I detta kapitel beskrivs hur intervjuerna planerades, vilka
frågor som kom att utgöra intervjuerna samt vilka leverantörer (respondenter) som
deltagit i undersökningen.

5.2.1 Planering av intervjufrågor

Mycket utav planeringsarbetet, vad gällde telefonintervjuerna, utfördes redan under
arbetet med att identifiera de delfrågor som tillsammans skulle leda fram till ett svar
på själva problempreciseringen. Detta utav den orsaken att delfrågorna gav insikt i
vilken typ av information som var av intresse att få fram för att finna ett svar till
helheten.

Vid planering av intervjufrågorna funderades det mycket på hur resultatet av frågorna
skulle presenteras. Då det fanns en idé över hur presentationen möjligtvis skulle
kunna se ut underlättades arbetet med att dels identifiera frågorna och dels finna en
bra formulering. Att finna en bra formulering var av mycket stor vikt och därför lades
mycket tid på detta för att minimera eventuella missförstånd samt få fram den
information som var av betydelse för att finna ett svar på det specifika problemet.
Formuleringen var även viktig då intervjuerna skulle genomföras via telefon. Vid
besöksintervju finns en möjlighet att läsa av respondenten på ett helt annat sätt än vid
telefonintervju. Ser respondenten frågande ut vid intervjun kan detta snabbt
identifieras och en spontan omformulering göras. Då detta ej i samma utsträckning är
möjligt vid telefonintervju var det viktigt att försöka uppnå en bra formulering ifrån
början. För att få en uppfattning om kvaliteten på formuleringarna testades
formuleringarna på ett antal försökspersoner, dock ej några leverantörer.

För att säkerställa kvaliteten på formuleringarna gjordes, under planeringsarbetet,
vissa föreställningar om vad leverantörerna eventuellt skulle kunna svara på de olika
frågorna. Detta för att säkerställa att respondenten gav svar på frågan och ingenting
annat. Föreställningarna ansågs dessutom säkerställa samt underlätta
sammanställandet av intervjuerna då det på förhand fanns en uppfattning om vilken
typ av information som önskades erhållas på vardera fråga. Risken med att inte få
fram den information som var av intresse ansågs vara stor då frågorna kom att vara
”öppna”. Med öppna menas att frågorna framför allt var utarbetade till att skapa en
diskussion med leverantörerna och inte utarbetade till att få fram ett konkret svar som
exempelvis ja eller nej.

Syftet med att ha öppna frågor var även för att i så stor utsträckning som möjligt
komma ifrån själva intervjusituationen och istället få till stånd en mer dialogsituation.
Risken med att respondenten skulle känna sig obekväm vid intervjun, vilket eventuellt
skulle kunna påverka respondentens sätt att besvara frågorna, ansågs vara
överhängande. Det sätt på vilket ovanstående ansågs kunna förhindras var genom
denna typ av frågor då intervjun mer förblev ett öppet samtal.

Sökandet efter lämpliga intervjupersoner hos de olika leverantörerna började relativt
tidigt. Under detta sökande uppmärksammades svårigheten med att få tag i ”rätt”
personer då de var mycket upptagna med pågående projekt, kundbesök, diverse möten
etc.
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Då intervjupersonerna tycktes vara mycket upptagna fastslogs att intervjun ej fick ta
för lång tid. Att respondenten ej tillräckligt skulle reflektera över de olika frågorna
ansågs vara överhängande om intervjun drog ut på tiden och respondenten var
upptagen på annat håll. Den tid som avsattes till intervju var därför omkring en
halvtimma.

5.2.2 Intervjufrågor

De intervjufrågor som ställdes till respektive leverantör sammanfattas i detta kapitel.
De tre första frågorna tillämpas på samtliga leverantörer medan frågorna fyra till sju
är beroende av om leverantören anser kombinationen vara möjlig eller inte.
Resterande frågor är även de desamma oavsett tidigare svar.

1 Vad anser leverantören om kombinationen?

2 Anser leverantören kombinationen vara möjlig?

3 Varför anser leverantören kombinationen vara \ ej vara möjlig?

Ja
4 Hur går leverantören tillväga för att tillfredsställa de båda behoven

Nej
5 Hur går leverantören tillväga för att upprätthålla en balans mellan de båda

behoven?

6 I vilken utsträckning anser leverantören de båda behoven vara uppfyllda
vid implementation av det system som framkom i fem?

7 Vilken tid anser leverantören vara relaterad till en implementation med
vartdera behov i fokus?

Allmänt

8 På vilket sätt tillfredsställs de båda behoven med utgångspunkt från det
system som framkom i fråga fyra eller fem?

9 Vem riktar sig systemet till?

10 Hur pass omfattande är systemet?

11 Hur lång tid tar det att implementera systemet?
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5.2.3 Respondenter

Nedan följer en kort beskrivning av de leverantörer av affärssystem som har deltagit i
undersökningen. De specifika leverantörerna är Implema, IFS, Intentia och IBS.

Implema

Implema AB är ett svenskt expansivt konsultföretag i IT-branschen, som sedan våren
1998 arbetar med implementering och utveckling av SAP's produkter. Mer specifikt
är Implema ett kunskapsföretag med spetskompetens inom SAP’s produkter,
integration och affärsprocesser. Tillsammans med sina kunder implementerar
Implema lösningar som stärker kundens relationer med affärspartners, höjer
effektiviteten och förbättrar konkurrensförmågan. SAP är i sin tur en svensk
leverantör av affärssystem som utvecklar affärssystemet mySAP som finns utarbetat i
olika branschtillämpningar. SAP finns totalt sett representerat i 50 länder.

(Materialet är hämtat från: Implema, 2001 och SAP, 2001)

IFS

IFS är en förkortning av Industrial and Financial Solutions. IFS grundades 1983 och
har sitt huvudkontor i Linköping. IFS har omkring 3000 kunder och finns för
närvarande representerat i 43 länder. IFS både utvecklar och levererar affärssystemet
IFS Applications. IFS Applications bygger på komponentbaserad teknik och erbjuder
över 50 webbaserade affärssystemkomponenter. Vidare tillhandahåller IFS ett antal
branschspecifika lösningar.

(Materialet är hämtat från: IFS, 2001)

Intentia

Intentia International AB är en svensk leverantör av affärssystem som utvecklar och
säljer affärssystemet Movex. Intentia grundades 1984 och finns representerat i cirka
40 länder och antalet kunder uppgår till över 3 800. Movex grundas, enligt Intentia, på
en processorienterad ansats vilket anses ge stöd åt den konkurrens som idag råder på
marknaden. Intentia tillhandahåller dessutom olika branschspecifika lösningar, vilka
inriktar sig på behov inom olika branscher.

(Materialet är hämtat från: Intentia, 1997)

IBS

IBS står för International Business Systems och är en svensk leverantör av
affärssystemet ASW. IBS grundades 1969 och huvudkontoret ligger i Stockholm. IBS
finns representerat i sammanlagt 33 länder och har omkring 5000 kunder. Enligt IBS
är ASW speciellt utvecklat för snabb implementation, stora transaktionsvolymer, hög
säkerhet och låg kostnad under hela affärssystemets livslängd. IBS tillhandahåller
dessutom branschspecifika lösningar.

(Materialet är hämtat från: IBS, 2001)
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5.3 Arbetsprocess vid genomförande av fallstudie
För att få en mer praktisk bild av hur en leverantör av affärssystem går tillväga för att
hantera kombinationen av de båda behoven, snabb implementation kontra ett
affärssystem anpassat till organisationen tillämpades en fallstudie. Fallstudien startade
under januari månad och då i form av ett introducerande möte tillsammans med
Intentia som var den leverantör fallstudien skulle grundas på (För mer information om
Intentia, se bilaga A). Intentia fokuserar på att förbättra sina kunders affärsresultat
genom implementation av sitt affärssystem Movex. Movex ger, enligt Intentia, stöd åt
processer såsom orderflöde, tillverkning, logistik, distribution, ekonomistyrning och
personaladministration. Movex finns, enligt Intentia, tillgänglig i flera olika
branschtillämpningar för att möta olika industrisektorers unika behov. Ett exempel på
föregående är Movex Furniture och Movex express.

Movex Furniture är en lösning riktad till stora och medelstora företag inom branschen
för möbelindustrin. Movex express är en mer generell samt förkonfigurerad lösning
som innehåller utvald funktionalitet från Movex standardprocesser och förespråkar en
snabb och enkel implementation. Movex express skiljer sig dessutom från Movex
Furniture i den bemärkelsen att lösningen är riktad till mindre och medelstora företag.

Det som har kommit att bilda kärnan i fallstudien är Intentias försök att framställa en
Movexlösning kombinerat av ovanstående system. Detta innebär alltså framtagandet
av en förkonfigurerad lösning som både går snabbt och lätt att implementera och som
dessutom är speciellt anpassad till möbeltillverkande företag. Likt Movex express
skall lösningen riktas till mindre och medelstora företag inom ovanstående bransch.
Den Movexlösning som är tänkt att utvecklas har Intentia valt att beteckna Preconfig
Furniture.

Den projektgrupp som kom att utgöra fallstudien var två studenter från Högskolan i
Skövde (författaren till denna rapport och ytterligare en student), två representanter
från Intentia i Göteborg, en representant från Movex användarförening (MAF) samt
representanter från Intentia i Norge. Fortsättningsvis kommer studenterna från
Högskolan i Skövde att betecknas som ”vi”.

Movex användarförening (MAF) utgörs av Intentias kunder som dessutom är
grupperade utefter vilken typ av bransch de tillhör (För mer information, se bilaga B).
Den grupp som var delaktiga i fallstudien var den grupp relaterad till möbelbranschen,
vilket är den grupp denna rapport fortsättningsvis syftar till vid benämning av
begreppet.

Det arbete som var relaterat till fallstudien bestod i ett antal olika moment vilka var
fördelade över de olika projektmedlemmarna. De moment som kom att utgöra
fallstudien var följande:

• Ta fram samt kartlägga förkonfigurerade processer relaterade till
möbeltillverkande företag

• Definiera användarroller med tillhörande Movex menyträd

• Skapa en förladdad databas med nödvändiga parametrar

• Ta fram presentations- och marknadsmaterial
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De moment inom fallstudien som tilldelades studenterna var kartläggning av
processer samt att definiera användarroller. Denna rapport kommer dock vara
fokuserad på kartläggningen av processer då det är detta moment som har betydelse
för det problem som ligger till grund för rapporten.

5.3.1 EPM

Ett mycket viktigt inslag i fallstudien var att försöka identifiera och kartlägga de
processer som kan tänkas vara relaterade till möbeltillverkande företag. Det verktyg
Intentia använder för att modellera och dokumentera processer kallas Enterprise
Process Manager (EPM), vilket kom att användas flitigt i samband med
processkartläggningen. EPM-verktyget grundas på en databas betecknad Enterprise
Reference Model (ERM). ERM tillhandahåller en mängd processer som kan tillämpas
i EPM-verktyget. En potentiell fördel med ERM är att tiden för kartläggning och
modellering av processer kan reduceras då processerna redan finns tillgängliga i ERM
och ej behöver skapas ifrån ”scratch”. Detta var till stor nytta vid kartläggningsarbetet
av de processer som skulle utgöra Preconfig Furniture.

Det som kännetecknar EPM-verktyget är ett antal hierarkiska diagram (beskrivs mer
utförligt i kapitel 5.4.2) som i sin tur består av ett antal olika objekt. De olika objekten
sammanfattas i figur 7.

Figur 7 Diagram objekt (Intentia, 1999, sid 154)

• Boxar

Boxar representerar processer eller aktiviteter. Vad som kännetecknar en
process finns att läsa under kapitel 2.1.4. En aktivitet i sin tur är, enligt Intentia
(1999), en händelse eller serie av händelser som har ett speciellt syfte och
alltid resulterar i någon form av utdata.

• Pilar

Varje box kontrolleras av en rad olika pilar, In, Ut, Kontroll och Mekanism.
Samtliga pilar bör namnges och namnet bör vara ett substantiv eller en
substantivfras.

BOX

Kontroll

In

Mekanism

Ut
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In representerar något som blir konsumerat eller transformerat
av den specifika boxen.

Kontroll innefattar en regel som kontrollerar och påverkar
boxen.

Mekanism är relaterad till en resurs som stödjer den specifika
boxen, exempelvis ett system eller verktyg.

Ut representerar det resultat som boxen leder fram till vilket i
sin tur kan vara Input till en annan box.

En viktig funktionalitet med EPM är att diverse Movexstöd (funktionalitet) kan
kopplas till de olika diagrammen. En funktion kan dock enbart kopplas till en box i
form av en mekanism. En potentiell fördel med föregående är att det i diagrammen
går att urskilja vilket stöd ett system ger en specifik box. Dessutom bidrar föregående
till att EPM-verktyget kan användas som ett redskap för att mer ingående visualisera
innehållet i ett system.

5.3.2 Kartläggning av processer i EPM

Tidigare nämndes att de diagram som utgör EPM-verktyget är hierarkiska. Detta
innebär att diagrammen används för att förklara processen utifrån olika nivåer. De
olika nivåerna åskådliggörs i EPM i form av ett processträd (ett exempel på detta
åskådliggörs senare i detta kapitel). De nivåer som kan relateras till en process är
huvudprocess, delprocess och aktivitet. Hur begreppen är relaterade till varandra
åskådliggörs i figur 8.

Figur 8 Processnivåer

Huvudprocess

AktivitetAktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Delprocess DelprocessDelprocess

Delprocess

Aktivitet
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Huvudprocessen är den mest generella eller abstrakta nivån medan aktivitet är den
lägsta och mest konkreta. En delprocess kan i sin tur delas in i fler delprocesser.
Fortsättningsvis i denna rapport kommer begreppet process vara relaterad till både
huvudprocess samt delprocess. Då något utav föregående skall betonas används dess
specifika namn.

För att underlätta förståelsen för hur EPM-verktyget fungerar kommer verktyget
förklaras utifrån ett exempel. Exemplet är relaterat till huvudprocessen för att baka
kakor. Orsaken till att detta exempel har valts är att det är lätt att förstå samt ger en
bra bild över hur verktyget verkligen fungerar. Intentia tillämpar ofta detta exempel
då verktyget skall läras ut till nya användare. Inte minst fick vi en introduktion till
verktyget utifrån detta exempel.

Huvudprocess
Det första som skapas är en box som i detta fall är relaterad till huvudprocessen ”Baka
bruna kakor” vilket åskådliggörs i figur 9.

Figur 9 Huvudprocess ”Baka bruna kakor”

Input till huvudprocessen för ”baka bruna kakor” är diverse ingredienser som i
huvudprocessen omvandlas (transformeras) till bruna kakor. Huvudprocessen
kontrolleras av det specifika receptet och stöttas av spis, sked och bunke. Det
skuggade området bakom huvudprocessen visar att det finns ett antal underliggande
delprocesser som tillsammans leder fram till det färdiga resultatet, det vill säga bruna
kakor.
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Delprocesser

Huvudprocessen ”Baka bruna kakor” kan i sin tur delas upp i ett antal delprocesser.
De delprocesser som kan tänkas utgöra huvudprocessen åskådliggörs i figur 10.

Figur 10 Delprocesser relaterade till huvudprocessen ”Baka bruna kakor”

För att nå målet, det vill säga bruna kakor, skall samtliga delprocesser utföras och
eventuellt i en specifik ordningsföljd (flöde). Ett flöde kan urskiljas mellan
delprocesserna ”mät upp ingredienser” och ”stoppa in formen i ugnen”. Delprocessen
för att sätta på ugnen är inte beroende av någon specifik ordningsföljd förutom att
ugnen måste vara varm innan den slutliga delprocessen kan utföras. Likt
huvudprocessen kontrolleras delprocesserna av det specifika receptet och stöttas av ett
antal olika mekanismer. En delprocess kan i sin tur brytas ner till ytterligare
delprocesser eller ett antal underliggande aktiviteter. Lik huvudprocessen
åskådliggörs underliggande nivåer i form av en skuggad ruta vilket finns under
delprocessen för att mäta upp ingredienser.

Aktivitet
De aktiviteter som är relaterade till delprocessen för att mäta upp ingredienser
åskådliggörs i figur 11.
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Figur 11 Aktiviteter tillhörande delprocessen ”mät upp ingredienser”

Till skillnad från det diagram som visade de olika delprocesserna (figur 10) följer
ovanstående aktiviteter inte något specifikt flöde. Samtliga aktiviteter resulterar dock i
uppmätta ingredienser vilket var delprocessens övergripande syfte.

Tidigare nämndes att de olika nivåer som är relaterade till en process åskådliggörs i
EPM-verktyget i form av ett processträd. Processträdet relaterat till huvudprocessen
”Baka bruna kakor” åskådliggörs i figur 12.

Figur 12 Processträd för ”Baka bruna kakor”

Orsaken till att en process benämns två gånger är att den undre beteckningen talar om
att processen finns beskriven i ett diagram.
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5.3.3 Inför utvecklandet av Preconfig Furniture

Då tanken med Preconfig Furniture var att få fram en lösning kombinerat av de båda
affärssystemen Movex Furniture och Movex express började arbetet med att studera
dessa två system. För att få god insikt i systemen valde vi att göra en utskrift av
vardera systems processer. Det fanns givetvis möjlighet till att studera de båda
systemen i EPM-verktyget men genom att skriva ut och få processerna på papper
underlättades förståelsearbetet. En iakttagelse som gjordes då utskrifterna var klara
var att omfånget på de båda systemen var mycket åtskilda. Movex Furniture var
betydligt mer omfattande än Movex express.

För att få insikt i vilka processer (huvud- och delprocesser) som skilde systemen åt
gjordes en jämförelse mellan de två dokumenten. Den potentiella skillnaden mellan
systemen var att det i Movex Furniture förekom fler processer vilket i sig har sin
förklaring i att Movex Furniture är mer omfattande än Movex express. Den största
skillnaden var dock relaterad till antalet delprocesser och inte huvudprocesser.
Orsaken till att antalet delprocesser var betydligt fler var att delprocesserna i Movex
Furniture fanns tillgänglig i olika varianter. Detta kunde exempelvis gälla fler
varianter att lägga en order eller flera varianter av beställningspunkter.

En fördel med att ett system tillhandahåller flera varianter är att en organisation får
större valmöjlighet och chans till att välja den delprocess som bäst tillfredställer dess
behov. Nackdelen med flera varianter är dock att implementationen av systemet kan
ta längre tid då organisationen skall fatta beslut om vilken delprocess som skall väljas,
vilket i sin tur påverkar tiden för implementation.

En viktig fråga i detta sammanhang var därför vilka huvudprocesser samt varianter
(delprocesser) som skulle utgöra Preconfig Furniture. På något sätt var vi tvungna att
finna en balans mellan systemets omfång och implementationstiden för systemet.

5.3.4 Utvecklandet av Preconfig Furniture

Den del utav projektet som var tilldelat studenterna var att identifiera samt kartlägga
de processer som skulle utgöra Preconfig Furniture. Vid kartläggning av processer
använder Intentia verktyget ”Enterprise Process Manager” vilket förkortas EPM.
Innan själva kartläggningsarbetet kunde börja på allvar var vi tvungna att lära känna
detta verktyg. Tillsammans med en utav Intentias medarbetare fick vi under en
eftermiddag en redogörelse för hur verktyget används med utgångspunkt från
exemplet ”Baka bruna kakor”. Då vi under en vecka hade testat verktyget valde vi att
påbörja kartläggningsarbetet.

Det första momentet i kartläggningsarbetet var att identifiera samt kartlägga de
huvudprocesser som skulle utgöra Preconfig Furniture, vilket vi ansåg vara en mycket
viktig del i det totala kartläggningsarbetet. Under kapitel 2.1.4 definierades en process
som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.
Arbetet med att kartlägga huvudprocesserna för Preconfig Furniture innebar därför en
hel del diskussioner kring de flöden som eventuellt kan finnas inom ett företag
tillhörande möbelbranschen. Under detta arbete var MAF (se bilaga B) till stor hjälp.
MAF har under en längre tid arbetat med att kartlägga de processer som kan relateras
till branschen för möbeltillverkning. Genom den dokumentation MAF tillhandahöll
gavs en god insikt i hur ett möbeltillverkande företag arbetar och vilka flöden som
eventuellt kan förekomma.
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Med utgångspunkt från MAF:s dokumentation fortsatte kartläggningsarbetet i EPM
med att undersöka om de processer MAF tagit fram redan fanns beskrivna i Movex
express eller Movex Furniture. Fanns processerna beskrivna kopierades den specifika
processen från något utav ovanstående system in till Preconfig Furniture. I annat fall
representerades processen i form av en tom box för att vid ett senare tillfälle tas upp
till diskussion med Intentia. De processer som fanns beskrivna kopplades dessutom
ihop med lämplig funktionalitet som i EPM-verktyget visualiseras i form av en
mekanismpil (se kapitel 5.3.1).

Vad gäller momentet med att definiera användarroller genomfördes ej detta arbete
inom tidsramen för examensarbetet vilket bidrar till att detta arbete ej finns beskrivet i
denna rapport.

Då ett första utkast av Preconfig Furniture var etablerat gjordes en avstämning med
Intentia (Sverige och Norge) och eventuella processer togs upp till diskussion. Då
Preconfig finslipats ytterligare gjordes ytterligare en avstämning och då tillsammans
med MAF, Intentia Norge, Sverige och även Danmark. För att underlätta förståelsen
för vilka processer Preconfig tillhandahöll utarbetades även en processbeskrivning.
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6 Materialpresentation
Under föregående kapitel redogjordes arbetsprocessen vid tillämpandet av respektive
metod. I detta kapitel presenteras den information som erhållits från vardera metod
och som är av betydelse för att finna ett svar till det specifika problemet. Först
presenteras det material som erhållits från den litteraturstudie som tillämpats. Därefter
följer det erhållna materialet från telefonintervjuerna samt fallstudien.

6.1 Presentation av litteraturmaterial
Tillgängligheten vad det gäller litteratur relaterad till affärssystem har varit i mycket
begränsad skala. Den enda källa som har funnits tillgänglig och som applicerats på det
problem denna rapport syftar till att utreda är skriven av Davenport (2000). Det
problem denna rapport grundas på, det vill säga hur leverantörer av affärssystem
hanterar kombinationen av en snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat
till organisationen, är formulerad utifrån Davenports teorier. Davenport (2000) anser
att ett affärssystem kan implementeras på fyra olika sätt beroende på dels den tid som
finns till förfogande och dels det mål kunden har med implementationen (se kapitel
2.3.7).

Davenport (2000) visualiserar de fyra olika tillvägagångssätten i en matris. Med
utgångspunkt från den problemprecisering som ligger till grund för denna rapport är
det tillvägagångssätt som Davenport (2000) betecknar snabb och strategiskt
tillvägagångssätt det optimala. Davenport (2000) är dock mycket skeptiskt till om
kombinationen snabb och strategisk är möjlig att realisera. Davenport (2000) menar
att om passformen mellan kund och system skall vara hög bör mycket tid läggas vid
konfigureringen av systemet då det är där system och kund anpassas till varandra. Då
konfigureringen ingår som en del i implementationsfasen påverkas den totala
implementationstiden vilket i sin tur påverkar behovet av en snabb implementation.

Davenport (2000) diskuterar mycket kring problemet men tycks inte nämna hur
leverantörerna eventuellt går tillväga för att tillgodose båda behov. Davenport (2000)
tydliggör hur behovet av en snabb implementation tillfredsställs men inte hur
leverantörerna försöker tillgodose behovet av ett anpassat system. För att snabba upp
implementationsprocessen väljer, enligt Davenport (2000), leverantörer av
affärssystem att utveckla förkonfigurerade system. Med förkonfigurering menar
författaren att systemet i förväg anpassas (förkonfigureras) till kunderna, det vill säga
anpassningar är gjorda innan systemet implementeras hos kunden.

Det som tycks påverka tiden vid implementation, utifrån Davenports resonemang, är
hur pass hög passform kunden önskar erhålla mellan verksamhet och system. Ju högre
passform desto mer tid går åt till konfigurering vilket i sin tur påverkar den totala
implementationstiden. Davenport (2000) anser tiden relaterad till en snabb
implementation vara omkring sex månader medan en långsam kan sträcka sig över en
femårsperiod.
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6.2 Presentation av intervjumaterial
Nedan följer en presentation av den information som erhållits från de telefonintervjuer
som tillämpats för att finna ett svar på det problem denna rapport syftar till att utreda.
Det material som presenteras är fullständigt, det vill säga all den information som
erhållits finns presenterat i kapitlet. Det material som erhållits är dessutom inom
ramen för att finna ett svar på det specifika problemet.

För att den erhållna informationen från utredningen skall bevaras konfidentiellt
kommer ej namnen på de leverantörer som ingått i utredningen anges. Leverantörerna
har därför betecknats som organisation A, organisation B osv. Även de eventuella
affärssystem som tillhandahålls av respektive leverantör kommer att betecknas
annorlunda då det förekommer system som är betecknade på ett sådant sätt att den
specifike leverantören kan spåras. Likt leverantörerna betecknas systemen A1, B1
osv.

6.2.1 Organisation A (A)

A anser kombinationen ej vara möjlig då kunden, enligt A, måste göra en avvägning
mellan systemets omfång och tiden för implementation. Kunden måste, enligt A, ifrån
början göra en prioritering över vad de anser vara viktigast. Om kunden anser en
snabb implementation vara det mest viktiga kan kunden, enligt A, endast förvänta sig
en godtagbar funktionalitet. Om kunden förväntar sig en fullständig funktionalitet
kräver, enligt A, implementationen mer tid.

Motivet till en snabb implementation är enligt A att människor som deltar i långa
projekt blir slutkörda då alla projekt, enligt A, kräver mycket uppmärksamhet, träning
och utbildning som skall genomföras utöver det ordinarie arbetet. Långa projekt är
dessutom, enligt A, dyra.

A:s sätt att upprätthålla en balans mellan de båda behoven är genom att både
förkonfigurera samt utveckla branschspecifika lösningar. Ett exempel på detta är
affärssystemet A1 som är riktat mot mindre och medelstora företag. A poängterar
dock att systemet ej fullt ut ger stöd åt samtliga processer relaterade till denna typ av
bransch. Det finns delar av processer som ej har något stöd från A1. Processen är
dock beskriven i systemet och därför finns det en möjlighet att använda en koppling
till ett annat system.

Implementationstiden för A1 beräknas till fyra till fem månader vid grundutförande.
Med grundutförande menar A att systemet implementeras utan några tillägg eller
anpassningar. Om detta är ett önskemål kan implementationen ta ända upp till ett år.

6.2.2 Organisation B (B)

Att kombinationen av de båda behoven är möjlig anses B ha ett konkret bevis på
genom implementation av affärssystemet B1. B1 är en förkonfigurerad lösning vilket
enligt B bidrar till att tiden för implementation kan minskas. Systemet är enligt B
avsett för mindre och medelstora företag. Orsaken till att implementationen av
systemet bör gå snabbt är enligt B att mindre och medelstora företag har svårt att
avsätta nyckelpersoner till att implementera ett system under en längre tid. Enligt B
har B1 en implementationstid på två månader.

Enligt B är kundens motiv med att implementera ett system att bli mer effektiv och
tjäna pengar. Under implementation av B1 tillämpar därför B en analys där kundens,
vad B valt att beteckna, affärsprocesser beskrivs.
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Enligt B är en affärsprocess en process som kunden tjänar pengar på.
Affärsprocesserna mappas sedan mot den standardfunktionalitet som finns i systemet.

Den enda anledningen till att göra eventuella anpassningar är, enligt B, att kunden kan
bevisa att de tjänar mer pengar på att arbeta på sitt sätt än det sätt systemet erbjuder.
Enligt B kan oftast inte kunderna ge ett sådant bevis. Om kunden ändå envisas med att
deras sätt är bäst, litar dock B på kundens omdöme men utför endast anpassningar om
B ser att det utbringar en funktionalitet som de kan försvara, inte om de ser att
slutresultatet blir dåligt.

6.2.3 Organisation C (C)

C anser kombinationen ej vara möjlig. C menar att om systemet snabbt skall
implementeras kan ej allt för mycket avvikelser göras från standardsystemet. Med
avvikelser menar C eventuella anpassningar. Orsaken till att C är tveksam till
kombinationen är att det tar tid att utveckla och testa nya delar samt utbilda
användarna att använda de nya delarna. Omfånget på eventuella anpassningar styrs
dessutom av den tid kunden anser implementationen får ta.

Ett sätt att eventuellt upprätthålla en balans mellan de båda behoven är, enligt C, att
programmera och lägga till eventuella anpassningar i systemet innan
implementationen påbörjas hos kunden (förkonfigurera). Då anpassningar har gjorts
på förhand finns, enligt C, möjlighet till att snabba upp implementationen av
systemet. C tillhandahåller ett antal förkonfigurerade branschspecifika lösningar (C1),
bland annat till företag inom branschen för bilindustri. Systemen är avsedda för
mindre och medelstora företag samt har en implementationstid på fyra till sex
månader.

Vid en implementation arbetar C med något de valt att beteckna paket. Ett paket
innehåller en viss typ av tjänst exempelvis utbildning eller programmering och
anpassning. Fördelen med att arbeta med paket är att kunden slipper få allt levererat
på en gång. Då ett paket är i sitt slutskede påbörjas nästa tills det bestämda
leveransdatumet är uppnått. Varje paket är en cykel på en månad och
implementationstiden ökar successivt med antalet paket.

6.2.4 Organisation D (D)

D är något tveksamma till om kombinationen är möjlig. Hur pass snabbt ett system
kan implementeras beror, enligt D, på hur pass omfattande de eventuella
anpassningarna är. D poängterar att begreppet kan ha olika betydelse för olika kunder.
För ett stort företag kan en snabb implementation vara omkring ett år medan
implementationstiden för ett mindre och medelstort företag kan vara tre månader.
Enligt D har kunden mycket del i hur pass snabbt ett affärssystem kan implementeras.
Mycket utav tiden beror enligt D på hur pass ”moget” kundföretaget är för en
systemimplementation. Tiden beror på hur pass stort och komplext företaget är. Ju
större företag desto fler viljor att ta i beaktande.

D tillhandahåller ett affärssystem betecknat D1 som är riktat till medelstora och stora
tillverkande och distribuerande företag. D1 skall enligt D ej kräva omfattande
anpassningar men det finns dock ett visst utrymme för detta ändamål. D1 har en
implementationstid på sex till nio månader. D tillhandahåller dessutom ett antal
förkonfigurerade branschspecifika lösningar.
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6.3 Presentation av fallstudiematerial
Nedan följer en presentation av den information som erhållits från den fallstudie som
genomförts. Först presenteras Preconfig Furniture som är det affärssystem som
utvecklats under fallstudien och slutligen följer en kort sammanställning av den
information som erhållits och som är relevant för det problem som ligger till grund för
denna rapport. Först presenteras det totala systemet mycket övergripande och därefter
följer en mer ingående beskrivning av en utav Preconfig Furniture:s samtliga
huvudprocesser.

6.3.1 Övergripande presentation av Preconfig Furniture

Syftet med Preconfig Furniture var att få fram en lösning kombinerat av de två
affärssystemen Movex Furniture och Movex express. Detta innebär framtagandet av
en förkonfigurerad lösning som både går snabbt och lätt att implementera och som
dessutom är speciellt anpassad till mindre och medelstora företag inom branschen för
möbeltillverkning. I detta kapitel följer en presentation av Preconfig Furniture. Då
tiden till förfogande vid examensarbetet är allt för begränsad samt att omfånget på
Preconfig Furniture är allt för omfattande finns ej någon möjlighet att beskriva
systemet i detalj. Nedan följer därför en mycket övergripande beskrivning av de
huvudprocesser som utgör systemet.

I mitten på april ansågs Preconfig Furniture till största del vara färdig. Nedan följer en
övergripande beskrivning av de huvudprocesser som kom att utgöra systemet.
Samtliga processer och aktiviteter är i systemet betecknade på engelska men för att
öka förståelsen kommer beskrivningen göras utifrån svenska begrepp. De
huvudprocesser som kom att utgöra Preconfig Furniture var följande:

• Leda företaget

• Marknadsföring och försäljning

• Utveckla sortiment

• Säkerställa resurser

• Orderuppfyllelse

Ovanstående huvudprocesser symboliserar de flöden som kan tänkas utgöra ett
möbeltillverkande företag. De fyra förstnämnda huvudprocesserna är vad Intentia
kallar stödprocesser medan den sistnämnda betecknas som en operativ process. Nedan
följer en övergripande beskrivning av samtliga huvudprocesser, den sistnämnda
kommer dock att beskrivas mer ingående i nästkommande kapitel. Orsaken till att den
sistnämnda huvudprocessen har valts är att den anses vara mest lättförståelig för de
läsare som ej har tidigare erfarenheter av processkartläggning.

Leda företaget

Leda företaget innefattar processer relaterade till arbetet med att samla in både intern
och extern information som sedan ligger till grund för arbetet med att utarbeta en
affärsplan. Arbetet med att utveckla en affärsplan finns också beskrivet i systemet.
Huvudprocessen ger även stöd åt bokföring samt uppföljning av olika faktorer såsom
klagomål, försäljning etc.
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Marknadsföring och försäljning

Denna huvudprocess ger stöd åt arbetet med att samla in marknadsinformation som
sedan skall ligga till grund för planering av framtida kampanjer. Huvudprocessen
beskriver även arbetet relaterat till hantering av offerter samt hantering av statistiska
data.

Utveckla sortiment

Utveckla sortiment innefattar identifikation av vilka behov som råder på marknaden
som sedan ligger till grund för utveckling av nya produkter. Huvudprocessen
beskriver även arbetet med att bereda nya produkter vilket innebär att all den
information som är nödvändig för att tillverka produkten dokumenteras.

Säkerställa resurser

Säkerställa resurser innefattar rekrytering och utveckling av personal samt hantering
av löner. Huvudprocessen beskriver även arbetet relaterat till planering gällande
anskaffning av material, lagerhantering samt likviditetshantering (utarbetning av
likviditetsplan samt likviditetsbudget).

Orderuppfyllelse

Orderuppfyllelse innefattar allt operationellt arbete från att en kund lägger en order
tills att kunden är nöjd. Denna huvudprocess är den mest omfattande av alla de
huvudprocesser som utgör Preconfig Furniture. En mer ingående beskrivning av
denna huvudprocess följer i nästkommande kapitel.

6.3.2 Detaljerad presentation av Preconfig Furniture

Då tiden till förfogande vid examensarbetet är allt för begränsad samt att omfånget på
Preconfig Furniture är allt för omfattande finns ej någon möjlighet att beskriva
systemet i detalj. I föregående kapitel beskrevs Preconfig Furniture mycket
övergripande men för att få en något mer fördjupad insikt i systemet följer, i detta
kapitel, en mer ingående beskrivning av en utav samtliga huvudprocesser. Den
huvudprocess som kommer att beskrivas är den, Intentia valt att beteckna, operativa
huvudprocess vid namn ”Orderuppfyllelse”. De delprocesser som kom att utgöra
huvudprocessen ”Orderuppfyllelse” åskådliggörs i figur 13. I figuren är
delprocesserna dock betecknade på engelska men skulle kunna översättas till svenska
enligt följande:

• Hantering av kundbehov

• Planera tillverkning

• Materialanskaffning

• Tillverka

• Leverera

• Uppföljning av huvudprocess
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Figur 13 Delprocesserna tillhörande huvudprocessen ”Orderuppfyllelse”

Huvudprocessen består av ett antal delprocesser som tillsammans leder fram till det
slutgiltiga resultatet, det vill säga en nöjd kund. De delprocesser som åskådliggörs i
ovanstående figur är i sin tur uppdelade i ytterligare ett antal delprocesser som efter
ett antal nivåer resulterar i ett antal aktiviteter. Utifrån figuren åskådliggörs inga
mekanismpilar (se kapitel 5.3.1) vilket är orsakat av den höga nivå som beskrivs.
Bryts delprocesserna ner finns ett antal mekanismpilar synliga.

För att underlätta förståelsen för huvudprocessen kommer beskrivningen av
huvudprocessen göras utifrån den nivå som åskådliggörs i figur 13. För att underlätta
förståelsen ytterligare kommer beskrivningen göras med utgångspunkt från då en
kund ringer in för att beställa varor.

Hantering av kundbehov

Det första som händer är att kundens beställning resulterar i en kundorder som
dessutom bekräftas. Utifrån kundordern skapas därefter en tillverkningsorder (MO-
proposal) som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att planera tillverkning av
de varor kunden beställde. Finns de varor kunden önskar beställa i färdigvarulager
allokeras de specifika varorna som sedan skickas till kunden (Leverans).

Planera tillverkning

Med utgångspunkt från den tillverkningsorder som resulterade i ovanstående
delprocess planeras här den kapacitet samt råmaterial som behövs vid tillverkningen.
Planeringen resulterar dels i ett arbetsschema (W/C Schedule) som i detalj beskriver
tillverkningsarbetet och kan dels resultera i ett behov av material. Det kan hända att
material behöver beställas från leverantörer innan tillverkningen av kundens varor kan
påbörjas.
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Materialanskaffning

Då det finns ett behov av material utarbetas diverse inköpsorder som skickas till
lämpliga leverantörer. Delprocessen hanterar även inleverans från leverantör vilket
bland annat innefattar kvantitet och kvalitetskontroll av det material som anländer.

Tillverka

Vid denna tidpunkt finns allt material tillgängligt och tillverkningen av kundens varor
kan påbörjas. Tillverkningen sker med utgångspunkt från de arbetsscheman som
utarbetas i delprocess ”Planering av tillverkning”. Då varorna är tillverkade avslutas
tillverkningsordern, varorna placeras i färdigvarulager och väntar därefter på att
levereras till kund.

Leverans

De varor som placerats i färdigvarulager distribueras till kunden och kunden erhåller
även en faktura. Delprocessen hanterar även hantering av fakturabetalning.

Uppföljning av huvudprocess

I denna delprocess hanteras eventuella klagomål från kunden. Ett klagomål kan bland
annat resultera i en kreditnota eller ny produkt. Det kan även hända att klagomålet
avslås.

6.3.3 Sammanfattning av fallstudiematerial

Preconfig Furniture är en förkonfigurerad branschspecifik lösning avsett för mindre
och medelstora företag relaterade till branschen för möbeltillverkning. Det
förhållningssätt, till kombinationen av de båda behoven, som ligger till grund
utvecklandet av Preconfig Furniture är att kombinationen ej är möjlig att realisera.
Det sätt på vilket Intentia, ägare till Preconfig Furniture, försöker upprätthålla en
balans mellan de båda behoven är genom att både förkonfigurera samt utveckla en
branschspecifik lösning.

Det sätt på vilket Preconfig Furniture tillgodoser behovet av en snabb implementation
är att systemet är förkonfigurerat. Detta innebär att de processer som kan tänkas
förekomma i ett möbeltillverkande företag på förhand har kartlagts och lagts till i
systemet. Det sätt på vilket Preconfig Furniture tillgodoser behovet av ett anpassat
system är att de processer som på förhand har lagts till i systemet är speciellt
anpassade till möbeltillverkande företag. Passformen mellan kund och system anses
bli högre då systemet är avsett för en typ av bransch än då systemet är mer generellt
anpassat till företag oavsett bransch.

Preconfig Furniture har en implementationstid på fyra till fem månader vid
grundutförande. Detta innebär att implementationen kan komma att ta längre tid om
omfånget på eventuella anpassningar och avvikelser från standardsystemet är av stor
skala.
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7 Analys
Utifrån Davenports (2000) resonemang är den kritik som riktas mot affärssystem
fokuserad på att kunderna anser implementationen av systemet tar alldeles för lång tid
samt att systemen ej tillräckligt är anpassade till organisationerna. Ett anpassat system
syftar till att kunden önskar erhålla ett system som ligger till grund för den egna
verksamheten och bidrar till att uppfylla de organisatoriska målen (Davenport, 2000).
En av de största utmaningarna vid implementation av affärssystem är, enligt
Davenport (2000), att få systemen anpassade till den specifika verksamheten och ej
tvärtom. I kapitel 2.3.7 åskådliggörs de sätt på vilket Davenport (2000) anser ett
affärssystem kan implementeras. Med utgångspunkt från ovanstående kritik skulle,
enligt Davenport (2000), en strategiskt och snabb implementation vara den optimala
men Davenport ifrågasätter om kombinationen, strategisk och snabb, verkligen går att
realisera.

Det problem denna rapport syftar till att utreda är hur leverantörer av affärssystem
hanterar kombinationen av de båda behoven, snabb implementation kontra ett
affärssystem anpassat till organisationen. Problemet har studerats utifrån tre
synvinklar; hur leverantörerna ser på kombinationen av de två behoven, betydelsen av
en snabb implementation och betydelsen av ett anpassat system. Under detta kapitel
analyseras det material, med utgångspunkt från ovanstående synvinklar, som erhållits
från de metoder (litteraturstudie, fallstudie och telefonintervjuer) som tillämpats för
att finna ett svar till det specifika problemet. Först analyseras det material som
erhållits från de fyra intervjuerna med leverantörer av affärssystem. Därefter
analyseras det material som erhållits från litteraturstudie och fallstudie. Slutligen görs
en sammanfattning av vad som framkommit under analysarbetet.

7.1 Analys av intervjumaterial
För att finna ett svar till det problem denna rapport syftar till att utreda tillämpades
bland annat telefonintervjuer som genomfördes på sammanlagt fyra leverantörer av
affärssystem. Nedan följer en analys av det material som erhållits från
telefonintervjuerna med utgångspunkt från de tre synvinklar som nämndes ovan;
kombination av behov, betydelsen av en snabb implementation och betydelsen av ett
anpassat system.

7.1.1 Kombination av behov

Det tycks råda skilda uppfattningar om vad leverantörerna (A, B, C, och D) anser om
kombinationen. A och C anser kombinationen ej vara möjlig medan B är övertygad
om det motsatta. D tycktes vara mer tveksam till kombinationen, det vill säga D
uttryckte sig inte lika klart om kombinationen som de övriga leverantörerna. D tycks
dock ha samma uppfattning om kombinationen som A och C, det vill säga att det
råder en viss diskrepans mellan de båda behoven. Varför det förekommer olika
förhållningssätt till kombinationen skulle eventuellt kunna vara relaterat till
leverantörernas syn på anpassningar under implementation av ett system. Utifrån den
information som erhållits samt de resonemang som förts tycks B vara mer återhållsam
med anpassningar än övriga leverantörer.

Orsaken till att A, C och D mer eller mindre anser kombinationen ej vara möjlig
motiveras utifrån att ju mer omfattande anpassningar samt avvikelser från
standardsystemet kunder önskar vidta, desto längre tid tar implementationen av
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systemet. Varför B anser kombinationen vara möjlig framkom inte lika tydligt i
förhållande till varför A, C och D ansåg kombinationen ej vara möjlig.

Detta bidrar till att det är svårt att beskriva vad som ligger till grund för B:s utlåtande.
Att kombinationen var möjlig anses dock B ha ett konkret bevis på.

Anledningen till att en kund väljer att införskaffa ett system tycks utifrån B:s
resonemang vara att bli mer effektiv och tjäna mer pengar. Detta kan i sin tur
motivera varför B tycks anse den enda anledningen till att göra anpassningar vara om
kunden kan bevisa att de tjänar mer pengar på att arbeta på sitt sätt än det sätt
systemet erbjuder. Då kunden enligt B oftast inte kan ge ett sådant bevis tycks inte
anpassningar, med utgångspunkt från B:s resonemang, vara befogade. Detta kan även
tolkas som att systemet är anpassat till kundföretaget så länge systemet bidrar till att
uppfylla kundens mål som utifrån B:s resonemang tycks vara att bli mer effektiv i sitt
sätt att arbeta. Då kundföretagen, enligt B, oftast inte kan bevisa att deras sätt är bättre
än det systemet rekommenderar bör eventuella anpassningar vara i liten skala vilket
bör innebära att det finns en möjlighet till att införa systemet snabbt. Så länge
systemet dessutom stödjer kunden i arbetet med att bli mer effektiv bör systemet även
kunna anses vara anpassat till kunden. Detta resonemang kan eventuellt vara ett motiv
till varför B anser kombinationen vara möjlig.

En intressant iakttagelse är att A, C och B, trots olika förhållningssätt till
kombinationen tillgodoser de båda behoven utifrån en liknande lösning. För att
tillgodose båda behoven har samtliga utav ovanstående leverantörer valt att utveckla
en förkonfigurerad lösning vilket tycks innebära att leverantörerna i förväg
programmerar och anpassar en lösning till kund. Det som tycks skilja systemen åt är
att B:s system är mer generellt anpassat till olika typer av kundföretag än A:s och C:s
system. Detta tyder på att leverantörerna, från en liknande lösning, ser olika möjlighet
till att tillfredsställa de båda behoven. Det framgick dock inte under intervjun med D
om hur de går tillväga för att tillgodose behoven. Likt A, B och C tillhandahåller D
förkonfigurerade lösningar men angav ej i samma utsträckning dessa system som ett
motiv för att tillgodose de båda behoven.

Då samtliga system är förkonfigurerade är en intressant fråga om graden av
anpassning är av avgörande betydelse för om kombinationen är möjlig att realisera
eller inte då det är detta som tycks skilja lösningarna åt. Om graden av anpassning är
av avgörande betydelse, bör inte en branschspecifik lösning i större utsträckning
tillfredsställa behovet av ett anpassat system än en mer generell lösning, då
passformen mellan kund och system eventuellt kan tänkas vara större. Bör inte
implementationen även kunna genomföras snabbare då eventuella anpassningar kan
tänkas vara mindre befogade vid ett branschspecifikt system än vid en mer generell
lösning avsett för företag oavsett bransch?

7.1.2 Snabb implementation

Det sätt på vilket leverantörerna går tillväga för att snabba upp
implementationsprocessen tycks vara att utveckla förkonfigurerade system.
Förkonfigurering tycks innebära att eventuella anpassningar på förhand läggs till i
systemet innan systemet implementeras hos kund. Utifrån B:s resonemang tycks
motivet till en snabb implementation vara att mindre och medelstora företag har svårt
att avsätta nyckelpersoner till att implementera ett system under en längre tid. A
menar i sin tur att människor som deltar i långa projekt blir slutkörda då alla projekt
kräver mycket uppmärksamhet, träning och utbildning som skall genomföras utöver
det ordinarie arbetet.
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En intressant iakttagelse är att det inte tycks råda någon enighet bland leverantörerna
kring den tid som kan relateras till en snabb implementation. Tiden tycks variera
mellan två månader och upp till ett år. Det som tycks ligga till grund för denna
variation är bland annat omfattningen på de eventuella anpassningar och avvikelser
från standardsystemet som kunden önskar genomföra. Anpassningarna tycks bidra till
mer omfattande arbete såsom utveckling och testning av nya delar, samt mer
omfattande utbildning av specifika användare.

Samtliga leverantörer tillhandahöll förkonfigurerade lösningar. Det var dock tre utav
fyra leverantörer som angav dessa system som ett motiv till att tillfredsställa de båda
behoven. Utav de tre förkonfigurerade system (A1, B1 och C1) som tillhandahölls för
att tillgodose de båda behoven var samtliga riktade till mindre och medelstora företag.
Det som skiljde systemen åt var att två utav systemen hade en implementationstid på
ungefär fyra till sex månader och det tredje en implementationstid på två månader.
Vad som ligger till grund för denna tidsskillnad är, utifrån den information som
erhållits, svårt att fastställa. Kanske är det de skilda förhållningssätt till eventuella
anpassningar under implementation som är orsaken till tidsskillnaden. Utifrån B:s
resonemang tycks den enda anledningen till att göra anpassningar vara om kunden
kan bevisa att denne tjänar mer pengar på sitt sätt än det systemet tillhandahåller. Då
kunden, utifrån B:s resonemang, oftast inte kan framföra ett sådant bevis tycks
anpassningar inte vara befogade vilket bör leda till att systemet snabbare kan
implementeras. Om ovanstående resonemang är orsaken till tidsskillnaden är svårt att
säga men skulle eventuellt kunna vara ett motiv till att B:s implementation är
snabbare än de övriga leverantörernas implementationer.

Den tid som kan relateras till en snabb implementation tycks även variera beroende på
kundföretagets organisatoriska storlek. De förkonfigurerade system som A, B och C
tillhandahåller för att tillgodose de båda behoven tycks framför allt vara riktade mot
mindre och medelstora företag och där en snabb implementation tycks variera mellan
två till sex månader. Till skillnad från ett mindre och medelstort företag tycks en
snabb implementation för ett stort företag vara omkring ett år. Det som tycks ligga till
grund för denna tidsskillnad är den ökade komplexitet som tycks öka i takt med
storleken på kundföretaget. Komplexiteten tycks framför allt vara relaterad till det
ökade antalet intressenter som leverantörerna måsta ta i beaktande under
implementationen.

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang tycks implementationstiden
påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer tycks vara omfattningen på
eventuella anpassningar, kundföretagets storlek samt organisatoriska komplexitet.

7.1.3 Anpassat system

För att snabba upp implementationstiden tycks leverantörerna välja att förkonfigurera
sina system, vilket tycks innebära att eventuella anpassningar i förväg läggs till i
systemet. Det förekommer dock olika grad av anpassning på de olika leverantörernas
förkonfigurerade system. Bland de system som tillhandahålls för att tillgodose de
båda behoven var två utav systemen anpassade till en typ av bransch medan den ena
var en mer generell lösning.

Ett branschspecifikt förkonfigurerat system tyder på en högre grad av anpassning än
en mer generell förkonfigurerad lösning, då anpassningarna har gjorts med
utgångspunkt från en specifik bransch. Att utveckla branschspecifika lösningar tycks
vara ett sätt för leverantörerna att öka passformen mellan kund och system.
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Då leverantörer enligt Davenport (2000) blir kritiserade för att systemen ej tillräckligt
är anpassade till organisationerna kan eventuellt en branschspecifik lösning vara ett
sätt att hantera denna kritik.

En intressant fråga i detta sammanhang är om en branschspecifik lösning går snabbare
att implementera än en mer generell lösning som är avsett för företag oavsett bransch.
Detta utav den orsaken att eventuella anpassningar under implementation av ett
branschspecifikt system kan tänkas vara mindre befogade än vid implementation av
en mer generell lösning. Detta då passformen mellan kund och system eventuellt är
större vid implementation av ett branschspecifikt system än vid en implementation av
ett mer generellt anpassat system. Utifrån detta resonemang är en intressant
iakttagelse att B:s system som är mer generellt till företag oavsett bransch har en
kortare implementationstid än de branschspecifika systemen.

7.2 Analys av litteratur- och fallstudiematerial
För att finna ett svar till det problem denna rapport syftar till att utreda tillämpades
förutom telefonintervjuer även en litteraturstudie samt fallstudie. Nedan följer en
analys av det material som erhållits från den litteratur- och fallstudie som tillämpats
på problemet. Motivet till att den erhållna informationen, relaterat till respektive
studie, analyseras i samma kapitel är för att endast en källa har applicerats på
problemet. Analysen görs med utgångspunkt från de tre synvinklar som tidigare
nämnts, det vill säga kombination av behov, betydelsen av en snabb implementation
och betydelsen av ett anpassat system.

7.2.1 Kombination av behov

Davenport (2000) diskuterar kring kombinationen av de båda behoven och är tveksam
till om kombinationen är möjlig att realisera. Davenport (2000) menar att om
passformen mellan kund och system skall vara hög bör mycket tid läggas vid
konfigureringen av systemet då det är där system och kund anpassas till varandra. Då
konfigureringen ingår som en del i implementationsfasen påverkas den totala
implementationstiden vilket i sin tur påverkar behovet av en snabb implementation.
Davenport (2000) diskuterar kring problemet men nämner inte hur leverantörerna
eventuellt går tillväga för att tillgodose båda behov. Davenport (2000) tydliggör hur
behovet av en snabb implementation tillfredsställs men inte hur leverantörerna
försöker tillgodose behovet av ett anpassat system.

Det förhållningssätt till kombinationen som ligger till grund för den fallstudie som
tillämpats på problemet är att kombinationen ej är möjlig att realisera. Intentia, som
var den leverantör fallstudien grundades på, försökte upprätthålla en balans genom att
utveckla förkonfigurerade branschspecifika lösningar. Den lösning som var föremål
för fallstudien var utvecklandet av Preconfig Furniture som är avsett för
möbeltillverkande företag.

7.2.2 Snabb implementation

Anledningen till att Preconfig Furniture förkonfigurerats (i fallstudien) är för att
snabba upp implementationsprocessen. Davenport (2000) skriver att detta är ett
vanligt sätt bland leverantörerna att hantera kravet på en snabbare implementation.

Hur pass snabbt ett affärssystem kan implementeras beror enligt Davenport (2000) på
de mål kunden har med en implementation. Målet kan utifrån Davenports resonemang
antingen vara teknisk eller strategisk.
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Det som tycks påverka tiden vid implementation, utifrån Davenports resonemang, är
hur pass hög passform kunden önskar erhålla mellan verksamhet och system. Ju högre
passform desto mer tid går till konfigurering vilket i sin tur påverkar den totala
implementationstiden.

Davenport (2000) anser tiden relaterad till en snabb implementation vara omkring sex
månader medan en långsam kan sträcka sig över en femårsperiod. Den tid som tycks
vara relaterad till Preconfig Furniture varierar mellan fyra till fem månader beroende
på de avvikelser från standardsystemet kunden önskar vidta. Utifrån Intentias
resonemang kan tiden eventuellt komma att bli längre, kanske upp till ett år om
omfånget på anpassningarna är av stor skala.

En intressant iakttagelse är att organisation D tillhandahåller ett affärssystem som ej
är en förkonfigurerad lösning och där tiden för implementation är mellan sex till nio
månader. Trots att inga anpassningar gjorts på förhand tycks D:s implementation ändå
kunna anses vara relativt snabb då den genomsnittliga tiden för en implementation av
en förkonfigurerad lösning tycks vara omkring fyra till sex månader. Davenport
(2000) skriver att en lång implementation kan sträcka sig över en femårsperiod men
utifrån det resonemang de olika leverantörerna fört under respektive intervju tycks
denna tid vara väl tilltagen. Då passformen mellan system och kund står i fokus för en
implementation tycks leverantörerna anse tiden vid implementation vara omkring ett
år.

7.2.3 Anpassat system

Hur leverantörerna eventuellt går tillväga för att öka tillfredställelsen av ett anpassat
system framkommer inte utifrån Davenport (2000) resonemang. Det sätt på vilket
detta behov tillfredsställs genom Preconfig Furniture är att lösningen är speciellt
anpassad till möbeltillverkande företag. Passformen mellan kund och system anses
vara högre vid ett branschspecifikt system än då systemet är mer generellt anpassad
till olika typer av branscher.

Med utgångspunkt från den litteraturstudien som gjorts tycks det övergripande
organisatoriska målet vara att skapa värde för kunden. Detta bör innebära att
organisationerna i så stor utsträckningen som möjligt arbetar mot att ständigt bli bättre
på detta ändamål. Finns det ingen risk att eventuella anpassningar kan komma att
motarbeta de organisatoriska målen? Hur påverkas till exempel
måluppfyllelseprocessen om anpassningarna görs med utgångspunkt från väl
inarbetade rutiner istället för ett nytänkande som kan innebära ett bättre och mer
effektivt sätt att uppfylla de organisatoriska målen på? Om anpassningarna görs med
utgångspunkt från väl inarbetade rutiner finns risken att organisationen aldrig
utvecklas och blir bättre på att tillfredsställa sina kunder vilket i sin tur kan innebära
att kunden går förlorad.

Utifrån B:s resonemang tycks enda anledningen till anpassningar vara om kunden kan
bevisa att denne tjänar mer pengar på att arbeta på sitt sätt än det systemet
förespråkar. Vad B innefattar i betydelsen "tjäna mer pengar" framkom inte under
intervjun men då organisationerna idag tycks sträva mot att öka värdet mot kund kan
eventuellt organisationen anses tjäna mer pengar vid högre kundtillfredställelse. Det
som kan tolkas utifrån B:s resonemang är att om det finns ett bättre och effektivare
sätt att tillfredsställa kunderna på bör detta sätt vara att föredra.
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Det kan hända att det inte är själva anpassningarna som är problemet. D menar att
tiden vid implementation påverkas av bland annat kundens mognad för
implementationen. Ett nytt och mer effektivt sätt kanske innefattar en del
organisatoriska förändringar som kunden ej har tagit i beräkning. Kanske är det de väl
inarbetade rutinerna som bör förändras för att uppnå högre värde mot kund? Om
kunden är van vid att arbeta på ett visst sätt kan det vara mycket svårt att ändra
kundens inställning och få denne att arbeta på ett nytt sätt trots att det nya sättet är
mer effektivt. Samtidigt som organisationerna önskar bli bättre på att tillfredsställa
sina kunder kanske föränderligheten står i deras väg vilket eventuellt kan komma att
påverka tiden vid implementation av ett system.

7.3 Slutanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av den information som framkommit ur
analysen.

• Det råder skilda uppfattningar bland leverantörerna gällande kombinationen av
de två behoven. Tre utav fyra leverantörer är mer eller mindre skeptiska till
kombinationen medan en är övertygad om att kombinationen är möjlig. Den
källa, det vill säga Davenport (2000), som applicerats på problemet är likt
majoriteten av leverantörerna tveksam till kombinationen.

• Trots att det råder skilda uppfattningar bland leverantörerna gällande
kombinationen tycks leverantörerna tillfredsställa eller upprätthålla en balans
mellan de båda behoven utifrån en likartad lösning. Den lösning
leverantörerna tillhandahåller för att tillgodose de båda behoven är framför allt
förkonfigurerad, vilket tycks innebära att eventuella anpassningar i förväg
läggs till i systemet. Det som skiljer systemen åt är att den lösning som anses
tillfredsställa båda behov är mer generellt anpassad än de övriga.

• Det sätt på vilket leverantörer går tillväga för att tillfredsställa behovet av en
snabb implementation är, enligt Davenport (2000), att förkonfigurera sina
system. Davenports påstående stärks genom att de leverantörer som intervjuats
i denna rapport motiverar tillhandahållandet av förkonfigurerade system
utifrån samma aspekt som Davenport, det vill säga för att snabba upp
implementationsprocessen.

• Det förhållningssätt till kombinationen som ligger till grund för den fallstudie
som tillämpats på problemet är att kombinationen ej är möjlig att realisera.
Intentia, som var den leverantör fallstudien grundades på, försökte upprätthålla
en balans genom att utveckla förkonfigurerade branschspecifika lösningar.
Den lösning som var föremål för fallstudien var utvecklandet av Preconfig
Furniture som är en förkonfigurerad lösning avsett för möbeltillverkande
företag.

• Det tycks dock förekomma olika grad av anpassning på de förkonfigurerade
system leverantörerna tillhandahåller för att tillgodose respektive upprätthålla
en balans mellan de båda behoven. Flertalet utav systemen är anpassade till en
typ av bransch medan något system är mer generellt anpassat till företag
oavsett bransch.
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• Ett branschspecifikt förkonfigurerat system tyder på en högre grad av
anpassning än en mer generell förkonfigurerad lösning, då anpassningarna har
gjorts med utgångspunkt från en specifik bransch. Att utveckla
branschspecifika lösningar tycks vara ett sätt för leverantörerna att öka
passformen mellan kund och system. Då leverantörer, enligt Davenport
(2000), blir kritiserade för att systemen ej tillräckligt är anpassade till
organisationerna kan eventuellt en branschspecifik lösning vara ett sätt att
hantera denna kritik.

• Det tycks inte råda någon enighet kring den tid som kan relateras till en snabb
implementation. Tiden tycks variera mellan två månader och upp till ett år.
Det som tycks ligga till grund för denna variation är omfattningen på de
eventuella anpassningar kunden önskar genomföra, kundföretagets storlek
samt organisatoriska komplexitet.
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8 Resultat
Det problem denna rapport syftar till att utreda är hur leverantörer av affärssystem
hanterar kombinationen av de båda behoven snabb implementation kontra ett
affärssystem anpassat till organisationen. Det detta kapitel syftar till att beskriva är det
resultat som erhållits från den utredning som tillämpats för att finna ett svar på
ovanstående problem. Först i detta kapitel repeteras och beskrivs (kort) det problem
denna rapport syftar till att utreda för att underlätta förståelsen för de resultat som
erhållits från utredningen. Därefter följer resultatet relaterat till vad leverantörerna
ansåg om kombinationen av de två behoven, betydelsen av en snabb implementation
och betydelsen av ett anpassat system. Slutligen sammanfattas de resultat som
diskuterats i detta kapitel.

8.1 Repetition av problemprecisering
Utifrån Davenport (2000) resonemang är den kritik som riktas mot affärssystem
fokuserad på att kunderna anser implementationen av systemet ta alldeles för lång tid
samt att systemen ej tillräckligt är anpassade till organisationerna. Ett anpassat system
syftar till att kunden önskar erhålla ett system som ligger till grund för den egna
verksamheten och bidrar till att uppfylla de organisatoriska målen. En av de största
utmaningarna vid implementation av affärssystem är, enligt Davenport (2000), att få
systemen anpassade till den specifika verksamheten och ej tvärtom.

Enligt Davenport (2000) kan ett affärssystem implementeras på olika sätt, vilket
författaren har valt att illustrera i den matris som åskådliggörs i figur 14. (för mer
information se kapitel 2.3.7).

Figur 14 Olika sätt att implementera ett affärssystem (Davenport, 2000, sid 14)

Med utgångspunkt från ovanstående kritik skulle, enligt Davenport (2000), en
strategiskt och snabb implementation vara den optimala men författaren ifrågasätter
om kombinationen, strategisk och snabb, verkligen går att realisera. Enligt Davenport
(2000) är leverantörer av affärssystem medvetna om ovanstående kritik och arbetar
med att försöka tillgodose de båda kraven. Då Davenport (2000) är skeptisk till om
kombinationen är möjlig är syftet med denna rapport att utreda:

Hur hanterar leverantörer av affärssystem kombinationen av de två behoven, snabb
implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen?
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8.2 Resultat relaterat till problemprecisering
Den problemprecisering som ligger till grund för denna rapport beskrevs i föregående
kapitel och var relaterad till hur leverantörer av affärssystem hanterar kombinationen
av de två behoven, snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat till
organisationen. Problemet har studerats utifrån tre synvinklar; hur leverantörerna ser
på kombinationen av de två behoven, betydelsen av en snabb implementation och
betydelsen av ett anpassat system. Det detta kapitel syftar till att beskriva är det
resultat, relaterat till den specifika problempreciseringen, som erhållits från den
utredning som tillämpats. Resultatet beskrivs stegvis genom att först beskriva det
resultat som erhållits med utgångspunkt från vardera utav ovanstående synvinklar.
Sist i kapitlet sammanfattas dels de erhållna resultaten och dels görs en återkoppling
till det förväntade resultat som presenterades i kapitel tre.

8.2.1 Kombination av behov

Då Davenport (2000) var skeptisk till om kombinationen var möjlig att realisera
tillämpades en utredning för att undersöka vad leverantörer ansåg om detta ändamål.
Om kombinationen av de båda behoven är möjlig att realisera eller inte kan ej utifrån
den utredning som gjorts besvaras genom ett konkret ja eller nej. Detta utav den
orsaken att leverantörerna, trots olika förhållningssätt till kombinationen, tycks
tillgodose de båda behoven utifrån en liknande lösning. Detta tyder på att
leverantörerna, från en liknande lösning, ser olika möjlighet till att tillfredsställa de
båda behoven. För att få fram ett mer konkret svar bör den utredning som genomförts
kompletteras med ytterligare information. En möjlighet skulle vara att kontakta den
kund där organisation B hade genomfört en implementation av det system B ansåg
tillfredsställa båda behov. Det som skulle vara av värde att identifiera är om kunden är
i överensstämmelse med leverantören angående tillfredställelsen av de båda behoven
eller om kunden är av en annan uppfattning.

Majoriteten av leverantörerna samt den källa som applicerats på problemet är dock
mer eller mindre tveksamma till kombinationen vilket tyder på att svaret är mer riktat
åt ett nej än ett ja. Men då en leverantör anser kombinationen vara möjlig och att det
finns ett konkret bevis på detta kan ej ett definitivt svar ges.

8.2.2 Snabb implementation

Det sätt på vilket leverantörerna går tillväga för att snabba upp
implementationsprocessen tycks vara att utveckla förkonfigurerade system.
Förkonfigurering tycks innebära att eventuella anpassningar på förhand läggs till i
systemet innan systemet implementeras hos kund. En intressant iakttagelse är att det
inte tycks råda någon enighet kring den tid som kan relateras till en snabb
implementation. Tiden tycks variera mellan två månader och upp till ett år.

De faktorer som tycks påverka implementationstiden är omfattningen på eventuella
anpassningar, kundföretagets storlek samt organisatorisk komplexitet.
Anpassningarna tycks bidra till mer omfattande arbete såsom utveckling och testning
av nya delar samt mer omfattande utbildning av specifika användare. Orsaken till att
tiden varierar beroende på kundföretagets storlek tycks vara att den organisatoriska
komplexiteten ökar i takt med storleken på kundföretaget. Komplexiteten tycks
framför allt vara relaterad till det ökade antalet intressenter som leverantörerna måste
ta i beaktande under implementationen.
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En snabb implementation relaterad till mindre och medelstora företag tycks variera
mellan två till sex månader. För ett stort företag tycks en snabb implementation vara
omkring ett år.

8.2.3 Anpassat system

För att tillgodose behoven av en snabb implementation tycks leverantörerna välja att
förkonfigurera sina system. Det tycks dock förekomma olika grad av anpassning på
de olika leverantörernas förkonfigurerade system. Bland de system som tillhandahålls
för att tillgodose eller upprätthålla en balans mellan de båda behoven var två utav
systemen anpassade till en typ av bransch medan den ena var en mer generell lösning.
Att utveckla branschspecifika lösningar tycks vara ett sätt för leverantörerna att öka
passformen mellan kund och system. Då leverantörer enligt Davenport (2000) blir
kritiserade för att systemen ej är tillräckligt anpassade till organisationerna kan
eventuellt en branschspecifik lösning vara ett sätt att hantera denna kritik.

8.3 Slutresultat
Nedan följer först en kort sammanfattning över det resultat som erhållits gällande det
problem denna rapport syftar till att utreda. Därefter diskuteras det erhållna resultatet i
förhållande till problemet samt det förväntade resultatet.

8.3.1 Sammanfattning

Det problem denna rapport syftar till att besvara är hur leverantörer av affärssystem
hanterar kombinationen av de båda behoven, snabb implementation kontra ett
anpassat system. De slutsatser relaterade till problempreciseringen som kan dras
utifrån den utredning som genomförts samt det resonemang som förts under kapitel
sex och sju är enligt följande:

• Med utgångspunkt från den information som erhållits under utredningen kan ej
ett konkret svar relaterat till om en kund kan få båda behov tillfredsställda ges.
Det tyder dock på att kombinationen ej är möjlig att realisera då flertalet
leverantörer och den källa som applicerats på problemet är skeptiska till
kombinationen. För att finna ett slutgiltigt svar bör dock utredning
kompletteras med ytterligare information.

• Leverantörernas sätt att tillfredsställa behovet av en snabb implementation
tycks vara att utveckla förkonfigurerade system.

• För att tillfredsställa behovet av ett anpassat system tycks leverantörer av
affärssystem, förutom att systemen är förkonfigurerade, välja att utveckla
branschspecifika system.

8.3.2 Återkoppling till problemprecisering

Förhoppningen med den utredning som tillämpades på problemet var att få fram ett
underlag i hur leverantörer av affärssystem hanterar kombinationen av de båda
behoven snabb implementation kontra ett affärssystem anpassat till organisationen (se
kapitel 3.4). Utifrån den information som erhållits från utredningen anses ett svar på
problemet vara identifierat. Det sätt på vilket leverantörerna hanterar kombinationen
av de båda behoven tycks vara att utveckla förkonfigurerade branschspecifika
affärssystem.
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Det erhållna resultatet stärks till viss del av Davenports (2000) resonemang. Enligt
Davenport (2000) väljer leverantörer av affärssystem att förkonfigurera sina system
för att framför allt tillgodose behovet av en snabb implementation. Davenport (2000)
beskrev dock inte hur leverantörerna eventuellt går tillväga för att tillfredsställa
behovet av ett anpassat system.

Utifrån den utredning som tillämpats tycks leverantörerna öka passformen mellan
kund och system genom erhållandet av branschspecifika system. Detta innebär att
systemen är förkonfigurerade till en typ av bransch istället för att vara mer generella
och avsedda för olika företag oavsett bransch.



9 Diskussion

65

9 Diskussion
I detta kapitel utför författaren till denna rapport ett kritiskt granskande av den
information som erhållits under genomförandet av rapporten. Den kritiska
granskningen är relaterad till både positiv och negativ kritik. Kapitlet innehåller
dessutom förslag på fortsatt arbete med utgångspunkt från den utredning som legat till
grund för denna rapport.

9.1 Kritiskt granskande av genomförande
Under detta kapitel utförs ett kritiskt granskande av det material som utgör denna
rapport. Det kritiska granskandet är både relaterat till positiv och negativ kritik. De
områden som kommer att diskuteras är problempreciseringen, kvalitativ data och
subjektiva förhållningssätt samt generaliserbart resultat och val av metod.

9.1.1 Problemprecisering

För att finna ett svar på det problem som ligger till grund för denna rapport
tillämpades en rad olika metoder. Metoderna tillämpades dock inom ramen för en
leverantörs förhållningssätt till problemet vilket, till en viss del, har påverkat det
resultat som erhållits. Begränsningen till att utreda problemet utifrån leverantörernas
synvinkel påverkade framför allt arbetet med att finna ett svar relaterat till om
kombinationen av de båda behoven, snabb implementation kontra ett affärssystem
anpassat till organisationen är möjligt att realisera eller inte. Resultatet angående
kombinationen kunde eventuellt ha stärkts genom att dessutom involvera kundsidan
(kunderna av affärssystem) i utredningen. En möjlighet skulle ha varit att kontakta
den kund där organisation B hade genomfört en implementation av det system B
ansåg tillfredsställa båda behov. Det som skulle vara av värde att identifiera är om
kunden är i överensstämmelse med leverantören angående tillfredställelsen av de båda
behoven eller om kunden är av en annan uppfattning. Med denna information som
komplement skulle ett mer omfattande diskussionsunderlag erhållas vilket skulle ha
behövts för att finna ett mer konkret svar till problemet gällande kombinationen av
behoven.

Kundsidan hade även varit av stort intresse att involvera utav den orsaken att
utredningen grundas på två behov kunden har vid en implementation av ett
affärssystem. Att kunden har dessa behov grundas på det resonemang Davenport
(2000) för då författaren diskuterar kring en implementation. Att författaren anser
behoven vara relevanta säger ingenting om hur pass väl förankrade dessa behov är
bland kunderna. Givetvis motiverar författaren sina antaganden men behovens
relevans kunde förstärkts genom att involvera kundsidan i utredningen. Relevansen av
de båda behoven har dock stärkts genom att de leverantörer som ingått i utredningen
anser båda behoven vara av stor betydelse.

Flertalet av de leverantörer som ingått i utredningen har varit mycket positivt inställda
till det problem som legat till grund för denna rapport. Att leverantörerna anser
problemet vara värt att ta i beaktande är mycket positivt då denna rapport kan anses
vara av aktuell betydelse.
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9.1.2 Kvalitativ data och subjektivt förhållningssätt

Den information som ligger till grund för de antaganden som gjorts gällande det
problem denna rapport syftar till att utreda grundas på kvalitativ data. Risken att
missförstå leverantören vid analys av den erhållna informationen kan anses vara
överhängande då materialet är i form av denna typ av data. Detta kan i sin tur
innebära en viss skevhet i det erhållna resultatet.

För att få en mer praktisk och ingående beskrivning av hur leverantörer av
affärssystem hanterar kombinationen av de båda behoven tillämpades en fallstudie.
Fallstudien involverade dock endast en utav de fyra leverantörer som ingick i
utredningen vilket i sin tur innebar ett mer relationsmässigt förhållande till en av
leverantörerna. Risken med att inte ha en likasinnad relation med samtliga
leverantörer är att utredaren på ett omedvetet sätt kan bli subjektiv i sitt
förhållningssätt då en mer nära relation förekommer med en utav leverantörerna.

Den insikt i problemet som erhållits från fallstudien kan dessutom på ett omedvetet
sätt ha styrt de telefonintervjuer som tillämpats hos övriga leverantörer. Detta då
resultatet från fallstudien erhållits innan intervjuerna genomfördes. Risken finns att
intervjuaren försöker stärka det tillvägagångssätt som framkommit ur fallstudien
istället för att vara lyhörd för nya idéer och förslag och eventuellt se det redan
erhållna tillvägagångssättet som det optimala.

Resultatet kan dessutom ha påverkats av att tillgången på litteratur relaterad till
affärssystem och standardsystem har varit begränsad. Det mesta utav de antaganden
som gjorts kring affärssystem är hämtade från Davenport (2000) vilket har bidragit till
en begränsning i det kritiska tänkandet kring området. Detta kan i sin tur innebära en
viss subjektivitet i det erhållna materialet relaterat till affärssystem. Då
problempreciseringen grundas på Davenports (2000) teorier hade det varit av värde
för utredningen om Davenports tankar hade kunnat sättas i förhållande till andra
författares teorier. Tidigare nämndes att en önskan hade varit att mer omfattande
förankra relevansen av de båda behoven som utgör problempreciseringen. Eventuellt
skulle detta behov kunna ha tillfredställts genom ökad tillgång på litteratur relaterad
till affärssystem. Begränsningen har dessutom påverkat arbetet med att finna tidigare
arbeten kring det problem som ligger till grund för denna rapport. Detta anses vara en
nackdel då det hade varit av intresse att sätta det egna arbetet i förhållande till tidigare
forskning.

Det kan även förekomma en viss skevhet i det erhållna materialet relaterat till området
för standardsystem. Detta utav den orsaken att informationen är hämtad från litteratur
i början och mitten av 90-talet.

9.1.3 Generaliserbart resultat

Utifrån fyra intervjuer och en fallstudie är det svårt att bedöma det erhållna resultatets
generaliserbarhet. De leverantörer som deltagit i undersökningen är dock väl
etablerade inom Sverige vilket kan ge ett någorlunda perspektiv på hur leverantörer i
Sverige går tillväga för att hantera kombinationen av de båda behoven.
Leverantörerna finns dock representerade internationellt vilket leder till att det
erhållna resultatet möjligtvis kan gälla utanför Sveriges gränser. För att få fram ett
mer kvalitativt resultat bör dock det erhållna materialet kompletteras med ytterligare
information.
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Vad gäller den övrig information som återfinns i rapporten grundas informationen på
ett flertal författares teorier och tankar vilket skapar en mer objektiv syn på materialet.
Som tidigare nämnts förekommer en viss obalans i litteraturen relaterad till framför
allt affärssystem men överlag anses materialet grundas på ett objektivt perspektiv.

9.1.4 Val av metod

I kapitel 8.1.2 utfördes en kritisk granskning utifrån eventuella subjektiva
förhållningssätt som kan ha följt av att en mer nära relation uppstått med en utav
leverantörerna. För att förebygga eventuella subjektiva förhållningssätt kanske
besöksintervjuer är att föredra framför telefonintervjuer. Relationen mellan
intervjuare och respondent kanske skulle ha stärkts på ett helt annat sätt vid en
besöksintervju än vid en telefonintervju.

Under ett besök finns möjlighet till rundvandring, fika och annat småprat vilket kan
ge upphov till en mer personlig relation och som eventuellt kan få stor betydelse för
den planerade intervjun. Vid en telefonintervju är risken att den personliga relationen
ej uppstår utan att själva intervjun är det som står i fokus.

Kombinationen av en fallstudie och intervjuer har dock varit ett ändamålsenligt sätt
att utreda det specifika problemet på då metoderna kompletterat varandra på ett bra
sätt. Till skillnad från intervjuerna bidrog fallstudien till en mer fördjupad insikt i
problemet till skillnad från intervjuer vilket är en konsekvens av det praktiska arbete
fallstudien medförde. Denna fördjupade insikt var till stor nytta under de intervjuer
som genomfördes i samband med utredningen.

Det var lättare att få förståelse för det resonemang de olika leverantörerna förde under
intervjuerna då mycket utav resonemanget kunde relateras till fallstudien. Det är
tveksamt om samma resultat relaterat till det specifika problemet hade erhållits om
enbart intervjuer tillämpats på problemet. Risken för att inte förstå leverantören samt
missa information av värde för utredningen anses ha varit överhängande om
fallstudien uteslutits. Det sätt på vilket intervjuerna kompletterade fallstudien var att
det erhållna resultatet blev mer generaliserbart än om endast en fallstudie tillämpats
på problemet. Tidigare nämndes att besöksintervjuer hade varit att föredra för att
undvika eventuella subjektiva förhållningssätt. Det är dock tveksamt om tiden till
förfogande hade räckt till för att genomföra besöksintervjuer hos samtliga utav de
leverantörer som ingått i utredningen. Ett mer begränsat antal leverantörer hade i sin
tur påverkat generaliserbarheten av det erhållna resultatet.

9.2 Förslag till fortsatt arbete
Nedan följer en redogörelse för de eventuella fortsatta arbeten som kan vara av
intresse att tillämpa utifrån den utredning som legat till grund för denna rapport. De
områden som diskuteras är genomförandet av en utredning hos kunder- och
leverantörer av affärssystem samt inom området för processorientering.

9.2.1 Utredning hos kund

Den utredning som har legat till grund för denna rapport har genomförts inom ramen
för en leverantörs synvinkel på problemet. För att eventuellt få ett mer kvalitativt
resultat skulle ett fortsatt arbete kunna vara relaterat till kundsidan, det vill säga
kunder av affärssystem. Uppenbarligen hade de leverantörer som ingick i den
utredningen som ligger till grund för denna rapport åtskilda uppfattningar om
kombinationen av de två behoven.
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Flertalet leverantörer var mer eller mindre skeptiska medan en ansåg kombinationen
vara möjlig. Att kombinationen var möjlig ansåg leverantören ha ett konkret bevis på.
Ett eventuellt fortsatt arbete skulle därför kunna vara relaterat till att tillämpa en
utredning hos den kund som genomgått en implementation av det system organisation
B ansåg tillfredsställa båda behov. Undersökningen skulle kunna vara relaterad till om
kunden är i överensstämmelse med leverantören eller om kunden är av annan
uppfattning.

Ett fortsatt arbete kunde dessutom vara relaterat till de två behoven som låg till grund
för denna rapport. Att dessa behov finns bland kunderna har i denna rapport grundats
på en litterär källa och inte några kunder av affärssystem. Hur pass väl förankrade
dessa behov är bland kunderna skulle kunna förstärkas genom att utreda detta
ändamål hos de specifika kunderna. Utredningen skulle även kunna täcka områden
såsom varför kunderna anser behoven vara väsentliga och mer specifikt vad är
konsekvenserna av att inte få behoven tillfredsställda.

Då flertalet leverantörer var skeptiska till om kombinationen av de två behoven är
möjlig att realisera är ovanstående frågor viktigt att ta i beaktande. Detta utav den
orsaken att leverantören på något sätt måste finna en balans mellan de olika
konsekvenserna om båda behov ej till fullo kan tillfredsställas.

9.2.2 Teknisk utredning

Ett fortsatt arbete kunde även vara relaterat till att mer specifikt, det vill säga tekniskt,
utreda hur leverantörer av affärssystem går tillväga för att utveckla en förkonfigurerad
branschspecifik lösning. Under fallstudien och utvecklandet av Preconfig Furniture
kartlades de processer som skulle utgöra systemet. Då själva kartläggningsarbetet ej
var det väsentliga för att finna ett svar på det problem denna rapport syftar till att
utreda skulle ett fortsatt arbete kunna vara relaterat till detta ändamål. Något som
skulle kunna utredas är varför leverantörer väljer att utveckla sina affärssystem utifrån
en processorienterad synvinkel och vilka är för och nackdelarna med detta synsätt. Ett
fortsatt arbete skulle dessutom kunna vara att utreda vilka metoder och tekniker som
ger stöd åt detta sätt att utveckla affärssystem.

9.2.3 Processorientering

Med utgångspunkt från Rentzhog (1998) samt Carlsson & Lönnquist (1999)
resonemang tycks en processorienterad syn vara en förutsättning för att kunna
konkurrera på den marknad som råder idag. Carlsson & Lönnquist (1999) poängterar
dock att processorientering handlar mer om att förändra människors sätt att tänka än
att förändra teknik eller arbetsmetod. En intressant fråga i detta sammanhang är hur en
implementation av ett affärssystem kan komma att påverkas då systemet är
processorienterat men inte kunden som har valt att införskaffa systemet. Ett eventuellt
fortsatt arbete skulle vara att utreda hur implementationen eventuellt kan komma att
påverkas eller mer generellt utreda hur leverantörer går tillväga vid en implementation
av ett processorienterat affärssystem.
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Intentia
Intentia är en av världens ledande leverantörer av affärssystem och innefattar över
tretusen anställda utspritt över 40 länder. Intentia definierar ett affärssystem enligt
följande:

”Ett affärssystem är ett administrativt system, konfigurerat och anpassat
till kundens affärsprocesser, noggrant testat och tillämpat av
slutanvändare.” (Intentia, 1997, sid 2)

En affärsprocess kan enligt Intentia definieras som en serie av sammankopplade
aktiviteter som repeteras kontinuerligt eller under intervall och som tillsammans
strävar mot ett specifikt mål.

Intentia fokuserar på att förbättra sina kunders affärsresultat genom implementation
av sitt affärssystem MOVEX som är grundläggande för Intentias ansats, det vill säga
ett helintegrerat affärssystem. Intentia menar att Movex är ett utav marknadens mest
avancerade affärssystem som är designat för att stödja affärsprocesser i tillverkande
och distribuerade industrier.

Ett sätt att ge stöd åt den konkurrens som råder idag är, enligt Intentia, att
implementera ett affärssystem grundat på en processorienterad ansats. När det sker
förändringar i syfte att effektivisera en verksamhet är det, enligt Intentia, viktigt att ha
en helhetssyn av det värdeskapande flödet. Värde skapas och tillförs genom en serie
av transaktioner som, enligt Intentia, börjar vid försäljningsavdelningen och slutar i
och med leverans. Intentia stödjer processorientering genom Intentia Solution som är
Intentias metod till lösning och som har till syfte att förbättra ett företags
affärsresultat. De fyra grundpelare som bildar stommen i Intentia Solution är följande:

• Movex

• Implex

• EPM

• Intentias medarbetare

Intentia hävdar att genom att integrera samtliga grundpelare i ett och samma system
förses kunden med ett robust system som är väl anpassat för att tillvarata förändringar
i verksamheten.

MOVEX

Intentia fokuserar på att förbättra sina kunders affärsresultat genom implementation
av sitt affärssystem Movex. Movex finns anpassad till olika branschspecifika
applikationer just för att kunna tillfredsställa de unika behov som kan finnas bland
olika företag. Movex processansats är baserad på en generell processmodell som
består av ett antal huvudprocesser, även kallat värdeskapande processer, och
stödprocesser. Det som kännetecknar en huvudprocess är att processen skapar värde
för kunden samt bidrar till lönsamhet för organisationen. En stödprocess i sin tur
skapar inte på samma sätt värde för kunden men är av betydelse för att organisationen
skall fungera som helhet. Processerna sammanfattas i, vad Intentia har valt att kalla,
The Movex Business Process Model. Movex ger, enligt Intentia, stöd åt processer
såsom orderflöde, tillverkning, logistik, distribution, ekonomistyrning och
personaladministration.
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Implex

Implex är den utprovade metod Intentia använder för att implementera MOVEX och
som är baserad på erfarenheter från över 4000 världsomspännande implementationer.
Implex består av omfattande anvisningar och hjälpmedel för att stödja projektteamet i
det mångfald av aktiviteter som genomförs vid införandet av Movex. Implex utgörs
av fem faser som är nödvändiga för positionering av projektet, design av
affärsprocesser, konfigurering av affärssystemet, implementering av den slutgiltiga
lösningen och driftsättning.

EPM

Under implementation av MOVEX använder Intentia verktyget ”Enterprise Process
Manager”, förkortat (EPM), för att modellera och dokumentera processer. En utförlig
beskrivning av hur verktyget används görs i kapitel 5.3.1. EPM-verktyget grundar sig
på IDEF0-standard. Denna standard är en modelleringsteknik som används för att i
detta fall beskriva ett företags processer på ett strukturerat sätt. Ett av de viktigaste
kännetecknen i IDEF0-standarden är de hierarkiska diagram som byggs upp i olika
nivåer. För varje nivå ökar detaljgraden på beskrivningen. Resultatet av att applicera
IDEF0 blir en modell bestående av en serie diagram, text och en ordlista. IDEF0-
modellen organiserar diagrammen i en hierarkisk struktur där toppnivån är den minst
detaljerade och bottennivån den mest detaljerade. Varje IDEF0-diagram beskriver
med olika pilar sambandet mellan aktiviteter och deras miljö.

Intentias medarbetare

Inom Intentia finns fyra kategorier av konsulter som bistår kunden under ett
införandeprojekt. Dessa är projektledare, affärskonsult, teknisk konsult och
systemutvecklare. Projektledaren ansvarar för att projektet hålls igång samt inom
ramen för den uppsatta budgeten. Affärskonsulten besitter, förutom en bred insikt om
kunders affärsförutsättningar, även djupa kunskaper relaterade till de branschspecifika
lösningarna. Affärskonsulten ger råd och lämnar förslag till lämpliga förbättringar av
verksamheten samt säkerställer att Movex konfigureras enligt de processbeskrivningar
som tagits fram i designfasen. Affärskonsulten genomför även analysarbetet i
positioneringsfasen där fokus är att identifiera förbättringsområden. Den tekniske
konsulten är en nyckelperson i samband med installation av hårdvara och uppläggning
av operativa rutiner. Denna är också specialisten som säkerställer att lösningen
fungerar enligt uppgjorda specifikationer. Systemutvecklaren ansvarar för att
anpassningar som specificerats konstrueras, testas och implementeras enligt de
anvisningar som finns i Implex.

Referenser
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Movex användarförening (MAF)
MAF är en aktiv användarförening som har till syfte att sammanföra Movex
användare i hela Sverige. MAF har funnits sedan 1989 och innefattar nu cirka 500
medlemsföretag. MAF har till syfte att fungera som ett ”kitt” mellan Movex-
användare och Intentia genom att bevaka medlemmars intressen och verka för att
sprida kunskap om Movex i den vardagliga verksamheten. MAF arbetar även för att
stödja och påverka Intentias utveckling av Movex vilket främst sker genom aktivt
arbete i kompetens- och processutvecklingsgrupper.

Genom att vara delaktig i MAF:s kompetensgrupper ges möjligheten till att dela med
sig av egna erfarenheter och ta del av andras. I kompetensgrupperna samlas Movex-
användare som arbetar med olika områden och diskuterar såväl själva funktionaliteten
i Movex som mer övergripande frågor om hur man bör arbeta för att få ut bästa
möjliga systemstöd. Intentia har en representant med i varje kompetensgrupp vilket
ger tillfälle till input till Intentia i fråga om förbättringar, anpassningar, felrättningar
och så vidare.

En annan viktig aktivitet för MAF är arbetet med att utveckla generella
branschanpassade affärsprocesser som kan ligga till grund för medlemmarnas fortsatta
processutveckling. Arbetet bedrivs i processutvecklingsgrupper och bland annat har
branscher såsom fordons- och möbelindustrier analyserats.

Referenser
Intentia (2001), Movex användarförening: Ett kontaktnät du inte kan vara utan,
Sverige


