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1 Inledning
Detta inledande kapitel syftar till att ge en bakgrund till vår uppsats.
Utifrån bakgrunden fortsätter kapitlet med en problemdiskussion och
efterföljande problemformulering. Diskussionen utmynnar sedan i syfte
med tillhörande avgränsningar och målgrupp.

1.1 Bakgrund

Denna uppsats behandlar problematiken vid införande av standardiserade
affärssystem1. Vi kommer att studera problemet utifrån både leverantörens
och kundens synvinkel med avseende på deras respektive förväntningar på
implementeringen.

Nittiotalets marknader karaktäriseras av ökad global konkurrens.
Organisationer måste genomföra åtgärder för att öka sin produktivitet och
konkurrenskraft. Nya managementmetoder och styrverktyg används för att
hantera de nya kraven. Den drivande kraften till många av förändringarna
har varit utvecklingen inom informationsteknologin (IT)2. De ökade
tekniska möjligheterna har inneburit att konkurrensen har blivit alltmer
internationell. Nya standarder för vad som utgör konkurrensmässig kvalitet,
kundservice och prisnivå växer fram och utgör stora utmaningar för de
flesta företag. Denna miljö efterfrågar i allt större utsträckning ett kraftigt
systemstöd för styrning och administration av företagens verksamhet. Ett
exempel på ett alltmer använt styrsystem är så kallade standardsystem.

Standardsystem är administrativa datasystem som styr och samordnar ett
företags varuflöden, transaktioner och informationsflöden med syfte att
stödja ett företags affärsverksamhet. Ett system är en mer eller mindre
färdig programvara som kan tas i bruk direkt i ett företags verksamhet
(Lundeberg et al, 1996). Systemet ska ge viktig information till de anställda
samt vara ett verktyg för beslutsfattande.

Tidigare utgjordes styrsystemen mestadels av egenutvecklade system inom
områden som ekonomi, order och produktion. I början av 1990-talet skedde
en omsvängning mot allt fler standardiserade system där den

                                          
1 I denna uppsats kommer vi i fortsättningen använda benämningen standardsystem när vi avser
standardiserade affärssystem.
2 Teknologi som med hjälp av datateknik och elektronik som effektiviserar insamling, lagring,
bearbetning och användning av information.
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grundläggande strukturen var generell, men många anpassningar till den
specifika verksamheten gjordes fortfarande..

Standardsystembranschen är en av de mest expansiva nischerna inom data-
och informationsteknologi. Den globala marknaden för standardsystem
växer med omkring 35% årligen enligt analysinstitutet Gartner Group
(Svenska Dagbladet, 981122). Världsmarknaden värderas idag till cirka
120 miljarder kronor och beräknas öka till uppskattningsvis 400 miljarder
kronor år 2002 (Dagens IT, 981104). I början av 2000-talet kommer antalet
standardsystem, med nuvarande tillväxt, vara lika många som de
egenutvecklade systemen (Brandt et al, 1998). Att tillväxten har varit så
hög de senaste åren har branschen delvis att tacka milleniumproblemet
samt införandet av EMU. Detta har bidragit till att företagen har valt att
snabbt implementera ett standardsystem för att lösa ovanstående problem
istället för att anpassa sina gamla datasystem. En bransch i stark tillväxt
drar snabbt till sig nya aktörer i form av både leverantörer och kunder3.
Många leverantörer  av standardsystem blickar mot ett framväxande
segment av blivande kunder av olika storlekar.

Vi vill genom denna korta bakgrund ge en förståelse om betydelsen av
standardsystem som styrverktyg och hur kraftigt branschen har expanderat
det senaste årtiondet.

1.2 Problemdiskussion

I Dagens Industri har det under hösten 1998 skrivits ett flertal debattartiklar
under ämnet standardsystem. I en av dessa debattartiklar hävdas att
satsningarna på standardsystem sällan är lönsamma, ofta tveksamma, och i
vissa fall är katastrofala för företagen. Projekten kostar stora summor
pengar, tar väldigt lång tid och förbrukar dessutom stora resurser för den
framtida användaren. I en annan av dessa debattartiklar hävdar Åke
Magnusson4 att skälet till att kostnaderna för installationen blir så hög inte
bara beror på systemets komplexitet utan också på att företaget har gjort
mycket mer än att byta system. I samband med byte av system genomförs
ofta ett reengineringsarbete där processer förändras och effektiviseras.
Därför blir en systemimplementering en stor förändringsprocess för
företagen som kräver noggrann planering och förberedelse.

                                          
3 Med kund avses i denna uppsats en användarorganisation av ett system
4 VD Cepro Mgt Consulting, Docent i Fek på Handelshögskolan i Stockholm
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Förutom att grundinvesteringen i ett standardsystem är väldigt stor så är
också budgetöverskridningar mer regel än undantag. Enligt Information
Week (980615) är det mer än ¾ av standardsystemprojekten som både
överskrider budget och de uppsatta tidsramarna. I en undersökning gjord av
CIN/Cambridge University framkom att var fjärde IT-chef anser att
standardsystem inte ger pengarna tillbaka (Computer Sweden, 990430).
Forskning visar också på att IT ofta inte ger det utbyte som förväntas (tex
Willcocks, Lester 1991; Hirschheim, Lyytinen, Klein, 1987). Det är ofta
svårt att påvisa någon produktivitetsökning eller strategiska fördelar som en
följd av IT-investeringar.

”Det är inte konstigt att problem uppstår när något så kritiskt som
företagets ”hjärta” skall bytas ut”.

Ekström, Jan, 1999-04-30, Computer Sweden

Citatet tyder på att ett införande av ett standardsystem innebär en stor
förändring för en organisation. De nya förutsättningarna som
standardsystemen medför ställer höga krav på både kund och leverantör.
Att anskaffa ett standardsystem är en komplicerad process som under en
lång period kräver mycket av båda parter. Forskning redogör för att både
leverantörens arbetssätt samt kundens kravspecificering utgör kritiska
faktorer vid anskaffning av standardsystem (Gross-Ginzberg, 1984, Launi,
1991). Tillsammans ska kunden och leverantören implementera ett
standardiserat system i den unika verksamheten. Leverantören har ett
system som ska passa många olika typer av kunder och verksamheter. En
lyckad implementering är beroende av hur väl man identifierar och hanterar
skillnader mellan verksamhetens behov och standardsystemets förmåga
(Lucas et al, 1988). Det finns en mängd dolda kostnader vid införande av
standardsystem vad gäller till exempel anpassningar och
kompetensutveckling (Lynch,1984). Syftet med anpassning är att få
systemet att utnyttjas i verksamheten på bästa sätt. Ett system är inget
självändamål utan ska ge önskade effekter i affärsverksamheten (Nilsson,
1991). Med detta menas att systemet ska motsvara företagets strategi- och
verksamhetskrav. Wu (1990) trycker på betydelsen av användarnas
tillfredsställelse. Han menar att en noggrann kravspecifikation utifrån
användarnas behov är nödvändig.

Ovanstående problemdiskussion pekar på att många implementeringer av
affärssystem är problemfyllda. Med nedanstående tankemodell (figur 1.1)
illustreras vårt problemområde.
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De grå ellipserna i figuren utgör de två parterna leverantör och kund. Vid
anskaffning av ett standardsystem påverkas strategi och verksamhet.
Mellan de tre variablerna har vi markerat ett så kallat gap. Detta för att
belysa problemet med att få det standardiserade systemet att passa
företagets unika strategi och verksamhet. Med gapet mellan strategin och
verksamheten vill vi även illustrera hur väl ledningen hos kunden lyckas
fånga verksamhetens och därmed användarnas behov. Med användare
avses här framförallt användare på den operativa nivån. Vidare har vi
placerat så kallade förväntningsgap mellan leverantören och de tre
variablerna system, strategi och verksamhet hos kunden. Detta för att
illustrera att parternas arbetssätt inte alltid stämmer överens med varandras
förväntningar i avseende på om systemet lyckas fånga strategin och
verksamheten. Forskningen pekar på att både leverantörens och kundens
sätt att arbeta vid implementeringen har stor betydelse för resultatet av hur
väl systemet lyckas fånga de strategiska och verksamhetsmässiga kraven
(Gross-Ginzberg, 1984, Launi, 1991).

Strategi

Verksam
het

Kund

Leverantör

Figur 1.1 Egen tankemodell över gapen mellan leverantör och kund, samt
gapet mellan system, strategi och verksamhet

System

FÖRVÄNTNINGSGAP

GAP
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1.3 Problemformulering

Ur ovanstående problemdiskussion och tankemodell utläses att samarbetet
mellan kunden och leverantören under implementeringen är mycket viktigt.
Detta renderar i följande frågeställningar som vi har som utgångspunkt för
att identifiera de skillnader i förväntningar som uppstår mellan kund och
leverantör under implementeringsprocessen:

•  Hur går leverantören till väga för att infria kundens förväntningar?
•  Hur går kunden tillväga för att fånga sina egna behov?
•  Hur fångar leverantören och kunden tillsammans verksamhetens behov?

Dessa frågor använder vi som medel för att nå nedanstående syfte.

1.4 Syfte

Syftet med vår uppsats är förståelseinriktat där vi har för avsikt att:

1.5 Avgränsningar

I vår uppsats utgår vi från att undersöka en leverantör i
affärssystembranschen och vissa utvalda kunder. Vi har inte för avsikt att
jämföra olika standardsystem och leverantörer med varandra.

Vi kommer ej att gå djupare in på systemets tekniska funktioner och dess
fördelar och nackdelar jämfört med andra system. Vårt fokus har inte varit
att bedöma hur väl systemet lyckas fånga verksamheten med avseende på
funktionaliteten.

Vi har undersökt relationen mellan en leverantör av affärssystem och tre av
dess kunder samt de interorganisatoriska förhållandena hos kunden mellan
projektledning och användare. Vi har intervjuat projektledning hos

Utreda de skillnader i förväntningar som finns mellan en
affärssystemleverantör och dess kunder samt ge förslag på hur
gapet dem emellan kan reduceras för att främja en effektivare
systemimplementering.
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leverantören samt projektledare samt användare hos kunden. Vi har inte
studerat övriga aktörer hos kunden och leverantören.

Vidare har vi ej studerat övriga intressenter som berörs av kundens
standardsystem. Dessa övriga intressenter kan vara företagets kunder,
leverantörer, revisorer, myndigheter och banker.

1.6 Uppsatsens målgrupp

Med hänsyn taget till vårt syfte anser vi att den primära målgruppen främst
blir praktiker i näringslivet som arbetar med detta problem. I denna primära
målgrupp ingår både leverantörer av standardsystem och dess kunder. Med
kunder avses företag som har anskaffat eller planerar att anskaffa ett
standardiserat affärssystem. Dessutom anser vi att uppsatsen även bör vara
intressant för studenter och lärare som studerar implementeringsprocessen
av standardsystem.



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 7 -

1.7 Uppsatsens disposition

1 Inledning
Bakgrund

Problemdiskussion
Problemformulering

Syfte
Avgränsningar

2 Vetenskapligt
synsätt och metod

Vetenskapssyn
Metod

Metodkritik

3 Referensram
System
Strategi

Verksamhet
Implementering som
process och projekt

4 Leverantören och
dess affärssystem

5 Projekten
Artex

Harman
Ahlström

7 Slutsats

6 Analys

I detta inledande kapitel har vi presenterat
vårt problemområde och syftet med vår
undersökning.

I kaitel två redovisar vi vårt vetenskapliga
synsätt samt valt tillvägagångssätt med
efterföljande kritik.

Kapitel tre innehåller undersökningens
föreställningsram. Teorierna bygger upp vårt
frågeformulär och stöder vår analys.

Både i kapitel fyra och fem presenteras de
svar som vi erhållit från intervjuerna. I
kapitel fyra redovisas leverantören FoG
Datas arbetssätt och självbild. Dessutom
beskrivs systemet kort. I följande kapitel
redovisas de tre  projekten utifrån
förväntningar och resultat.

Detta kapitel består av en analys av empiri
med hjälp av referensramen. Här redovisas
kundernas och leverantörens förmåga att
möta varandras förväntningar under
implementeringen.

Uppsatsen avslutas med slutsatser och
rekommendationer till både leverantör och
kund.

Figur 1.2 Uppsatsens disposition
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2 Vetenskapligt synsätt och metod
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet som tillämpas
samt arbetets genomförande. Vi börjar med att presentera vår
vetenskapssyn som sedan utmynnar i vald metod och undersökningsansats.
Kapitlet avslutas med kritik av tillvägagångssättet.

”För att kunna undersöka och förklara verkligheten måste man göra vissa
antaganden om hur den är beskaffad och ser ut.”

Källa: Arbnor och Bjerke, 1994, s.13

Det är som Arbnor och Bjerke uttrycker det nödvändigt för forskaren att
beskriva sin syn på verkligheten då denna fungerar som vägledning i
arbetet, både för oss som författare och läsaren. Verklighetsuppfattningen
visar sig i arbetets problemområde, metod, teori, empiri och slutsatser. Det
vetenskapliga synsättet utgör basen för uppsatsens enhetlighet, den så
kallade röda tråden.

2.1 Vetenskapssyn

Vad som är vetenskap och kunskap har det tvistats om sedan de första
tankarna om ämnet föddes hos Platon och hans lärljungar i antikens
Grekland. Vi har nedan översiktligt angett vår syn på kunskap och
verklighet kopplat till de teorier och skolor som utvecklats genom åren.

Vi anser att verkligheten är en social konstruktion och kunskapen till
största del är individberoende. Verkligheten formas i mångt och mycket
utifrån individernas olika subjektiva värderingar. Dock anser vi att det även
finns en begränsad objektivitet i verkligheten. Med detta menar vi att det
finns sociala processer i verkligheten som omedvetet påverkar människors
handlingar (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1991). Verkligheten ser således
enligt oss olika ut beroende på vem som tittar men det finns även en
oberoende yttre verklighet. Den ovanstående undersökningsansatsen vill vi
nedan utveckla med hjälp av två olika skolor inom den
samhällsvetenskapliga forskningen; den hermeneutiska och den  den
positivistiska skolan (Andersen, 1994).

Hermeneutiken bygger på tolkning och förståelse och skolan tror
uteslutande på en subjektiv verklighetsuppfattning. Det hermeneutiska
synsättet utgår från att man kan nå förståelse av en händelse genom att
tolka det som finns i människors medvetande (Eriksson, Weidersheim-
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Paul, 1991). Ett företag förstås således enligt hermeneutiken genom att
studera och tolka varje anställds avsikt och handling. Inom denna metod
ska vi som forskare förstå den undersöktas handlingar genom språk och
tolkningar. I denna uppsats försöker vi skapa oss en helhetsförståelse av
implementeringsprocessen där respondenternas erfarenheter tolkas genom
intervjuer. Vi har dessutom anammat hermeneutikernas syn på
kunskapsutvecklingen då även vi anser att det är en ständigt pågående
process. En förklaringsmodell inom detta synsätt är den hermeneutiska
cirkeln, eller spiralen, som ofta uttrycks med orden ”ingen förståelse utan
förförståelse” eller ”en förståelse av delen förutsätter en förståelse av
helheten”(Molander, 1988).

Vår kunskapsspiral består ur en praktisk synvinkel att förstå hela processen
vid anskaffning av standardsystem. För att förstå
implementeringsproblemet av ett standardsystem var det nödvändigt att
först läsa in oss på området genom att ta del av dokumenterad litteratur.
Med detta som stöd formulerade vi en teoretisk föreställningsram. Därefter
har vi fört en ”dialog” med intervjuobjekten och litteraturen för att förstå
deras handlingar och hur de upplever verkligheten. Dialogen har gett oss en
ny tolkning och ny kunskap av verkligheten. Där avslutas vår ”cirkel” och
vi har förhoppningsvis utvecklat kunskapen inom vårt lilla problemområde.
Vi hoppas att vårt ödmjuka forskningsbidrag kan ge nya tolkningar och ny
förståelse i kunskapsspiralen.

Positivismen har sin grund i naturvetenskapen och den framhäver den
anonyma, opersonliga och allmängiltiga kunskapen (Andersson, 1979).
Positivisterna hävdar att målet för forskningen är att formulera
allmängiltiga lagar genom mätning som förklarar de fysiska samt sociala
fenomenen (Andersson, 1979). Vi har inte en ren hermeneutisk ansats då vi
dessutom tror att det finns en begränsad objektivitet som vi kan observera
och avbilda. Med det menar vi att det finns samband och system i de
sociala processerna som individerna själva inte känner till men som ändå
styr deras handlingar. Dessa strukturer går enligt vår mening att mäta och
beskriva vilket gör att vi även har vissa drag av den positivistiska skolan.

Vi menar vidare att processtudier är nödvändiga för att förstå en verklighet
som inte existerar i statisk bemärkelse. Vi kommer som forskare utifrån
och har då en vetenskaplig värderingsgrund som skiljer sig mot de personer
som dagligen lever i processen. Därigenom har vi använt oss av ett
betraktarperspektiv för att tolka deras erfarenheter och hitta infallsvinklar
som de inblandade aktörerna inte har reflekterat över.
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Detta ovanstående resonemang gör att vårt vetenskapsideal är en blandning
av positivismen och hermeneutiken i den mån att vi avbildar verkligheten
utifrån både subjektiva och objektiva drag. Vi anser att handlingar och
processer som pågår i företag, alltid är orsakade av ett samspel mellan
medvetna, subjektiva handlingar och objektiva orsaker som fungerar utan
att människor är medvetna om dem.

2.2 Metod

De tankar vi har fört fram i föregående avsnitt leder oss fram till en
diskussion om de, som vi anser, huvudsakliga generella metoderna för att
nå vetenskaplig kunskap; induktion och deduktion.

Den deduktiva metoden har
matematiken som förebild och
har sitt ursprung ur Platons och
Aristoteles läror. Ansatsen
innebär att forskaren börjar med
att konstruera en modell med
hjälp av vissa teorier eller
grundsatser som vetenskapen
består av. Utifrån modellen
formuleras hypoteser som testas
via empiri för att antingen

verifieras eller falsifieras. Den induktiva ansatsen går ut på att forskaren
helt förutsättningslöst går ut i empirin och observerar. Dessa observationer
tolkas sedan för att slutligen tack vare en ökad förståelse mynna ut i en
genererad teori (Molander, 1988). Problemet med en strikt induktiv metod
är att den utgår ifrån att forskaren värderingsfritt kan tolka och förstå
verkligheten strikt objektivt. Den deduktiva ytterligheten menar att man
rent logiskt beskriver verkligheten utan att empiriskt undersöka den
(Molander, 1988). Dessa nackdelar med respektive angreppssätt leder ofta
till att forskaren inte strikt antar den ena eller den andra ansatsen utan
befinner sig någonstans inom intervallet mellan de båda. Detta är något
som överensstämmer med den amerikanske filosofen Charles Sanders
Peirce tankar om begreppet abduktion som kan ses som en kombination av
induktion och deduktion (Ur Andersen, 1994) .

Vi tror att abduktion är ett bra sätt att förklara den process som vi har
genomgått under uppsatsen gång. Vårt problem är hämtat ur empirin vilket
ger oss en induktiv ansats. Med detta problem som utgångspunkt har vi
sedan med hjälp av befintliga teorier och dokumentation inom

Teori

Deduktion

Induktion
Modeller

Empiri

Figur 2:1 Induktion och deduktion
Källa: Egen bearbetning utifrån Molander (1988)
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problemområdet utvecklat en teoretisk föreställningsram. Utifrån denna
teoretiska grund har vi sedan valt att studera en empirisk verklighet hos
företagen. Vår slutsats kommer att präglas av både den teoretiska
föreställningsramen samt de empiriska erfarenheterna. Både vår och de
undersöktas subjektiva viljor påverkar vårt resultat vilket betyder att vi ej
kan göra en neutral studie av verkligheten och anta den induktiva metoden.
Vidare är det en empirisk undersökning vilket innebär att vi inte har en ren
deduktiv ansats. Detta gör således att vårt angreppssätt ligger mitt emellan
den induktiva och deduktiva metoden.

2.2.1 Undersökningsansats

Ansatsen i en undersökning har att göra med dess ”grundläggande tekniska
utformning”. Detta innebär bland annat att man bestämmer sig för i vilken
utsträckning man i undersökningen är intresserad av att gå på djupet i
enskilda fall, gå på bredden i så kallade tvärsnittstudier eller studera
utvecklingen över tiden. En andra dimension avgör om undersökningen är
kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En tredje dimension i ansatsen
är om undersökningen skall baseras på data som redan finns insamlade i
annat sammanhang eller om man måste göra eget fältarbete (Lekvall,
Wahlbin 1993).

Vi har genomfört en studie med kvalitativ inriktning, där stor vikt kommer
att läggas vid intervjuer med berörda parter. Vi har genomfört en fallstudie
då vi undersökt ett empiriskt problem mellan en leverantör av affärssystem
och tre av dess kunder. Detta har vi valt att göra då vi har en
förståelseansats där vi vill gå på djupet med en bestämd situation. Vi
fokuserar på en djupare förståelse och tolkning av undersökningsproblemet.
Som Andersen (1994) uttrycker det har vi genom intervjuer och
diskussioner med FoG Data och dess kunder skapat oss en bild av deras
enskilda föreställningsvärld. Vår avsikt har varit att studera få fall ur många
aspekter och vi anser att implementeringsprocessen endast kan förstås
genom samtal med de inblandade intressenterna.

Vid en fallstudie vill man upptäcka förhållanden som man på förhand inte
har tänkt på, man vill uppnå möjligheten att bli överraskad. Man utgår ofta
från förklarande eller en förståelseansats där man har frågeställningar som
redan från början är relativt klara (Lekvall,Wahlbin 1993). Detta är något
som man skulle kunna säga karaktäriserar vår undersökning då vi utifrån ett
empiriskt problem har en förståelseansats.
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2.2.2 Val av problemområde och relevans av resultat

Vid sökande av ett lämpligt problemområde stötte vi på en artikel i en
datortidskrift som behandlade affärssystemsproblematiken. Då båda är
intresserade av ämnet bestämde vi oss för att vidare undersöka om
problemet var utbrett och möjligt att studera i en magisteruppsats. Efter att
ha hittat ett flertal exempel på problematiken i dagspress och samtalat med
handledare kom vi fram till att problemet var relevant. Vi bestämde oss då
att utifrån en forskningsgrund genomföra en studie med tidigare nämnt
syfte och problemformulering. Vid sökandet efter sekundära källor visade
det sig att det inte skrivits mycket om relationen mellan kund och
leverantör. Litteraturen inom problemområdet är främst inriktad på metoder
för utveckling och implementering av egenutvecklade system.

Varför är leverantören FoG Data intressant att undersöka? En viktig aspekt
är att deras system skiljer sig från de största systemen på marknaden som
tex SAP:s R/3-system och Intentias Movex. Nuvarande forskningslitteratur
och debatten i allmänhet behandlar framförallt dessa stora system och vi
anser det vara relevant att undersöka implementeringen av ett mindre
system vilken har en annan kundgrupp. Systemet som heter Concorde XAL
riktar sig främst till mindre och medelstora företag. En investering i ett
affärssystem är en viktig händelse som påverkar hela företagets löpande
och styrande verksamhet. Ett misslyckande kan få stora konsekvenser för
företaget. Detta gäller särskilt mindre företag med begränsade resurser. En
lyckad implementering av ett nytt informationssystem däremot kan lägga
grunden till att företaget ökar sin produktivitet och lönsamhet vilket i
förlängningen ger ökad tillväxt. Därför anser vi att det är relevant för oss
att undersöka implementeringsproblemet. Produkten är vidare intressant att
undersöka då branschen är en av de snabbast växande och mest
föränderliga under det senaste decenniet. Den tekniska utvecklingen bidrar
till en konstant produktutveckling vilket ställer höga krav på både
leverantör och kund.

Resultatet av vår undersökning har förhoppningsvis breddat synen på
implementeringsproblematiken av standardsystem.

2.2.3 Val av respondenter

Då vi hade definierat problemområde tog vi kontakt med
affärssystemsleverantören FoG Data AB i Motala. Vi hade via universitetet
fått veta att FoG Data var intresserade att ställa upp som
undersökningsobjekt då de ansåg att problemområdet var relevant.
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Vi har tillsammans med FoG Data valt ut tre implementeringsprojekt med
olika kunder. Projekten har från leverantören upplevts som problematiska
på ett eller annat sätt. Den enda gemensamma nämnaren är att samtliga är
tillverkningsföretag. Annars skiljer de sig mycket åt i avseende på storlek
och bransch. Vad det är för typ av företag anser vi inte spelar någon roll för
att uppnå vårt syfte, utan vi har haft som avsikt att jämföra de olika
projekten i avseende på implementeringsarbetet som sådant. Företagen
valdes också med hänsyn taget till den geografiska närheten vilket har
underlättat den empiriska datainsamlingen.

För att nå uppsatsens syfte har vi intervjuat projektledaren hos leverantör
respektive kund i varje projekt samt även en användare hos samtliga
kunder, se figur 2.2.

Dessa respondenter valdes för att möjliggöra jämförelser mellan de olika
parternas upplevelser vid implementeringen. Hos kunderna har vi förutom
projektledarna valt att intervjua användare för att få en uppfattning om hur
företaget har gått tillväga för att fånga verksamhetens behov. Vi har
studerat tre projekt med tre respondenter i varje, vilket ger oss totalt nio
genomförda intervjuer. Vi har dessutom följt upp vissa intervjuer med ett
kompletterande telefonsamtal.

2.2.4 Frågeformuläret

Vi har i vår empiriska undersökning använt oss en delvis strukturerad
intervju då vi ville ha jämförlig information från de olika respondenterna,
se bilaga 1 och 2 för redovisning av frågeformulären. Vi har använt oss av
olika formulär till leverantör och kund. Till projektledare och användare

Projektledare

Projektledare

Användare

Figur 2.2: Egen figur över valda respondenter i tre projekt

Leverantör

Kund
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hos kund har vi använt oss av ett i stort sett liknande formulär. Dock skiljer
sig ett antal frågor åt hos de två respondenterna.

Intervjuformulären har byggts upp utifrån uppsatsens syfte,
problemställningar och referensram.

2.3 Metodkritik

Under det avslutande metodavsnittet diskuterar vi objektivitet,
tillförlitlighet och etik. Dessutom kritiseras källor och generaliserbarheten.

2.3.1 Objektivitet

Först och främst vill vi klargöra vad som enligt litteraturen anses vara
objektivitet. Andersen (1994) förklarar objektivitet i forskningen utifrån
sex aspekter. Dessa aspekter är värderingsfrihet, förutsättningslöshet,
medvetenhet och öppenhet, mångsidighet, opartiskhet samt
intersubjektivitet (se figur 2.3).

Vi anser det vara omöjligt för oss som individer att förhålla oss fullständigt
värderingsfria och förutsättningslösa i vår undersökning. Då vi menar att
verkligheten är en social process kan vi som forskare inte vara helt
objektiva då vi omedvetet präglas av våra grundläggande värderingar. Vi
tolkar våra observationer utifrån vår förståelsehorisont. Bakomliggande
teorier styr vår tolkning av verkligheten (Molander, 1988). Detta
observationsproblem gör att det i princip är omöjligt att som forskare
förhålla sig fullständigt värderingsfri. Dock har vi värderingar och
föreställningsramar som skiljer sig från de personer som arbetar med
implementering av affärssystem. Vi kan därför se nya infallsvinklar och
lösningar som de inte har reflekterat över (Andersen, 1994). Det kan för oss
vara bra att komma utifrån med teoretiska värderingar och studera

Objektivitet

Värderingsfrihet

Opartiskhet

Mångsidighet
Intersubjektivitet

Medvetenhet,
Öppenhet

Förutsättningslöshet

Figur 2.3 Objektivitet Källa: Egen utifrån Andersen 1994
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problemet. Även om vi ej kan genomföra en värderingsfri och
förutsättningslös ansats så är vi dock skyldiga att göra oss och våra läsare
medvetna om våra värderingar. Vi har alltså som skyldighet när vi studerar
företag att vara sakliga, opartiska och opåverkade av utomvetenskapliga
åsikter, målsättningar och värderingar och dessa krav anser vi oss i så stor
utsträckning som möjligt leva upp till.

2.3.2 Generaliserbarhet

Ett ytterligare problem som vi stöter på i vår fallstudieansats är i vilken
grad vi kan uppnå någon form av generaliserbarhet. En del av kritiken mot
fallstudien bygger på att det ej går att uppnå generella samband då endast
ett enda fall beskrivs.

Merriam (1994) menar att det är en fördel att använda sig av en fallstudie
när syftet är förståelse och vidgade erfarenheter. Vi har för avsikt att göra
en avbild av verkligheten i det problemområde som vi studerar. Ett resultat
stämmer vanligtvis bra överens med verkligheten vid fallstudier (Ibid).
Avbilden skildrar den specifika situationen och vi menar att
generaliseringar av våra resultat till att passa in på andra företag inom
affärssystembranschen kan vara vanskligt. Det är viktigt att beakta att
resultaten och slutsatserna i denna uppsats är starkt beroende av de fyra
studerade fallföretagen och deras erfarenheter. Vi ifrågasätter de
traditionella positivisternas syn på förutsägelse och kontroll. Vi anser oss
inte genom vår undersökning kunna fastställa generella lagsamband och
förutsäga framtiden. Bell (1993) menar att det viktiga i en fallstudie är att
resultatet är relevant och tillräckligt så att läsaren kan relatera sitt eget
beteende och sina egna beslut till det som beskrivs i fallstudien. Att kunna
relatera utifrån ett enskilt fall är således viktigare än att kunna generalisera
utifrån det.

Andra företag kan förhoppningsvis relatera de resultat som vår
undersökning genererat med hänsyn taget till undersökningsobjektens
verksamhetskontext.

2.3.3 Tillförlitligheten

Vid intervjuer finns alltid källor till mätfel. Sammantaget kan man säga att
tre faktorer påverkar intervjusituationen; intervjuarens personlighet och



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 16 -

färdigheter, respondentens attityd och inriktning samt hur de olika parterna
definierar situationen (Merriam, 1994). Det är mycket svårt att veta om
respondentens svar är tillförlitliga, vinklade eller genomtänkta. Den
svarande kan vid intervjutillfället till exempel vara trött, irriterad eller
jäktad vilket påverkar resultatet negativt. För att erhålla så hög
tillförlitlighet som möjligt valde vi att skicka ut intervjuunderlaget i god tid
så att respondenten kunde förbereda sig på ett bra sätt. Vi har för att inte
undgå viktig information i samtliga intervjuer använt oss av bandspelare,
även i de kompletterande telefonintervjuerna.

Ett annat problem är det så kallade accessproblemet, det vill säga att
komma i kontakt med rätt respondent och fånga hans intresse (Lekwall,
Wahlbin,1993). Vi har funnit fallföretagen intressanta att studera med
avseende på vårt problem men generaliserbarheten kan alltid ifrågasättas,
se tidigare kapitel om generaliseringar. Att fånga respondentens intresse
upplevde vi inte som något större problem då vår undersökning ansågs vara
av intresse för dem själva.

Vi ser ett problem i att uppsatsen skrivs under en förhållandevis kort
tidsperiod. Vi anser att vi har möjlighet att kompensera för detta och täcka
in ett betydligt längre tidsperspektiv genom att vi i våra intervjuer kommer
att gå bakåt i tiden för att undersöka hur implementeringsprocessen såg ut
vid tidigare tidpunkter. Det bör beaktas att det är svårt för respondenterna
att exakt komma ihåg hur de upplevde en situation en viss tid tillbaka vilket
kan ha gett en icke fullständigt korrekt bild av verkligheten. Vi är medvetna
om att undersökningen i vissa delar kan vara känslig för kund respektive
leverantör då det handlar om relationer dem emellan. Detta kan ha medfört
att respondenterna i vissa fall har svarat undvikande eller felaktigt för att
dölja en konflikt.

Vi har i intervjuerna försökt utforma frågor som verkligen mäter det vi
avser att mäta. Vi har med andra ord försökt erhålla validitet i uppsatsen
(Lekwall, Wahlbin, 1993). Vi har kritiskt granskat våra frågor med hjälp av
handledare för att de ska hjälpa oss att uppnå syftet. Vi anser att vår
undersökning har upplevd valididitet då våra intervjufrågor har sin grund i
referensram och syfte (Lekwall, Wahlbin,1993). Vidare kan även vårt
uppträdande och färdigheter som intervjuare påverka respondenten
(Lekwall, Wahlbin, 1993). Relationen mellan oss som intervjuare och
respondenten kan avspegla sig i resultatet av intervjun. Vi är väl medvetna
om att våra bakgrundsvärderingar färgar både våra frågor samt tolkning av
svar men vi har försökt minimera detta genom att vara neutrala, icke-
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bedömande och oberoende av hur svaren bryter mot normer (Merriam,
1994).

”Intervjun är det bästa, kanske det enda sättet att ta reda på vad någon vet
eller tänker på”

Källa: Patton, 1980, s 196, gn. Merriam,1994

2.3.4 Reliabilitet

Materialet kan i vissa fall vara ofullständigt ur forskningssynpunkt, då vi
även använt oss av exempelvis tidskrifter. Dessa har vi främst använt oss
av för att belysa relevansen och aktualiteten i vår undersökning. Vissa
dokument är alltså opåverkade av forskningen men de ger en empirisk
grund till vår ansats och de speglar verkliga frågor och problem som en
kvalitativ underökning går ut på (Merriam, 1994).

Vid kritisk granskning av vår metod för insamling av informationen vill vi
även diskutera reliabiliteten, dvs i vilken utsträckning vårt resultat är
påverkad av slump. Hög reliabilitet har uppnåtts om samma
undersökningsansats ger ett liknande resultat och få variationer erhålls
(Bell, 1993). Vid personliga intervjuer kan alltid reliabiliteten ifrågasättas
då som vi nämnt många faktorer spelar in. Detta har vi försökt att undvika
genom att i så stor utsträckning som möjigt använda oss av standardiserade
frågor. Vi vill dock poängtera att ingen intervju är den andra lik, då olika
svar ger upphov till varierande följdfrågor och i vissa fall en mer öppen
diskussion.

2.3.5 Etik

Det är inte bara validitet och reliabilitet som är viktigt att beakta vid
forskning utan arbetet måste även genomföras på ett etiskt riktigt sätt. I en
kvalitativ fallundersökning kommer etiska frågor att bli aktuella vid två
tidpunkter, dels vid insamlingen av information och dels när resultaten
publiceras (Merriam, 1994). De etiska problem som kan dyka upp för oss
är; konfidentialitet, anonymitet, att olika intressegrupper vill ha kontroll
över resultaten av undersökningen samt läsarens oförmåga att skilja mellan
själva informationen och forskarens tolkning av den (Merriam, 1994).

Vi är även väl medvetna om att vår närvaro påverkar och i vissa fall
förändrar den studerade verkligheten (Merriam, 1994). Det finns alltid en
risk för att vi som forskare utesluter information som strider mot våra egna
uppfattningar och som motverkar resultatets slagkraft. Detta kan även
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hända omedvetet och vi har kritiskt granskat vårt arbetssätt för att undvika
denna fälla.

Innebörden av en fallstudie gör det i stort sett omöjligt att hålla de
undersökta fallen anonyma. Vad gäller anonymiteten anser vi det
oundvikligt att redovisa vem som har sagt vad vilket inte har upplevts som
något problem av respondenterna. Detta har vi valt att göra då resultatet av
varje projekt påverkas av yttre omständigheter som ser olika ut för varje
projekt och kund.
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3 Referensram

I detta kapitel presenteras vår föreställningsram som utgör grunden för vår
empiri och analys. Vi avser att presentera och reflektera över de teorier
som stöder oss i vårt sökande efter lösning på problem och syfte.
Referensramen består av två delar. Del ett består av kapitel 3.1 t.o.m
kapitel 3.6 där vi förklarar vår tankemodell (figur 1.1) och utvecklar
variablerna system, strategi och verksamhet. I del två, som beskrivs i
kapitel 3.7, belyses implementeringen som projekt och process. Detta
kapitel behandlar hur de två parterna kund och leverantör kan arbeta för
att nå ett samspel mellan system, strategi och verksamhet. Referensramen
avslutas sedan av en sammanfattande modell och frågeställningar som
används i empiri och analys.

3.1 Gapet mellan förväntad och upplevd service

När vi påstår att det finns gap mellan kund och leverantör menas att
upplevd kvalitet av produkt och service inte stämmer överens med
förväntad.

Förväntad service påverkas av kundens behov och tidigare erfarenheter av
upphandling av standardsystem. Dessutom påverkas naturligtvis
förväntningarna av parternas kännedom om varandra. Upplevd kvalitet
skapas inte bara av vad kunden erhåller utan även hur detta levereras
(Gattorna et Walters, 1996). Den upplevda kvaliteten skapas under hela
relationen mellan kund och leverantör från första till sista kontakt. Vad
gäller en upphandling och implementering av ett standardsystem så är detta
förhållande komplicerat då många aktörer på båda sidor är inblandade
under en lång tidsperiod. Dessutom handlar det om en produkt som är
tekniskt komplicerad samt kapital- och resurskrävande för företaget. Detta
gör att stora krav ställs på både kund och leverantör i
implementeringsprocessen av affärssystem.

Förväntad service Upplevd serviceGAP

Figur 3.1: Gap mellan förväntad och upplevd service Källa: Egen utifrån Gattorna et
Walters, 1996.
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3.2 System, strategi och verksamhet

Grunden för vår tankemodell som presenteras i inledningskapitlet är
Leavitts (1964) tankegångar om att en organisation består av multivariella
system där alla variabler påverkar varandra (Genom Hussey,1996). Han
menade att dessa system utgörs av verksamhet, struktur, teknologi och
människor, se figur 3.2.

Poängen är att dessa variabler är korrelerade, dvs om en av variablerna
förändras påverkas de övriga. Leavitt (1964) menar om teknologin
förändras påverkas de övriga variablerna. I vår undersökning förändrar vi
och bryter ned denna modell något då vi fokuserar standardsystemets
betydelse för organisationen. I figur 3.2 ovan visas att vi fokuserar på
sambanden mellan system, strategi och verksamhet vid en implementering
av ett standardsystem. När ett system implementeras påverkas företagets
strategi och verksamhet (Ward et al, 1990). Om systemet överensstämmer
med dessa variabler ökar möjligheterna till en lyckad implementering
(Hussey,1996).

Enligt Leavitt (1964) består organisationen av de ömsesidigt beroende
variablerna struktur, verksamhet, teknologi och människor. Vi avgränsar
oss från att undersöka hur företagets struktur påverkas av förändringen. Vår
modell innehåller inte människor som en variabel men vi vill poängtera att
det är leverantörens och kundens arbetssätt för att få systemet att fånga
strategin och verksamheten som fokuseras. Individernas värderingar och
arbete finns övergripande runt de andra tre variablerna och har som Leavitt
(1964) påpekar en ömsesidig påverkan med de övriga variablerna.

I fortsättningen på referensramen kommer vi att behandla de tre
variablerna, system, strategi och verksamhet för sig samt titta på

Verksamhet

Människor

Teknologi

Struktur

Verksam-
het

System

Strategi

Figur 3.2: Organisationens kärnvariabler Källa: Hussey David, 1996
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sambanden mellan dem. Efter det går vi över och beskriver
implementeringen som process och projekt.

3.3 Standardsystem

Ett informationssystem (IS) är ”en samling komponenter som samlar in,
lagrar, analyserar och sprider information för ett speciellt ändamål”
(Turban et al 1996). Det är viktigt att poängtera att ett IS kan vara både
manuellt och databaserat. Ett standardiserat affärssystem är ett databaserat
informationssystem som styr och samordnar ett företags varuflöden,
transaktioner och informationsflöden med syfte att stödja ett företags
affärsverksamhet.

Standardsystem är som bekant ett av nyckelbegreppen i denna uppsats och
därför anser vi det vara på sin plats att det definieras.

”Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan
tas i bruk direkt i ett företags verksamhet, till skillnad från egenutvecklade
system som måste byggas upp från grunden”.

Källa: Brandt et al, 1998 , s.103

Brandt et al (1998) menar alltså att det främst är graden av egeninsats vid
utveckling som skiljer egenutvecklade- och standardsystem åt.
Standardsystemen är generella och bygger på tidigare gjorda erfarenheter.
Enligt Andersson et al (1996) kan två olika former av standardsystem
urskiljas:

•  Externa standardsystem som säljs av etablerade leverantörer på den
öppna marknaden.

•  Interna standardsystem, dessa tillhandahålls av en gemensam IS/IT-
funktion för olika företagsenheter inom en koncern.

Vi kommer i denna uppsats att fokusera på ett externt system som
tillhandahålls på den öppna marknaden

Grundidén med standardsystemen är att de ger ekonomiska skalfördelar då
tid, kostnad och funktion fördelas på flera användare (Andersson et al,
1996). Ett standardsystem har ett eller flera olika så kallade
applikationspaket. Exempel på applikationer är:
•  Ekonomisystem (Redovisning, kund-, leverantörsreskontra)
•  Personalsystem (Löneberäkning och Personal, Adm.system)
•  OFL-system (Order, fakturering och lager)
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•  MPS-system (Material och produktionsstyrning)

Systemen kan vara stora och integrerade eller uppbyggda av moduler5 som
kombineras ihop på valfritt sätt (Brandt et al, 1998). Systemets frihetsgrad
kan sedan variera från helt låsta till mer programmerbara och flexibla.
Vilken typ av standardsystem som väljs beror i hög grad på vilken strategi
och förändringsgrad som företaget antar.

Det finns system som är styrande eller följande av verksamhetens arbetssätt
(Melin, 1998). Styrande standardsystem är fördelaktigt då verksamheter har
begränsade kunskaper om sina rutiner och processer. Standardsystemets
processer kan då utnyttjas av företaget (Ibid). Filosofin om styrande
standardsystem förutsätter till och med att man accepterar leverantörens
inbyggda verksamhetskoncept i standardsystemet. Dock utesluter inte detta
att mindre anpassningar sker (Andersson et al 1996). Följande system som
har större anpassningsmöjligheter är att föredra då organisationen har
medvetna strategier för sin verksamhet. Kunden måste alltså här jobba efter
en hypotes om hur företaget ska bedriva  sin verksamhet och sedan anpassa
standardsystemet därefter (Ibid).

3.3.1 Möjligheter och fallgropar med standardsystem

Det finns som sagt två olika tillvägagångssätt när det gäller anskaffning av
ett  informationssystem. Antingen utvecklas ett eget system eller så
anskaffas ett externt utvecklat standardsystem. Framväxten av
standardsystem har varit kraftig de senaste åren, men det finns både
positiva och negativa effekter att beakta vid implementeringen vilket figur
3.3 visar.

                                          
5 Moduler kan liknas vid pusselbitar som enkelt läggs till eller tas bort från systemet. En modul kan
exempelvis bestå av redovisning.
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Möjligheter Fallgropar
Billigare utveckling och

underhåll
Förhastade beslut

Enklare Underskattning av
anpassningsbehovet

Snabbare installation Risk för överanpassning
Kvalitet Leverantörsberoende

Inbyggda erfarenheter Integration med andra system
Flexibelt system Verksamhet/System

Anledningen till standardsystemets starka utveckling är som vi tidigare
nämnt främst den lägre kostnaden för utveckling och förvaltning (Brandt et
al,1998). Det blir billigare om flera företag kan utnyttja samma system
istället för att varje företag skall utveckla sitt eget. Vidare bör anskaffandet
av ett standardsystem ge ett snabbare och enklare införande jämfört med ett
egenutvecklat system som är mer tidskrävande (Anveskog et al, 1984). En
annan viktig positiv effekt är att det finns erfarenheter inbyggda i systemet
vilket kan bespara företaget många arbetstimmar. Systemet är även mer
testat och har högre kvalitet gällande säkerhetsrutiner. Det är ofta mer
flexibelt då parametrar lätt kan ändras och nya uppdateringar och
modulutökningar kan genomföras (Ibid).

Dessvärre finns det många negativa följder av ett standardsystem som
måste beaktas. Det finns en stor risk att man för snabbt bestämmer sig för
ett standardsystem utan att man funderat på hur den egna verksamheten ska
förbättras (Anveskog et al, 1984). En ordentlig förstudie och behovsanalys
glöms lätt bort. Ett problem kan utgöras av att man antingen under- eller
överskattar anpassningsbehovet (Brandt et al, 1998). Underskattningen kan
exempelvis bero på att konsulttimmar vill sparas in, men detta kan istället
resultera i ökade anpassningskostnader. För mycket anpassningar kan bero
på att man vill få det nya systemet att funktionsmässigt likna det gamla. En
annan negativ effekt med standardsystemet kan vara att man är mycket
beroende av leverantörens prestationer, en leverantör som saknar egentlig
kännedom om företaget. Vidare är det viktigt att beakta integrationen med
övriga system i företaget. Kärnproblemet med standardsystemet är hur man
ska få samspelet mellan verksamheten och systemet att fungera och detta
utvecklar vi i kapitel 3.6.

Figur 3.3: Möjligheter och fallgropar vid anskaffning av standardsystem
Källa: Anveskog et al, 1984, Brandt et al, 1998
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3.4 Strategi

Strategisk planering är ingen ny företeelse utan har diskuterats inom
företagsekonomin under decennier (Nilsson, 1991). Med strategi menar
man angreppsätt eller handlingsmönster för att nå ett önskat resultat, dvs
medel för att nå övergripande mål. De flesta företag har en övergripande
strategi, dvs en långsiktig plan för att nå övergripande mål med sin
verksamhet. En övergripande strategi kan delas upp på olika nivåer vilka
bör harmoniera med varandra. Strategier kan exempelvis uppdelas på
följande nivåer; koncern-, affärs-, funktions-, IT- och
standardsystemstrategi (Bruzelius et Skärvad, 1989). I litteraturen betonas
kopplingen mellan IT-användning och affärsstrategi för framgång (Ward et
al, 1990).

Affärsstrategi är ett brett begrepp som kan vara svårt att definiera. Porter
(1984) har studerat detta och dragit slutledningen att det endast finns tre
olika grundläggande strategier som företagen kan ha. Dessa är lågkostnads-
, differentiering- samt innovation- och fokuseringsstrategi.

•  Lågkostnadsstrategin innebär helt enkelt att producera till lägre kostnad
än sina konkurrenter. En viktig faktor för att lyckas med detta är att dra
fördel av IS genom ökad effektivitet och rationaliseringsåtgärder (Ward
et al, 1990). Standardsystem är ofta kostnadseffektiva i och med sin
bredd och integration av många olika funktioner i företaget ( Ibid).

•  Differentiering innebär att man försöker skapa egenskaper hos
produkten/tjänsten som marknaden upplever som unika. Den strategiska
användningen av IS fokuseras i detta fall på att möjliggöra att antingen
göra nya saker eller göra gamla saker på ett bättre sätt (Ibid).

•  Fokusering innebär att koncentrera verksamheten till en särskild
kundgrupp, produktlinje, geografisk marknad etc. Sedan är tanken att
inom vald nisch nå konkurrensfördelar genom låg kostnad och/eller
differentiering.

Det bör påpekas att dessa tre strategier naturligtvis kan kombineras och
användas gemensamt. Vi vill också poängtera att vi är medvetna om att
Porters (1984) tre konkurrensstrategier är begränsade och att det finns ett
flertal författare som har utvecklat hans tankar. Vi kommer dock inte att gå
djupare in på detta då det inte ryms inom denna undersökning.

IT ger framförallt fyra delvis strategiska betydelser (Noghabai, 1993):
1. Verktyg för produktivitetsökning och kostnadsrationalisering
2. Förutsättning och stöd för nya marknadsstrategier
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3. Upphov till nya produkter och/eller nya marknader
4. Stöd för bättre styrmöjligheter eller nya arbetsorganisationer

Företagets strategier påverkar främst val och anpassning av standardsystem
(Nilsson, 1991). Nilsson menar vidare att vara omedveten om företagets
skriftliga eller informella strategier kan leda till felinvesteringar. Det
intressanta i sammanhanget blir för oss att studera om leverantören och
kunderna utgår från den övergripande strategin vid anpassningar av ett
standardsystem. Vidare vill vi studera om systemet kan möjliggöra för de
undersökta företagen att uppnå en strategisk effekt.

3.4.1 Standardsystemstrategi

På samma sätt som företaget behandlar sin övergripande strategi för
produktionsstrategi bör man ha en övergripande strategi för
informationsbehandling (Falk, Olve, 1996). Vid anskaffande av ett
standardsystem bör företaget därför utforma en standardsystemstrategi som
stödjer den mer övergripande företagsstrategin. Om företaget har en väl
planerad standardsystemstrategi där behovet är kartlagt ur en strategisk
synvinkel ökar förutsättningarna för att hitta ett system som passar
verksamheten på ett bra sätt (Anveskog et al, 1984, Kaldéren, 1995).
Standardsystemstrategin påverkar hela processen och utgör således en
grundsten för att resultatet ska bli lyckosamt.

Frågan är hur man skall arbeta för att identifiera och analysera de faktorer
som påverkar standardsystemstrategin. Det finns ett antal teorier och tankar
om hur man på bästa sätt identifierar och bygger upp en
informationssystemsstrategi (IS-strategi). Dessa teorier är övergripande
beskrivningar på hur man kan gå tillväga vid upphandling av
standardsystem.

Det vi vill undersöka är huruvida det finns några skillnader i de olika
angreppsätten framförallt med avseende på hur användarnas erfarenheter
och idéer utnyttjas och hur de engageras i processen. Dessa metoder riktar
sig i första hand mot egenutveckling av system, men utformningen av en
strategi är lika viktig vid anskaffandet av ett standardsystemet då det skall
lösa samma problem. Därför bör motsvarande krav vid upphandling av
standardsystem ställas som vid egenutveckling (Brandt et al, 1998,
Anveskog et al, 1984; Kalderén, 1995).

Earl (1989) har utvecklat en metod som består av tre delar som syftar till att
klargöra affärsstrategier och de verksamhetsmässiga behoven i IS-termer
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samt utvärdera vad de befintliga systemen tillhandahåller och hur de
används. Vi anser att detta är grunden även vid anskaffning av ett nytt
standardsystem då detta underlättar framtagandet av en kravspecifikation.

Earl (1989) anser att varje del är nödvändig och att de påverkar varandra.
Han menar vidare att delarna skiljer sig åt vad gäller metodik, deltagare och
målsättning. De tre delarna är som sagt sammankopplade och de kallas för
top-down, bottom-up och inside-out.

3.4.2 Top-down

Enligt Earl (1989) innebär Top-Down att man skall ta reda på de
affärsrelaterade målen för att därefter härleda de behov som
informationssystemet skall tillfredställa. Det sker genom att sammanställa
information från olika chefer i företaget. Syftet med top-down är helt enkelt
att lyckas få in affärsverksamheten i informationssystemet.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att IS-strategin utgår från någon
form av affärsvision. Den så kallade top-down strategin utgår från
ledningens krav och behov och på så vis är denna strategi ledningsstyrd.
Det problem som kan uppstå är att strategin saknar förankring i
verksamheten. Lyckas man inte med att implementera strategin i
verksamheten blir det bara vackra ord på ett papper (Noghabai, 1998).

Affärsrelaterade

planer och mål

Nuvarande

system

IT-möjligheter

IS-STRATEGI

Bottom-up Inside-outTop-down

Figur 3.4 Tre olika IS-strategier Källa: Egen utifrån Earl, 1989
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3.4.3 Bottom-up

I en bottom-up implementering utgår man från användarnivå för att utreda
hur nuvarande system och verksamhet fungerar (Earl, 1989). Det är viktigt
att en grundlig genomgång av det befintliga systemet görs innan beslut om
investering i ett nytt tas. Detta för att undersöka vilka behov systemet skall
tillfredställa.

Bottom-up strategin utgår alltså från verksamheten. Verksamheten ställer
helt enkelt krav på hur systemet skall vara utformat. Det är användarnas
krav som fokuseras (Earl, 1989). Problemet med denna strategi är att det
kan vara svårt att få delarna att passa in i helheten då det inte finns någon
övergripande plan. Med andra ord kan man säga att det föreligger risk för
suboptimering (Noghabai, 1998).

3.4.4 Inside-out

Den tredje och sista delen i Earls (1989) metod är en kombination av top-
down och bottom-up. Denna del har han valt att kalla för inside-out. Enligt
Earl är de två första teknikerna bra metoder för att analysera och komma
med förslag men han menar att de ej är tillräckliga. Det behövs även ett
inside-out-tankesätt. Syftet med detta är att finna nya möjligheter i IS-
strategin och alternativa sätt att bedriva verksamheten för att om möjligt nå
konkurrensfördelar. Inside-out omfattar tre moment:

Det första innebär att det  kan vara bra att använda sig av olika kreativa
tekniker som skulle t ex kunna vara externa konsulter och brain-storming.
Detta kan underlätta och öka möjligheterna att komma på nya idéer och
användningsområden för systemet. Den andra tanken är att man skall bygga
procedurer och rutiner som tar tillvara på de nya idéerna och även utvecklar
dem i så långt som möjligt. Det skulle kunna handla om att placera kreativa
och handlingskraftiga personer i en miljö där IS har en strategisk potential.
Den tredje aspekten handlar om att skapa en miljö som hela tiden gör att
användarna kommer i kontakt med ny teknik och på så vis utvecklar både
intresse och kunnande inom teknikområdet. Användaren skall konfronteras
med tekniken och understödjas av mer IS-kunnig personal.

Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med inside-out är att via kreativa
processer skapa ett engagemang för att finna nya lösningar och möjligheter.
Vi tror att detta kreativa arbetssätt kan ge positiva resultat. Vi anser dock
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att det kan ligga vissa svårigheter i att t ex skapa de rutiner och processer
som Earl eftersträvar. Vidare kan det vara svårt att konfrontera användare
med ny teknik där företagskulturen inte uppmuntrar eller baseras på
nytänkande och innovation.

3.5 Verksamheten

Då vi har för avsikt att studera hur väl kunden respektive leverantören
lyckas fånga företagets verksamhet vill vi i vår referensram utveckla detta
begrepp.

”Verksamheter är aktiviteter som utförs av människor för att uppnå olika
mål.”

Källa: Goldkuhl, Röstlinger, 1988, s 29

Som bekant så sägs att företag och andra organisationer bedriver
verksamhet. Med detta menar Goldkuhl och  Röstlinger (1988) att i en
verksamhet består av aktiviteter eller arbetsuppgifter som utförs för att
uppfylla organisationens olika mål.

För att konkretisera och analysera vad en verksamhet sysslar med har
Porter (1984) skapat den s.k värdekedjan. Värdekedjan beskrivs av Porter
på följande sätt:

”Every firm is a collection of activities that are performed to design,
produce, market, deliver, and support its product. All these activities can be
represented using a value chain.”

Källa: Michael Porter, 1984 genom Ward et al, 1990, s. 203

De s.k primära aktiviteterna beskrivs i figuren 3.5 som ett horisontellt flöde
från leverantör genom hela verksamheten till kund. Det är dessa aktiviteter
som måste fungera i harmoni för att verksamheten ska fungera på ett bra
sätt. De sekundära stödaktiviteterna är nödvändiga för att kontrollera och
utveckla verksamheten. Stödaktiviteterna ger värde till företaget indirekt
men detta värde kan endast förverkligas genom de primära aktiviteterna
(Ward et al, 1990). En förutsättning för att mervärde ska kunna skapas är
att de primära och sekundära aktiviteterna är koordinerade på ett bra sätt.
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Värdekedjemodellen har vissa styrkor som analysverktyg i samband med
anskaffning av ett informationssystem enligt Ward et al, 1990 då den:
•  separerar primära och sekundära aktiviteter
•  koncentrerar på hur verksamheten ger värde för att tillfredsställa

kundbehoven
•  beskriver hur olika delmål av verksamheten länkas samman med de

övergripande affärsmålen och strategi
•  är oberoende av företagsstrukturer

Porter & Millar (1985) konstaterar att IS har stora effekter på värdekedjans
aktiviteter och länkarna mellan dem. Värdekedjemodellen är bara ett av
många exempel på en analysmodell av ett företags verksamhet. Vi anser
den dock vara den mest lämpliga modellen för att undersöka hur vårt
undersökta standardsystem kommer in i bilden och hur väl det lyckas täcka
in de undersökta företagens verksamhet. Värdekedjan vill vi använda för att
se hur systemet lyckas stödja företagets verksamhet. Den kan visa
systemets funktion som medel för att uppnå konkurrensfördelar.

Anledningen till att ett företag vill anskaffa ett nytt affärssystem är att en
förändring av något slag önskas. Företaget är på något sätt inte nöjd med
nuvarande system och processer. Den grad av förändringsbenägenhet man
har påverkar naturligtvis den strategi som väljs i upphandlingen. Under en
förändringsstudie bör det tas ställning till hur en framtida verksamhet ska
se ut. Enligt Anveskog et al (1984) kan tre fall skönjas:

•  ”härma” nuläget
•  förbättra verksamheten

Personaladministration

Företagsadministration och infrastruktur

Produkt- och teknologiutveckling

Resursanskaffning

Logistik
Inköp

Tillverknings

processen

Logistik
Distribution

Marknads-
föring

Försäljning

Service

Mer-
värde

Figur 3.5 Värdekedjemodellen Källa:Porter (1984)

Primära aktiviteter

Stödjande
aktiviteter
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•  radikalt förändra verksamheten

Att härma nuläget består av att behålla de rutiner företaget har idag och ett
nytt system anskaffas för att det befintliga helt enkel anses för svåra och
dyra att underhålla. Dessutom kan det vara så att det äldre systemet inte
klarar av att möta morgondagens krav (Ibid). Om systemet anskaffas för att
förbättra verksamheten innebär det att företaget är berett att mer anpassa
verksamheten till systemets möjligheter men ändå inte förändra den i en
större grad. Att radikalt vilja förändra verksamheten innebär att företaget är
väldigt förändringsbenägen och därmed ställer krav på att systemet kan
möjliggöra detta. De företag som vill förbättra eller radikalt förända sin
verksamhet vill använda systemet som en sk ”enabler” (Ibid).

3.6 Samspel mellan strategin, verksamheten och
systemet

Om ett lyckat resultat av ett nytt system skall uppnås måste det, som vi
beskrivit i avsnitt 3.2, finnas ett samspel mellan strategin, den egna
verksamheten och det standardsystem som skall anskaffas. Ett
standardsystem har inget värde i sig, det existerar endast för att tjäna en
verksamhet. Standardsystemet måste vara utformat utifrån verksamhetens
mål och uppgifter. Det samlar in information både från den interna
verksamheten och dess omgivning, samt distribuerar information till
verksamheten och dess omvärld (Andersen, 1994). Förändringar i IS
påverkar alltid verksamhetskontexten vilket följande citat speglar:

”When new technologies are introduced into a workplace, the work is not
just facilitated. The work is reorganized, whether deliberately or
unconsciously”. 

Källa: Melin, 1996 från Denning och Winograd, 1996 s.121

Ett nytt standardsystem ger en verksamhet möjlighet att fungera bättre.
Möjligheten ligger, enligt Lundeberg et al (1996), i att standardsystemet
kan underlätta arbetskrävande informationsbearbetning, öka verksamhetens
kapacitet, öka verksamhetens förmåga att uppfylla mål samt att öka
verksamhetens förmåga att möta förändringar. Om allt detta blir verklighet
eller inte beror i hög grad på om systemet är anpassat till företagets
speciella behov (Lundeberg et al, 1996). I figur 3.6 bryter vi ned sambandet
i vår utgångsmodell som beskrivs i kapitel 3.1.
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I figuren ser vi från vänster att utvecklingen av ett IS, liksom anskaffning
av ett standardsystem, först och främst ska utgå från de affärsstrategiska
krav som företaget har. Exempel på dessa krav kan vara Porters tre
konkurrensstrategier enligt kapitel 3.4. Dessutom måste systemet vara
utformat efter användarnas och verksamhetens krav. Dessa krav ska
förhoppningsvis efter att ett nytt system tagits i bruk ge önskad
systemnytta, verksamhetsnytta och affärsnytta. Med systemnytta menas
helt enkelt att systemet är driftsäkert. Med verksamhetsnytta menas att
systemet är funktionellt, integrerat och samstämmigt med verksamheten
(Noghabai, 1998). Dessutom bör det vara enkelt, ha synliga aktörer samt
befrämja goda arbetssituationer. Den strategiska effekten är ett resultat av
hur bra systemet motsvarar kraven vilket kan visa sig i exempelvis ökad
vinst, marknadsandelar eller produktivitet (Arnetz, 1995). För att lyckas
med detta krävs både ökad inre och yttre effektivitet (O’Brien, 1993). För
att nå inre effektivitet kan systemet användas för att rationalisera,
effektivisera eller omstrukturera operativa processer. Med yttre effektivitet
menas att IS främjar affärsinnovationer i form av produktutveckling och
marknadsutveckling. Har man ett IS som ger system- och verksamhetsnytta
betecknas det som ett organisatoriskt IS. Skulle det dessutom tillföra

Organisationens IS

Figur 3.6: Ett strategiskt perspektiv av affärssystem Källa: Noghabai, 1993
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affärsnytta är det ett strategiskt informationssystem (SIS) se figur 3.7
(Noghabai, 1998).

3.7 Implementeringen som projekt och process

I detta kapitel belyses implementering som projekt och process. Detta
kapitel är ett stöd för att analysera hur leverantören och kunderna arbetar
för att få ett bra samspel mellan system, strategi och verksamhet. Vi vill
dessutom skapa en förståelseram för projektarbete och aktörernas olika
roller. Som illustreras i figur 3.7 har vi delat in implementeringen i två
faser; en förberedande och en användande fas. Under processens gång har
kund respektive leverantör inblandade aktörer med olika roller. Vi vill för
att nå vårt syfte studera relationerna och rollerna mellan kund och
leverantör i de två faserna. Mitt i figuren har vi placerat projektbehandling,
vilket vi kommer att utveckla i kapital 3.7.3. Med projektbehandling menas
hur projektet är organiserat och styrt.

3.7.1 Förberedelse

För kunden gäller det i förberedelsefasen att identifiera styrkor och
svagheter med nuvarande verksamhet (Nilsson, 1991). För att veta vad man
vill ha ska kunden bygga upp en beställarkompetens. Ett systematiskt
tillvägagångssätt vid förberedelsen ger den bästa relationen till leverantören
enligt Nilsson (1991).

Förberedelse Användning

Leverantörens roller
och aktörer

Kundens roller och
aktörer

Projekt-
behandling

Figur 3:7: Implementeringen som process med parternas roller Källa: Egen
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”First, understand your business. Then buy the tools to automate the
process”

Källa: Gord Lamb, Manager of system management at Union Gas.
Software Magazine, Vol. 2, 1998

I förberedelsefasen bör kunden som Lamb ovan uttrycker det genomföra
den nödvändiga behovs- och förändringsanalysen innan man väljer system.
Standardsystemen bör aktivt stödja verksamheten och för att detta ska
lyckas bör man alltid utgå från en väl genomarbetad behovsanalys (Lucas
et al, 1988). Behovsanalysen bör göras innan system väljs annars riskerar
man att hamna snett från början (Kaldéren, 1995). Vid utveckling av
traditionella skräddarsydda system är det ett måste att beskriva de krav och
behov i verksamheten som systemet skall ta hänsyn till. Dessa
beskrivningar är helt nödvändiga om man skall anskaffa ett system som
tillför värde till organisationen och det gäller även vid anskaffning av
standardiserade system (Anveskog et al, 1984). Behovsanalys och val av
system bör göras av en objektiv tillsatt användargrupp (Launi, 1991). För
att säkerställa objektiviteten rekommenderar Launi att ledningen tar hjälp
av externa konsulter. Det är sällan fallet att samtliga användare gillar
samma system. Om en för noggrann behovsanalys görs med inblandning av
samtliga användare kan det leda till att projektet tappar tempo utan att
kvaliteten blir så mycket bättre. Det gäller att hitta en balans mellan kvalitet
och snabbhet (Nilsson, 1991).

Lucas et al (1988), som genomfört en undersökning av 18
implementeringar, rekommenderar kunden att undersöka många olika
leverantörer och system innan beslut tas. Vidare varnar de kunderna för att
anskaffa ett system bara för att deras hårdvaruleverantör säljer det.
Dessutom tyder deras resultat på att man ej ska välja system utifrån pris.

För leverantören handlar det om att sälja in ett system och koncept till
kunden. Som vid alla säljar- och köparförhållanden gäller det för säljaren
att inte lova mer än vad man kan hålla (Gattorna et Walters, 1996).
Leverantören har erfarenhet från en mängd installationer och borde därför
kunna bidra med värdefullt stöd till kunden. Enligt Launi (1991) är det
viktigt att avtalet klargör leverantörens roll i förberedelserna och att det
finns en plan för utbildning och dokumentation. I förberedelsefasen gör
leverantören också de eventuella anpassningarna för en specifik kunds
räkning (Nilsson, 1991). En av leverantörens viktigaste uppgifter är att
förstå kundens verksamhet på ett bra sätt för att lyckas med anpassningarna
(Lucas et al, 1988). Varje anpassning bör noggrant testas. Det finns inget
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mer förödande för relationen mellan kund och leverantör än om buggar
som borde ha upptäckts vid ett test hittas efter driftstart (Launi, 1991).

Utbildningen är en viktig framgångsfaktor eftersom den ger det första
intrycket för majoriteten av användarna (Launi, 1991). Launi menar vidare
att det är viktigt att utbildarna har god kunskap om kundens verksamhet
och dennes nuvarande system för att lyckas övertyga användarna om det
nya systemets förträfflighet.

I denna fas inkluderar vi även införandet som innebär att man börjar
använda systemet i den löpande verksamheten (Nilsson, 1991). Nilsson
menar vidare att det är för snävt att bara koncentrera sig på den tekniska
installationen utan även förankringen hos personalen är som tidigare
konstaterats en viktig framgångsfaktor.

3.7.2 Användning

Efter att implementeringen är avslutad så upphör inte relationen med
leverantören utan det är viktigt med kontinuerligt stöd och support från
leverantören (Nilsson, 1991). Forskning har visat på att supportfasen ofta är
en källa till konflikt mellan kund och leverantör (Lucas et al, 1988). Det är
viktigt att leverantören förstår betydelsen av support och efterservice och
dessutom inkluderar dessa kostnader i ursprungspriset (Ibid). I
användarfasen visar det sig hur systemet fungerar i verksamheten.
Användarfasen skulle kunna sägas vara en utvärdering av det utförda
arbetet i förberedelsefasen.

I normalfallet sker det direkta underhållet av standardsystemet hos
leverantören. Men Nilsson (1991) betonar att även kunden bör ha någon
form av förvaltningsorganisation. Nilsson menar att det är viktigt att
kunden gör regelbundna uppföljningar och utvärderingar av systemets
kvalitet för att bygga upp en större kompetens och därigenom minska
beroendet av leverantören.

3.7.3 Projektbehandling

Att implementera ett informationssystem innebär ett stort arbete för många
personer inom organisationen som skiljer sig från de normala
arbetsuppgifterna. En implementering innebär en så pass stor förändring att
det krävs av företaget att anpassa den ibland stela organisationen till mer
skiftande och föränderliga förutsättningar (Bakka et al, 1993). Detta görs
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genom att skapa en projektorganisation som fungerar som ett komplement
till basorganisationen.

Projektet ökar smidigheten och anpassningsförmågan, men skapar även
möjligheter att bättre lösa uppgifter då olika kompetenser föses samman i
organisationer (Bakka et al, 1993). Projektorganisationen ska skapa
möjlighet till kontakt mellan olika funktioner inom företaget. Olika typer
av experter behövs för att hela systemets funktion ska kunna beaktas. Alla
avdelningar som berörs av systemet bör ha minst en representant med så att
deras behov tillgodoses (Turban, 1996). Man kan tränga in djupare i
problem och bättre skapa genomarbetade lösningar. Men
projektorganisationer medför också en rad problem. Det kan exempelvis
uppstå samarbetsproblem då individer från olika delar av organisationen
med olika sätt att arbeta sammanförs och man får nya chefer. Storleken av
projektorganisationen bör även beaktas. Erfarenheter tyder på att små
projektorganisationer, med få permanenta deltagare är betydligt effektivare
än stora organisationer med många delprojekt (Kaldéren, 1995). För stora
och demokratiska organisationer där alla linjeenheter är representerade kan
bli för klumpiga (Kaldéren, 1995). Lösningen är att ha tillfälliga
representanter som företräder olika delar av verksamheten.

Projekt kan organiseras på lite olika sätt, främst beroende på dess storlek
(Hjelmquist, 1987). Hjelmquist menar att det finns tre nivåer i alla projekt;
projektråd, projektledare och aktivitetsansvariga. Projektrådet, som ibland
kallas styrgrupp, har högsta ansvaret för projektet och består ofta av
personer från den högsta ledningen. Projektledningen ansvarar för att
projektet förlöper riktigt i avseende på kostnad, kvalitet och tid. Ledningen
beskriver mål, avgränsningar, befogenheter samt vilka resurser som finns
tillgängliga för projektets genomförande. Projektledningen rapporterar till
styrgruppen som har det ekonomiska ansvaret (Kaldéren, 1995). De
enskilda aktiviteterna inom projektet ansvarar den aktivitetsansvarige för.
Kaldéren (1995) har tagit fram några faktorer som utmärker en bra
projektledare vid implementering av affärssystem:

•  Erfarenhet av projektarbete
•  Hög status inom företaget
•  God kunskap av företagets verksamhet
•  Visionär
•  Förmåga att driva frågor och leda andra människor
•  Tillräckligt med tid för projektarbetet
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En intressant aspekt enligt Turban (1996) är också vem som bör utses till
projektledare. Vissa förespråkar företagets IT-ansvarige medan andra
tycker att ledarrollen uppfylls bättre av någon från ledningsgruppen eller
snarare av de avdelningsansvariga. Projekten tenderar att dra ut på tiden när
en systemanalytiker står vid rodret, medan användarna har visat sig vara
mer nöjda när de själva är direkt ansvariga. Deras inblandning ökar
sannolikheten för att det kommer bli rätt från början (Ibid).

Vid ett projekt bildas en ny, tillfällig enhet inom organisationen. Den är
tillsatt för att lösa en specifik uppgift under en viss bestämd tid, och tar
därmed också resurser i form av pengar, arbetskraft och tid i anspråk. Dessa
resurser tillförs av basorganisationen som därför kommer att ställa krav i
form av prestation och resultat av projektenheten. Därmed väcks frågan om
hur en projektgrupp styrs.

Projektstyrningen är en viktig faktor som påverkar resultatet av
implementeringen. I Utvecklingsprogrammet (1988) belyses bl.a fyra olika
uppgifter för projektstyrningen:

1. Att sätta upp projektmål. I detta ingår tids- och resursplaner vilket är
mycket viktigt. Att definiera behov av förändringar tar tid och därför är
det viktigt att ledningen har en rimlig tidsplan för detta arbete
(Kaldéren, 1995). Varje projektmedlem måste ges möjlighet att släppa
vissa av sina normala åtaganden för att prioritera projektet (Turban,
1996).

2. Att åstadkomma kunskapsutveckling, det vill säga undersöka
kunskapsbehovet och hur det kan tillgodoses.

3. Att forma projektorganisationen som består av aktörer med olika
kompetenser.

4. Att ställa krav på prestationer, det vill säga se till att projektet uppnår
sina mål inom givna ramar vad gäller tid, kostnad och kvalitet.

I projektet är många aktörer inblandade från både kunden och leverantörens
sida. De olika aktörerna har alla sina roller att spela och uppgifter att sköta
för att projektet ska lyckas.

I olika situationer i såväl arbete som privatliv får eller antar människor
olika roller vilket påverkar hur man agerar i interaktion med andra. Det
faktum att är förändringar i organisationer ofta för med sig rollkonflikter är
en ofta förbisedd faktor när det gäller förändringar i organisationer
(Hickson et al, 1996). Dessa konflikter kan skapa situationer där individen
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upplever stress vilket i sin tur kan leda till reaktioner som negativt påverkar
resultatet av förändringen.

Roller kan vara formella eller informella och de påverkar vårt beteende i
olika situationer. De formella rollerna är oftast kopplade till arbetslivet och
organisationer. De har vanligtvis en beskrivning av uppgifter och
ansvarsområden som talar om vad som förväntas av individen och dennes
befattning. Den informella rollen i en organisation är den roll som en
individ får som en kombination av eget val, förväntningar och relationer till
övriga medlemmar i organisationen (Svedberg, 1992)

Olika aktörer på en arbetsplats eller i ett projekt sänder iväg förväntningar
och kan ses som rollsändare. Detta gäller även organisationer som sänder
iväg förväntningar i form av befattningsbeskrivningar och instruktioner.
Hur individen uppfattar dessa rollförändringar påverkas av vad man ser,
hur man uppfattar det, tidigare erfarenheter, behov, motivation, egna
förväntningar etc.

I arbetsgrupper och organisationer pågår ständigt detta rollspel mellan olika
personer. Det varierar hela tiden beroende på antalet rollsändare och dessa
kan dessutom sända ut flera olika förväntningar. På det individuella planet
kommer faktorer som personliga egenskaper, värderingar och psykologiska
försvarsmönster in i bilden. Detta rollspel är vidare beroende av ett antal
organisatoriska förhållanden som exempelvis storlek, teknologi och
rollsändaren (Svedberg, 1992).

Rollkonflikter kan vara av olik karaktär och de vanligaste typerna är (Ibid)
:

1. Inom rollsändaren. När förväntningarna i befattningsbeskrivningen eller
från en person är oförenliga.

2. Mellan olika rollsändare. Olika personer i omgivningen har olika och
oförenliga förväntningar, exempelvis ledningen och underställd
personal.

3. Mellan flera roller. När en person har flera oförenliga roller.
4. Mellan person och roll. Om en persons värderingar, kunskaper och

förväntningar inte överensstämmer med rollen.
5. Överbelastad roll. När tidsbrist skapar konflikt i en i övrigt entydig roll.
6. Oklar roll. När information om förväntningar saknas.
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3.7.4 Aktörer vid implementering av standardsystem

Vid anskaffning av standardsystem finns olika intressenter eller aktörer
representerade. Under processens gång är det viktigt att de inblandade
aktörerna samverkar på ett bra sätt. Enligt Nilsson (1991), är det
användarna som är nyckelpersoner. Det är de som skall leva med och
utnyttja systemet efter implementeringen.

Kundens aktörer kan delas upp i; ledning, användare och specialist. Med
användare menas personer som primärt berörs av ett införande av
standardsystem i sin dagliga verksamhet (Nilsson, 1991). Det är
användaren som har sakkunskap om den verksamheten som utnyttjar
systemet. Exempel på användare är lönekontorister, redovisningspersonal
och produktionsplanerare. Ledningen har resultatansvar vilket innebär att
de ofta ställer krav på någon form av effektivisering av verksamheten med
hjälp av standardsystemet (Nilsson, 1991). Specialister, vanligtvis
systemvetare och programmerare från dataavdelningen, är personer som
har kunskaper och kompetens på metoder och teknologi som används vid
implementering av standardsystem.

Vid implementeringen kan de inblandade aktörerna samarbeta på olika sätt
vilket skapar ett flertal olika möjligheter till arbetsformer (Nilsson, 1991).
Vi koncentrerar oss på de relationer som användaren har till ledning,
specialister och leverantör. Nilsson (1991) belyser vilka arbetsformer som
är möjliga för varje aktörspar:

•  Användare och leverantör;
- passiva användare som låter sig övertygas av leverantörer
- aktiva användare som förbereder leverantörskontakter
- utvecklingssamarbete

•  Användare och specialist
- Expertbetjäning genom att specialisterna driver arbetet
- Självbetjäning genom att användarna driver arbetet
- Gemensamt arbete genom samverkan och ömsesidig förankring

•  Användare och ledning
- Centraliserat beslutsfattande hos ledningsgrupp
- Delegerat beslutsfattande hos användare
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Valet av samarbetsform bör harmoniera med företagskultur och
projektorganisation. Ett olämpligt val av arbetsform kan medföra
intressekonflikter mellan aktörerna. Nilsson (1991) menar att de bästa
resultaten uppnås om användarna tar ansvar för utvärdering och val av
standardsystem.

3.7.5 Motstånd mot förändring

Att anskaffa ett standardsystem innebär, som tidigare nämnts, en stor
förändring för organisationen. Ett vanligt problem vid införande av ny
teknik är det motstånd som kan förekomma bland de anställda som berörs
av förändringen. Människor som står inför förändringar är ofta rädda för att
förlora jobbet, arbetskamrater, sin status eller att de inte ska klara de nya
arbetsuppgifterna (Angelöw, 1998).

Enligt Angelöw (1998) är grunden för motstånd osäkerheten.
Förändringsarbetet kräver därför enligt Angelöw (1998) planerat
hänsynstagande till berörda individers intressen och reaktioner. Enligt
Lenéer-Axelsson & Thylefors (1991) motsätter sig människor förändringar
som kommer utifrån och som de själva inte har någon kontroll över.
Eftersom utgången är oviss kan den medföra en försämring för individens
del med avseende på till exempel förändring av arbetsrutiner. Detta kan
kännas som ett underkännande av individens tidigare arbete.

Under de senaste åren har omorganisationer och införande av ny teknik
varit förknippade med uppsägningar vilket på ett naturligt sätt gör att
människor blir oroliga och negativt inställda till ett införande av ett nytt IS
(Angelöw, 1998).

Ambitionen bör vara att de som berörs av förändringen skall vara aktivt
engagerade redan i inledningsskedet av implementeringen av ett
affärssystem. En känsla av utanförskap leder ofta till motstånd till
förändringen samt ett lägre engagemang. Vidare skulle man kunna tänka
sig att ett lågt inflytande och engagemang leder till ett sämre
förändringsarbete då de behov förändringen skall uppfylla ej kommer fram
(Angelöw, 1998).

Förankring handlar i grund och botten om hur mycket pengar och tid en
organisation är beredd att satsa på förändringen. Till de viktigaste
faktorerna hör (Ibid):
•  Information
•  Kommunikation mellan berörda parter
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•  Delaktighet i beslut
•  Utbildning

Att användarna deltager aktivt i utvecklings/implementeringsarbetet gör att
de i högre grad kan uppleva systemet på ett positivt sätt. Användarnas
datormognad påverkar också deras inställning till det nya systemet. Desto
större kunskap de har ju positivare inställning erhålls (Ginzberg et al,
1988). Användare som är positivt inställda uppskattar dessutom systemets
effekter och menar att systemet ger en ökad kontroll över arbetet, ökad
effektivitet med mera. Om användaren har en negativ uppfattning om
systemet kan man uppfatta samma egenskaper som att systemet styr och
kontrollerar en själv. Med andra ord skapas en ond eller god cirkel
beroende på om man får användarna att acceptera sitt system eller inte
(Axelsson, Goldkuhl 1998).
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3.8 Sammanfattande modell

Figur 3.8 är en förenklad sammanställning av vår referensram. Modellen
illustrerar vårt undersökningsområde och den används som utgångspunkt
vid sammanställning av empiri och analys. Högst upp i modellen har vi
placerat leverantörens och kundens aktörer. Relationen mellan dem
påverkar hela processen. Implementeringsprocessen har vi sedan delat in i
de två faserna, förberedning och användning, och däremellan ligger
projektbehandlingen som en avgörande faktor. Vid studie av förberedelsen
har vi utgått från strategi- och verksamhetskrav på systemet. I
användningsfasen har vi sedan utifrån de strategiska- och
verksamhetsmässiga effekterna utvärderat systemets betydelse för
verksamheten och strategin.

Strategi

System

Förberedelse Användning

Leverantörens och
kundens roller och

aktörer

Projekt-
behandling

Strategiska krav på IS

Verksamhetens
 krav på IS

Strategiska effekter av ett IS

System

Verksamhet

Strategi
Verksamhets-
effekter av IS

Figur 3.8: Sammanfattande empiri- och analysmodell Källa: Egen

Verksamhet

Strategi
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3.9 Frågeställningar

I problemdiskussionen ställde vi tre hur frågor som denna uppsats har för
avsikt att besvara för att nå syftet. Med stöd av referensramen bryter vi ned
dessa frågor på en mer detaljerad nivå inför vår empiriinsamling och
analys:

•  Hur går leverantören till väga för att infria kundens förväntningar?
 Hur går leverantören till väga för att fånga det unika företagets
strategi och verksamhet?

 Vad är leverantörens styrkor och svagheter?
 Hur fungerar den interna projektstyrningen och kommunikationen?

•  Hur går kunden tillväga för att fånga sina egna behov?
 Hur går kunden till väga för att fånga sina verksamhets- och
strategikrav på systemet?

 Finns det ett motstånd mot förändringen hos användarna?
 Hur fungerar projektstyrningen och den interna kommunikationen?

•  Hur fångar leverantören och kunden tillsammans verksamhetens behov?
 Hur väl lyckas systemet fånga verksamhets- och strategikraven?
 Hur uppfattar kunden leverantörens tillvägagångssätt för att
introducera systemet?

 Hur har kommunikationen och relationen mellan kund och
leverantören fungerat?
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4 Leverantören och affärssystemet
Detta kapitel inleds med en kort redogörelse av systemet. Därefter kommer
en kort beskrivning av leverantörens organisation som efterföljs av
företagets implementeringsmetodik. Kapitlet belyser leverantörens
tillvägagångssätt samt självkännedom gällande styrkor och svagheter.
Kapitlet vill vi ha som grund för att studera leverantörens förmåga att leva
upp till de förväntningar de skapar hos kunden.

4.1 Concorde XAL

Nedanstående stycke är baserat på intervjuer med FoG Datas
affärsområdeschef Anders Jangvik (AJ), projektledarna Rickard
Wilhelmsson (RW), Bo Johansson (BO), Bengt Adolfsson (BA) samt
Sven-Erik Cedergren (SC).

Concorde XAL har utvecklats av ett danskt programvaruföretag som heter
Damgaard Data och det distribueras av IBM i över 20 länder. Concorde
XAL är ett informations- och ekonomisystem som hanterar ett företags
administrativa rutiner. Det är lämpligt för mindre och medelstora företag.
Systemet består för närvarande av nio moduler som kan förvärvas separat
eller i paket. De nio modulerna är redovisning, kund, leverantör, lager,
inköp, order, material- och produktionsstyrning (MPS), lön samt
tid/projektstyrning. Systemet kom till Sverige 1994 och FoG Data var den
första partnern.

Systemets användare finner vi oftast på mellanchefs- och operativ nivå i
företaget. Det är den operativa nivån i företaget som är enklast att
standardisera då den ofta syftar till att reducera kostnader och hantera
löpande administration (Brandt et al., 1998). Den information som
framställs av Concorde används naturligtvis även på den strategiska och
taktiska nivån.

4.2 Leverantören

Företaget har ca 100 anställda som säljer och implementerar affärssystem.
Deras största produkt är IBM:s Concorde XAL och de arbetar med kunden
hela vägen från analys och systemuppbyggnad till driftstart och utbildning.

Affärsidé: ”Kombinera kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser med
ett kvalificerat kunskapsutbud inom datorområdet”
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Källa: Elektronisk media: http:www.fogdata.se

Företaget är indelat i affärsområden där systemet Concorde ingår som ett
av dessa. I detta affärsområde arbetar 21 personer fördelade på fyra orter i
Sverige vilket organisationsschemat visar. Organisationen är mycket platt,
den är indelad på i stort sett endast två hierarkier. Högst upp har vi en
affärsområdeschef och där under finns sedan konsulter, säljare och
programmerare på samma nivå.

Affärsområdet Concorde har i Sverige ca 20 konkurrenter som säljer och
implementerar samma system. Dessutom konkurrerar de även med andra
leverantörer av liknande system.

4.2.1 Leverantörens arbetssätt och självbild

FoG Datas implementeringsprocess tar vanligtvis 4-9 månader och
åskådliggörs i figur 4.2.

Första kontakten med kunden uppstår vanligtvis fall genom en säljare som
jobbar på seminarier, mässor eller telemarketing. Annars är det kunderna
själva som genom word-by-mouth och referenser får kontakt med FoG
Data. Säljaren tar sedan kontakt med kunden och demonstrerar systemet.
Säljarens uppgift är helt enkelt att övertyga kunden om systemets
möjligheter och sedan skriva avtal. Han försvinner sedan när förstudien

Sälj Implemen
tering

Förstudie Användar
-stöd

Support

Figur 4.2 FoG Datas implementeringsprocess Källa: FoG Data

Affärsområde

Göteborg Linköping Stockholm Motala

2 S 4 K 1 K 6 P5 KAss1 K 1 S

Figur 4.1: Organisationsschema för leverantören, Förkortningar: K=Konsult, S=Säljare
P=Programmerare, Ass= Assistent Källa:FoG Data
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inleds och projektledaren tar vid. FoG Data vill gärna att projektledaren är
med när avtalet skrivs så att framtida konflikter kan undvikas. De erkänner
själva att de är svaga på säljsidan. AJ menar att:”…det kan bero på att vi är
för ärliga mot kunden. Vi lovar inte guld och gröna skogar som sedan blir
en buske i hörnet”.

Nästa fas är förstudien där det görs en genomgång av grundfunktionerna i
samband med att FoG Data visar hur kunden kan förändra sin verksamhet
med systemet. AJ säger att:”…vi måste bryta ett mönster hos kunden, om
de vill ha in den gamla verksamheten i en ny förpackning behöver de inte
byta.” Vid genomgången av grundfunktionaliteten kommer man fram till
vilka anpassningar av systemet som ska göras med utgångspunkt i kundens
kravspecifikation. I denna fas är också utvecklingspersoner med för att se
vilka anpassningar som bör göras. AJ menar att:”…vi försöker minska
antalet anpassningar så långt som det är möjligt genom att tala om för
kunden hur de kan lösa problemen på ett bättre sätt med standard. På lång
sikt tjänar både vi och kunden på att göra så få anpassningar som
möjligt.”  I förstudien görs också en verksamhetsanalys från leverantörens
sida. Denna analys görs inte enhetligt på FoG Data. SC säger bland annat
att:”…jag har en mall som jag utgår från när jag gör verksamhetsanalyser
men jag vet inte hur de andra jobbar.”

Förstudien avslutas med att upprätta en implementeringsplan och
preliminär budget. I förstudien talar FoG Data om för kunden vilka resurser
de kräver tillgång till i form av system- och processansvariga. De vill att
kundens projektledare är med i förstudien och samtliga delmoment. Vidare
vill de att vissa nyckelanvändare är delaktiga i processen. FoG Data
poängterar att användarna är de bästa kravställarna. Det görs för att FoG
Data skall kunna få reda på vad användarna gör idag med systemet samt
vad de vill kunna göra i framtiden. De ställer dock inga krav på vem som
ska medverka utan det överlåts till kunden. Det är dock inte alla kunder
som har en kravspecifikation redan när de letar system. Om det är ett
komplicerat installationsprojekt kan det vara nödvändigt för kunden att, i
samarbete med leverantören, göra en ny kravspecifikation eller detaljstudie
innan projektet påbörjas. FoG Data anser att de är starka på förstudien. BA
säger att:”…vi har en bred erfarenhet från olika verksamheter och därför
förstår vi kunderna bättre än en del konkurrenter”.

När sedan kund beslutat sig för att köpa systemet och leverantören anser
sig klara av de anpassningar som kunden vill ha enligt förstudien går man
in i implementeringsfasen. I implementeringen ska det vara samma
människor som jobbar som i förstudien. AJ poängterar att:”…tack vare att
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vi har samma människor genom processen kan vi hålla vad vi lovar vilket
är en av våra absoluta styrkor”.

Det första som görs i implementeringen är konvertering av gammal data.
AJ menar att”…fördelen efter konverteringen är att kunden känner igen sig
vid utbildningen.” Parallellt med utbildningen görs detaljspecificering av
anpassningar som testas. BA säger att”…dessa detaljanpassningar är
svårare än vad det kan tyckas. Det gäller för användarna att förmedla till
programmerarna hur de önskar sig systemet. Dessutom måste vi få dem att
förstå att många av deras önskade förändringar kostar mer än de smakar.”
Ett test görs i form av ett simulerat periodbokslut för att se att allt fungerar.
Bytet sker sedan i form av ett så kallat fullt cut-over. Det innebär att man
slutar att jobba i det gamla systemet. Om man skulle köra båda systemen
parallellt menar AJ att:”…de osäkra användarna skulle se till att det gamla
som man behärskar fungerar vilket innebär att det blir fel i det nya.”

Efter driftstarten är inte projektet klart utan då kommer användarstödet där
FoG Data stöttar kundens systemanvändning i verksamheten.
Användarstödet brukar pågå under ca sex veckor och därefter avslutas
projektet. Efter avslut går man in i en supportfas. Supporten består av att
komplettera utbildningen, göra nya anpassningar samt eventuellt
implementera nya versioner. Supporten är enligt dem själva inte deras
starka sida. AJ påpekar att:”…vi är inte tillräckligt snabba idag och vi
belastar några få nyckelpersoner väldigt hårt”.

Då problem uppstår hos användaren vill FoG Data ha följande
informationsgång.

När anpassningar görs eller när det uppstår problem hos användaren ska
han vända sig till en s.k systemägare hos kunden. Systemägaren är den
person som har mest kunskap om systemet. AJ påpekar att”…om Kalle på
lagret ringer direkt till oss har systemägaren ingen aning om var problemet
sitter och vi får istället hjälpa till med skruv och mutterfrågor.” Det anses
viktigt att samla alla frågor hos en person och reducera antalet
kommunikationskanaler. Systemägaren utses redan i förstudien och har en
samordnande och förmedlande roll mellan leverantör och kund.

Användare Systemägare Helpdesk Applikations-
konsult

Figur 4:3 Informationsgång under implementerings- och supportfasen Källa: FoG Data
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Systemägaren vänder sig sedan till leverantörens helpdesk, som vid djupare
problem kan skicka det vidare till en applikationskonsult. Svaret går sedan
tillbaka till helpdesk eller ibland direkt till systemägaren som förmedlar det
vidare till användaren. Tanken med detta system är att bygga upp
kompetens hos systemägaren så att kunden blir mindre beroende av
leverantören. I vissa projekt har kommunikationen inte gått denna tänkta
väg. En av kunderna menar att det är väldigt svårt för användarna att
verbalt eller i skrift förmedla sina problem för systemägaren som sedan ska
förmedla det till leverantören. Det blir helt enkelt kommunikationsproblem.
I ett projekt, som inte studerats i denna uppsats, pratade användarna direkt
med programmerarna. RW säger att:”…programmerarna gjorde ändringar
utifrån användarnas önskningar vilket fick konsekvensen att systemets
funktioner förändrades hela tiden till de andra användarnas stora
förvåning och förtret.”

4.2.2 Projektorganisation

I projektgruppen ingår förutom projektledaren och systemägaren även s.k
processägare. De stödjer den egna personalen och har ansvar för en
huvudprocess av systemet, exempelvis MPS-modulen. Tanken är att under
förstudie och implementering ska kompetens byggas upp hos dessa aktörer.

Projektgruppen understöds under hela processens gång av en s.k styrgrupp
vars uppgift är att spika projektplan och gripa in vid problem samt ansvara
för ekonomin. Styrgruppen leds vanligtvis av leverantörens
affärsområdeschef och kundens VD. Med finns även respektive
projektledare hos kund och leverantör. Leverantörens projektledare ska
bistå kundens projektledare med att planera, styra och genomföra
implementeringen. Dessutom ska projektledaren följa upp kostnader och
tidsplaner och vid avvikelser rapportera till styrgruppen.

FoG Data anser att en av deras styrkor är att projektledarna ofta har
erfarenhet från industrin. BA säger att:”…vår styrka är att vi kommer från
olika jobb och vi har en bred erfarenhet, problemet är att systemet inte är
perfekt. Men tack vare att vi kommit från användarledet kan vi ändra på
det. Vi är i vissa fall för snälla mot kunden och engagerar oss för mycket
vilket kostar mer men vi får en nöjdare kund på lång sikt. Hade vi ej
påtalat problemet för kunden hade han ej förstått och varit nöjd ändå.”
FoG Data anser alltså att genom att vara snällare än vad de egentligen
behöver kommer de behålla sina kunder och få igen det på lång sikt. För att
få ett bra varaktigt förhållande med kunden är projektledaren i varje projekt
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kundansvarig även efter avslutat projekt. Detta också för att skapa
långsiktiga relationer.

En svaghet är deras litenhet. AJ menar att:”…vi belastar samma människor
väldigt hårt.” RW tillägger att.”…vår litenhet och i viss mån brist på
organisation gör att det är svårt att få tag på rätt folk vid rätt tid och
kunden blir lidande.”

FoG Datas bild av en ideal kund är enligt AJ:”…en kund som har förståelse
för att systemet inte är ett självspelande piano. De måste veta vad de vill
uppnå samt vara förändringsbenägna”. Dessutom tycker projektledarna
genomgående att det är viktigt att det finns rätt resurser vid rätt tillfälle.
Eftersom personkemin är viktig gäller det för leverantören att hitta rätt
personer från början, både hos dem själva och hos kunden. Dessutom måste
tidsplaner hållas. Börjar man skjuta på något påverkas allt annat och
övergripande planer måste revideras.
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5 Projekten
I detta kapitel bygger innehållet på de intervjuer vi har genomfört med
både kunderna och leverantören. Vi har studerat tre olika projekt, Artex,
Harman och Ahlström. I samtliga fall har vi intervjuat projektledaren hos
både leverantören och kunden samt en användare hos kunden. Vi kommer
att kort presentera de olika projekten och sedan har vi utifrån den
sammanfattande modellen delat in projekten i de två faserna förberedelse
och användning. I förberedelsefasen redovisas vad kunderna förväntade
sig i form av strategiska-, verksamhets- och systemkrav. I användarfasen
beskrivs vad kunderna fick, i avseende på strategi-, verksamhets- och
systemnytta. Sedan går vi in på projektbehandlingen med aktörernas roller
samt motstånd mot förändring.

5.1 Artex

Artex är ett gammalt textilföretag som sysslar med tillskärning och
sömnad. Artex affärsidé innebär att företaget arbetar med produkter som är
inriktade på ”att sitta i kombination med att åka”. Några exempel på detta
är sömnad av bilklädslar och barnsäkerhetsdetaljer. Företaget har ca 80
anställda och omsättningen var 50 miljoner 1998, vilket kan jämföras med
40 miljoner året innan.

Under våren 1997 fördes de första säljsamtalen mellan Artex och FoG
Data. I augusti 1997 startades en förstudie och avtalet slöts under hösten
1997. Den 1/5-1998 införde man systemet skarpt i samband med att
företaget övergick till ett nytt räkenskapsår. Vi har intervjuat Bo Johansson
(BJ) som är verksamhetskonsult på Fog Data och ansvarig projektledare för
Artex-projektet. Vi intervjuade även Kjell Fransson (KF) som är
ekonomichef och projektledare på Artex. Avslutningsvis intervjuade vi
Ann-Kristin Palmgren (AP) som är receptionist och arbetar med inköp på
Artex.
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5.1.1 Förberedelse

Strategikrav: Artex har inte utgått från sin
affärsstrategi vid införandet av
affärssystemet. De har vidare ingen uttalad
standardsystemstrategi även om man kan
skönja en viss omedveten strategi. Den
primära anledningen till att Artex skaffade
ett nytt affärssystem var att avtalet med
deras tidigare leverantör upphörde, samt år
2000-problematiken. Vidare var deras

hårdvarudel inte modern vilket gjorde att de ansåg sig tvungna att satsa på
ett nytt system. I strategin ingick dock att företaget skulle anskaffa ett
standardsystem eftersom det blir lättare att följa med i utvecklingen på det
sättet. De ville öka datakunnandet i organisationen. Detta hänger samman
med att man tidigare varit väldigt beroende av en persons datakunskaper
och när han slutade blev det ett stort kunskapsmässigt tomrum i företaget.

I upphandlingen är det är ledningen som har ställt upp kraven och
användarna har överhuvudtaget inte engagerats. Detta styrks av AP som
menar att: ”…jag visste inte så mycket utan det kom bara”. Anledningen
till detta är enligt KF att: ”…datakunnandet inte är tillräckligt stort bland
användarna för att det skulle ge något att engagera dem”.

Vad gäller FoG Data så har de inte försökt förstå Artex strategi. BJ hos
FoG Data menar dock generellt att det viktiga är att: ”…kunden vet hur de
vill ha systemet och vad de vill få ut av det”.

Verksamhetskrav: Artex är ett företag som inte
har ett uttalat processtänkande. De ser helt enkelt
inte sin verksamhet på det sättet. Detta kan
uppfattas som något märkligt då systemet till viss
del är uppbyggt med processtänkande. Detta är
också något FoG Data har kritiserat. BJ anser att:
”Artex borde se över sina rutiner och bestämma
vem som skall göra vad”. FoG Data brukar,
enligt BJ, tala om för sina kunder att: ”…här har

ni ett nytt system. Använd det i standardutförande så långt som möjligt.
Testa och anpassa sedan det som behövs. En del saker ser man direkt att de
måste anpassas eftersom det ligger så långt från standard”. Problemet var
att Artex hade för vaga kunskaper om sig själva och sin verksamhet. Detta

System

Verksamhet

Strategi

Figur 5.1 Strategikrav
Källa: Egen

System

Verksamhet

Strategi

Figur 5.2 Verksamhetskrav
Källa: Egen
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gjorde att FoG Data inte hade alla uppgifter de behövde för att från början
kunna lyckas med anpassningar vilket visade sig vara dyrbart för Artex.

Artex hade inte genomfört någon behovsanalys på egen hand utan företaget
gjorde en förstudie tillsammans med FoG Data. Denna förstudie var
omfattande och FoG Datas sätt att jobba ingav förtroende. Man ställde krav
på varandra från båda sidor vilket uppfattades som positivt. KF anser att
förstudien var omfattande och att de problem som har uppstått i denna fas i
huvudsak beror på Artex. FoG Data påpekade ofta vikten av att lägga ner
tid på projektet men det var något som Artex misslyckades med. Enligt KF
stod valet mellan att: ”…missköta produktionen eller att lägga ner mer tid
på implementeringen. Vi valde då att prioritera produktionen”.

Systemkrav: Datormognaden på Artex är
generellt sett väldigt låg vilket bekräftas av
både FoG Data och Artex. Detta gäller inte
enbart användarna utan även
projektledningen har ett lågt kunnande. BJ
på FoG Data uttryckte det så här:
”…problemet var att här skulle de köpa in
ett nytt system och ingen på företaget visste
något om system”.

Innan Concorde valdes hade Artex tittat på ett par olika system men inget
av dessa passade företaget. Anledningen till att man valde Concorde som
system var att det fanns en variabel i systemet som var specifik för
textilindustribranschen. FoG Data blev leverantör bland annat tack vare att
de sedan tidigare hade hjälpt Artex med viss dataservice. Viktigt var också
att de agerade på ett förtroendeingivande sätt. Vidare såg man en fördel i
att FoG Data låg geografiskt nära. De har inte tittat på någon annan
Concordeleverantör.

System

Verksamhet

Strategi

Figur 5.3 Systemkrav
Källa: Egen
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5.1.2 Användning

Systemnytta: Användandet av systemet har
gått mycket trögare än planerat vilket Artex
delvis skyller på utbildningen. KF anser att:
”Systemet kan ge mer än vad vi använder
idag. Men vi har helt enkelt inte haft tid att
lära oss. Vi har också varit för blåögda och
trott att systemet skulle sköta sig självt.
Detta beror på vår dåliga kunskap”. KF

anser dock att systemet har motsvarat de krav som Artex hade även om det
finns personer inom organisationen som har avvikande uppfattningar. Ingen
på företaget har behärskat systemet och därför har det tagit lång tid och
kostat mycket pengar att åtgärda problem. Personalen har jämfört Concorde
med det gamla systemet och de har i vissa fall varit motvilliga till
förändringen. Speciellt MPS-biten har klickat, vilket KF menar att FoG
Data får ta ett stort ansvar för. Han menar att FoG Data helt enkelt är för
okunniga på MPS-modulen vilket har orsakat stor irritation bland
användarna. Med facit i hand anser KF att de borde lagt upp ett testföretag.
Detta är något som man menar att FoG Data borde ha tagit initiativ till.

Från FoG Datas sida menar man att det saknas eldsjälar som verkligen kan
systemet och är intresserade av att lära sig. BJ säger att: ”…det spelar
ingen roll om vi är kanonbra om företaget inte själva vet vad de skall göra
när vi inte är kvar längre. Tanken är att systemägarna hos kunden ska vara
bättre än oss eftersom vi inte kan alla detaljer i deras verksamhet. Det
krävs mycket jobb vilket de ej har insett”.

Artex insåg helt enkelt inte vidden av det här projektet. KF anser att de
missbedömde tidsåtgången trots att FoG Data påpekade detta vid ett flertal
tillfällen.

Verksamhetsnytta: ”Concorde är ett
tillräckligt stöd för vår verksamhet om vi
lär oss det och slutar tänka i gamla banor.
Vi måste lära oss att acceptera systemet och
att det innebär ett nytt tänkande. Det är
klart att ett egenutvecklat system kan stötta
verksamheten bättre men jag tror att
standardsystemet är fullt tillräckligt”. Detta
säger KF som samtidigt medger att

System

Verksamhet
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Figur 5.4 Systemnytta
Källa: Egen
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Figur 5.5 Verksamhetsnytta
Källa: Egen
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företaget inte hade undersökt vilket mervärde systemet skulle ge till
verksamheten. KF menar att de snarare har anpassat verksamheten efter
systemet än tvärtom. De har inte heller gjort någon utvärdering huruvida
systemet har bidragit till någon effektivisering av verksamheten. KF menar
att man tittade för mycket på vad de hade tidigare och inte på vad de ville
få ut i framtiden. Enligt KF måste de själva tillsätta resurser och skapa ett
intresse. Den dåliga kunskapen leder till att företaget blir beroende av FoG
Data.

Vid bedömning av systemet utifrån Porters värdekedja (figur 3.6) anser KF
att systemet trots allt har täckt in det företaget önskade. Det som företaget
hade mest förväntningar på var resursanskaffning, logistik-inköp och
tillverkning. Inom dessa funktioner har systemet mer än väl motsvarat
förväntningarna. Konkret menar KF att systemet ger ett bättre stöd i
inköpsfunktionen eftersom företaget har bättre kontroll på när och vad man
behöver köpa in. Vad gäller företagsadministration, personaladministration
och logistik-distribution hade företaget låga förväntningar som har
uppfyllts. Systemet täcker inte in produkt- och teknologiutveckling
respektive marknadsföring. Detta hade företaget inte heller räknat med.

Både projektledare och användare på Artex anser att FoG Data inte har
lyckats förstå företagets verksamhet. Det ansågs fördelaktigt att FoG Datas
projektledare hade erfarenhet från produktionsinriktad verksamhet. Det är
framförallt utbildarna som inte har förstått verksamheten. BJ tycker att man
har fångat de väsentliga delarna av verksamheten, men menar att det under
resans gång dyker upp saker som man inte har tänkt på. Vad gäller de
rutiner som Artex ville ändra menar FoG Data att det borde företaget ha
löst själva. BJ menar att: ”…vi föreslog anpassningar som vi ansåg hade
förenklat verksamheten. Artex förkastade dessa lösningar och detta anser
jag bero på att de inte förstår sin verksamhet”.

Strateginytta: Då Artex ej har utgått från
någon egentlig strategi och eftersom det inte
gjorts några egentliga utvärderingar är det
svårt att visa systemets strategiska effekter
för företaget. Eftersom de har anskaffat ett
standardsystem känner de dock att de kan
hänga med i utvecklingen på ett bättre sätt
vilket var en av målsättningarna med köpet.

System

Verksamhet

Strategi

Figur 5.6 Strateginytta
Källa: Egen
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5.1.3 Projektbehandling

Artex hade en projektorganisation som bestod av en styrgrupp. I denna
styrgrupp ingick ekonomichefen, MPS-ansvarig, företagets
produktionschef samt företagets VD. KF skulle vara den sammanhållande
länken i projektet och sköta kontakterna med FoG Data. Den interna
organisationen bestod av KF och företagets MPS-ansvarige. Dessa två var
också systemägare för modulerna. I ledningsgruppen bestämde man från
början att projektet inte skulle hänga på en person utan att flera skulle vara
delaktiga. Projektledningen på Artex tycker att detta arbetssätt har fungerat
bra och att diskussionerna inom gruppen har varit nyttiga. Användarna
engagerades inte alls under projektet. I dagsläget finns det 15 användare av
systemet.

Hos Artex har man inte haft någon extern konsult. Företaget diskuterade
detta med sina revisorer men ansåg att det inte skulle löna sig. BJ har en
kluven inställning till externa konsulter och menar att det skiftar från fall
till fall. Han menar dock att: ”…det kan vara bra om det blir bra uppstyrt
och väsentligheter fokuseras. I synnerhet på företag där man inte har
någon större kunskap själv. Ibland känns det dock som om det är vi som
gör konsultens jobb”.

Det diskuteras ofta huruvida man skall ha en ekonom eller teknisk
specialist som projektledare. BJ menar att: ”…det kan bli problem när
ekonomer skall ta hand om helintegrerade projekt eftersom de inte har
kompetensen för det. Om ekonomen är medveten om detta problem och
arbetar för att lösa det, kan det fungera ändå”. Det viktigaste av allt enligt
BJ är att: ”…kunden förstår att vi inte är deras projektledare. Det är
kundens projekt och det är de som skall vara projektledare. Vi skall bara
vara med och assistera”.

En viktig del av implementeringen är den kunskapsöverföring som sker
från leverantören till kunden. Vad gäller utbildningen anser
projektledningen på Artex att den var väl planerad och schemalagd i god
tid. Resultatet av utbildningen blev dock inte vad Artex hade räknat med.
Detta anser de beror på att FoG Data hade bristande kunskap om systemet,
speciellt MPS-delen som var oerhört viktig för Artex.

FoG Data hade fyra utbildare engagerade i projektet. En på ekonomi
modulen, en på order, en på MPS och en på inköp/lager. Användarna
utbildades under två dagar i FoG Datas lokaler i Motala. De hade önskat en
mer personlig utbildning och att FoG Datas personal hade varit mer insatta
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i verksamheten. AP säger att: ”…de på FoG Data visste inte hur jag
jobbade. Jag hade önskat en mer personlig utbildning, det hade underlättat
mycket vid införandet”. FoG Data håller till viss del med om detta men
hävdar att det till stor del är upp till den enskilde individen hos kunden att
ta åt sig kunskapen. FoG Data menar att även ledningens dåliga kunskap
har bidragit. Även ledningen på Artex anser att det handlar om en vilja att
lära sig och de är medvetna om att det har funnits många åsikter internt om
utbildningen.. AP menar att: ”…vi skulle haft utbildningen hos oss på Artex
så att man kunde ha frågat någon direkt. Det blev en chock när systemet
driftsattes och ingen lyssnade på mina frågor. Alla användare var
irriterade och man visste inte hur man skulle göra. Detta är både vår
lednings och leverantörens fel”. Från användarhåll saknades också en
helhetsbild. FoG Data menar att deras konsulter hade en god bild av
verksamheten medan man på Artex är eniga om att FoG Datas konsulter ej
hade kunskap om Artex verksamhet. Från Artex håll anser man att
utbildningen blev för komprimerad och att den skedde för nära
driftsstarten.

På grund av att utbildningen ej blev så lyckad har Artex varit tvungna att
köpa in mycket konsulttid efter införandet av systemet. Om de hade köpt in
mer konsulttid några månader före införandet tror KF att de hade sluppit
många problem. BJ på FoG Data menar att: ”…man generellt ser för
mycket till vad slutnotan blir. Jag tror inte det har så stor betydelse om
kostnaderna ökar med 20-30% så länge man håller tids-och
funktionalitetsramar. Då är den extra kostnaden snabbt betald”.

5.1.4 Aktörernas relationer och roller

Relationerna mellan användarna och leverantören har försvårats av den
låga datormognaden samt oklara roller hos användarna. Den interna
organisationen på operativ nivå var bristfällig vilket ledde till att eldsjälar
som verkligen lär sig systemet och kan stötta de andra användarna
saknades. BJ säger att:”…när inte intresset finns hos användarna tvingas
jag jobba hårt för att engagera dem vilket är mycket svårt.” Användarna är
i detta fall passiva och styrda av både leverantör och ledning. Detta har
också lett till ett ökat missnöje hos användarna.

I Artexfallet kan vi inte diskutera förhållandet mellan användare och IT-
specialist då denna specialist saknas. Detta är som vi tidigare konstaterat ett
stort problem för Artex.
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KF menar att:”…personkemin är viktig och att det mellan vissa personer
fungerar det helt enkelt inte. Om inte användarna vill lära sig saker så
spelar det ingen roll hur duktig utbildaren är.” Man är överens inom Artex
att det finns brister i kommunikationen mellan användare och ledning
vilket har försvårat inte bara användningen utan hela
implementeringsprocessen. AP säger att:”…när man frågade fick man inga
svar. Det blev nästan som två läger mellan användare och ledning, och så
kan det kännas än idag om man kommer med negativa synpunkter”.

5.1.5 Motstånd mot förändring

Initiativet till systembytet kom helt och hållet från ledningshåll men det
fanns ett allmänt intresse på företaget. Intresset svalnade efterhand
eftersom möjligheterna till påverkan inte blev vad användarna hade tänkt
sig. AP säger att: ”…inställningen var positiv eftersom man trodde att man
skulle ha möjlighet att påverka. Men det blev inte som jag hade tänkt mig.
Det hade varit bra att vara med i beslutandefasen”. AP säger vidare att:
”…mitt arbete förändrades totalt men jag hade ingen möjlighet att påverka
det”.

Motståndet mot förändring är ofta starkt sammanknippat med hur
engagerade användarna är. Ledningen på Artex verkar inte ha lyckats
engagera användarna, varken vid systembytet eller i allmänhet. AP menar
att: ”…har man idéer så händer inget ändå. Jag har jobbat på Artex i 33 år
och verksamheten har inte förändrats speciellt mycket”.

Dock fanns det ingen rädsla för att införandet av ett nytt system skulle
innebära rationaliseringar i form av personalnedskärningar som annars är
en källa till motstånd.
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5.2 Harman

Harman är en gammal verksamhet som har sitt ursprung i Luxor electronics
grundande 1923. Luxor electronics blev sedermera Nokia electronics och
1998 såldes verksamheten till Harman som är en världsomfattande
koncern. Koncernen har totalt 10 000 anställda och sysslar med ljud i alla
dess former. Idag tillverkar Harman Motala enbart lösa, ofta
specialdesignade, högtalare till främst bilindustrin i Sverige. I Motala finns
120 anställda och företaget omsätter 200 miljoner kr.

I detta projekt har vi intervjuat FoG Datas projektledare Anders Jangvik
(AJ), tillika affärsområdeschef. Hos Harman  har vi intervjuat
projektledaren Tauno Fagerlund (TF), ekonomiansvarig, samt användaren
Björn Pettersson (BP), inköpsansvarig.

Den första kontakten mellan Harman och FoG Data togs i maj 1998. Sedan
förskjöts starten av projektet till september 1998. Driftstarten ägde sedan
rum som planerat den 1/1-99 vilket gav den snabba implementeringstiden
på 3½ månad.

5.2.1 Förberedelse

Strategikrav: Harman har en differentieringsstrategi eftersom de säljer
specialdesignade högtalare. De är fokuserade mot bilindustrin. I sitt
förberedelsearbete och behovsanalys utgick dock inte Harman från sin
affärsstrategi. TF motiverar detta med att:”…affärsidéer och övergripande
strategier är så allmänt formulerade att nästan alla standardsystem faller
in under detta. Vi ville dock bli långsiktigt kostnadseffektiva”.

Harman hade en organisatorisk förändringsstrategi. De ville förändra
styrningen och ta bort det gamla hierarkiska tänkandet för att skapa en mer
processorienterad organisation. Ett utökat processtänkande krävdes också
av företaget då de arbetade med en ISO 9000 kvalitetscertifiering. TF säger
att:”…systemet är ett bra hjälpmedel för att tvinga in användarna i ett
processtänkande.”   

Processtänkandet var dock inte den främsta anledningen till att ett nytt
system anskaffades. Harman var helt enkelt tvungna att byta system
eftersom den tidigare ägaren Nokia inte tillät en fortsatt användning av det
gamla Nokiasystemet efter årsskiftet 1999. Projektstarten försenades två
månader delvis på grund av beslutsvånda hos koncernledningen i USA.
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Detta framtvingade den mycket snabba implementeringstiden på 3½
månad.

Den gamla plattformen var inte tillräckligt bra och systemet klarade inte av
år 2000-problemet. Från början var det tänkt att de skulle ha koncernens
SAP R/3 men det ansågs till slut för stort och dyrt. I IT-strategin fanns ett
behov av mindre, enklare och billigare system som var användarvänligt. De
tittade på ett flertal system och Concorde kom sent in i bilden.

Harman genomförde ingen formell genomgång av användarnas behov i
förberedelsen. I förberedelsearbetet har ledningen ställt kraven och
användarna engagerades dåligt. Från ledningshåll ansågs det inte finnas tid
eller resurser till detta då de samtidigt med systembytet startade en ny
verksamhet. TF erkänner att de inte hade bra koll på vad de ville ha. Han
säger vidare att”…skulle förberedelsen ha gjorts på ett bra sätt måste man
kolla på alla system och varje användares behov, men då får man i
slutändan ändå kompromissa då alla inte skulle vara överens. I praktiken
hade det inte gett så mycket förutom att användarna skulle känt sig mer
delaktiga i besluten vars nytta är svårt att värdera”.

Verksamhetskrav: Ett verksamhetskrav på systemet var att öka
processtänkandet hos användarna och förbättra flödet. AJ säger
att:”…Concorde har än så länge inte ett 100% processtänkande, men det
kommer i nästa generation. Jag vet att Harman har dessa tankebanor och
det är bra då vi pratar i processer och hittar flöden i en process”. Ett annat
verksamhetskrav var rationaliseringar. Systemet skulle möjliggöra att fler
uppgifter klaras av på färre man.

Efter att förstudie hade gjorts kom båda parter överens om att Concorde
täckte in Harmans verksamhet på ett bra sätt. TF och BP menar båda att det
inte är så stor skillnad på olika system inom samma storleksgrupp vad
gäller funktionen utan det är andra faktorer som avgör valet.

AJ från FoG Data menar att det var problematiskt i detta fall då Harman
bara hade verkat i egen miljö i tre veckor, vilket betydde att de inte hade
alla förutsättningar och ganska dålig kunskap om sin egen verksamhet.

AJ hade mycket bra kunskap om Harmans verksamhet då han tidigare var
logistikchef i den gamla Nokiaverksamheten. Detta underlättade
förberedelserna då kraven var allmänt formulerade och specifikationen var
mindre bra. TF poängterar att:”…FoG Data gjorde vad de kunde av de
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frågor vi kunde ställa, problemet var att vi inte kunde ställa de rätta
frågorna”. Han tyckte att engagemanget hos FoG Data var bra men det
saknades en ramstruktur, en modell som kunde hjälpa både Harman som
kund och FoG som leverantör. TF menar att: ”..då slipper de söka svar på
dumma frågor och vi skulle slippa ställa dumma frågor”.

Systemkrav: Harmans egna kunskap om, och kontroll över, systemet var
dålig vilket innebar att de hamnade i ett underläge. TF säger att:”…den
kunskapen är svårt att skaffa sig då man blir tvungen att köpa den från
ännu en konsult och ju fler kockar desto sämre soppa.” På Harman gjordes
dock en del egna efterforskningar om Concorde och vissa brister
identifierades, exempelvis momshanteringen. Att Concorde ändå valdes
som system berodde framförallt på FoG Datas närhet till Harman.
Dessutom passade systemets storlek och att det var NT-baserat. I förstudien
undersökte man om systemet skulle klara av Harmans verksamhet och det
konstaterades att systemets grundfunktionalitet täckte in en stor del av
verksamheten.

5.2.2 Användning

Systemnytta: Driftstarten gick bra vilket Harman anser bero på att de
körde i en testmiljö under en månad innan full driftstart. Problem uppstod
några månader senare vid avstämningen med valuta och moms. Harman är
i detta avseende lite besvikna på FoG Data då de visste att systemet hade
problem inom dessa områden. Det påtalades i god tid för FoG Data som
dock enligt Harman nedvärderade problemen. Dessa problem har lett till att
de till viss del tvingades arbeta manuellt. Dessutom avsattes en person från
produktionen som var tvungen att jobba med detta problem under två
veckors tid. BP säger att:”…ansvaret ligger här på systemet och FoG Data
borde ha poängterat dess brister hårdare”. TF tillägger att:”…det har varit
en del driftstörningar och problemet är att det blir vi som kund som får
betala för det trots att det inte är vårt fel. Det skulle aldrig accepteras vid
exempelvis köp av en maskin till produktionen”.

Verksamhetsnytta: Harman ville från ledningshåll få ett ökat
processtänkande vilket de tycker att de har lyckats med. TF menar att:” …
flödet fungerar bättre och systemet hjälper användarna att förstå deras del
av helheten på ett bättre sätt.” BP medger att systemet är ett bra hjälpmedel
för att följa en transaktion från order till leverans. Motståndet från
användarsidan var i början starkt enligt ledningen, men idag är de flesta
nöjda. TF säger att:”…vissa saknar nog de gamla funktionerna men
Concorde är ett mer smidigt och åskådligt system som på många områden
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har inneburit väsentligt mindre arbetsbelastning.” BP håller med om att
systemet har förenklat hans arbete men vissa saker är han besviken på,
exempelvis rapportgeneratorn.

För att illustrera hur väl systemet täcker in Harmans verksamhet tar vi hjälp
av Porters (1984) värdekedja. TF anser att systemet täcker in verksamheten
på ett relativt bra sätt. Order, lager, fakturering(OLF), inköp och MPS-
modulen är integrerade och används från logistik inköp till försäljning. EDI
är en extramodul och den är viktig för logistik och inköp då de får dagliga
leverantörsplaner av exempelvis Volvo. För marknadsföring och service
används tid och projektmodulen samt faktureringsmodulen. På
resursanskaffning används kapacitetsplaneringshjälpmedel i systemet. Vid
företagsadministration finns redovisningsmodulen och för att hantera
personaladministrationen ska de senare ta in en lönemodul men där är
systemet lite tunt enligt TF. TF säger att:”… på det stora hela är systemet
ett bra stöd till en stor del av vår verksamhet men det skulle nog kunna
fungera bättre”.

Strateginytta: Både TF och BP anser att det är svårt att spåra någon direkt
strategisk nytta av systemet. EDI-modulen tycker TF är den strategiskt
viktigaste. TF poängterar att strategier och affärsidéer är så breda och
allmänt formulerade att systemet alltid faller in under detta. Dessutom
säger båda att det inte bara är Concorde som skulle passa deras verksamhet
utan det skulle de övriga standardsystemen också. De har de funktioner
som krävs för att klara av de flesta företags verksamheter. Det har inte
gjorts mycket anpassningar vilket var en avsiktlig strategi från Harmans
sida för att förenkla nästa generationsbyte av systemet. TF säger att:”…vi
skulle ha systemet som det var och samtidigt skulle funktionerna fungera
som tidigare men lösas på ett annat sätt”. Detta går i linje med FoG Datas
strategi. De försöker minska antalet anpassningar så långt det är möjligt
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Figur 5.7 Värdekedjemodellen hos Harman Källa:Egen utifrån Porter 1984
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genom att tala om för kunden hur de kan lösa problemen på ett bättre sätt
med Concorde. AJ säger:”…om vi gjorde alla anpassningar som kunden
vill skulle vi tjäna bra med pengar på kort sikt men förlora i det långa
loppet. Om en part går ur en affär och tror att han är lurad, då är båda
parter lurade”.

Målet med att skapa en plattare och mer processinriktad organisation har
Harman till viss del lyckats med. De har dock inte lyckats fullt ut med sitt
mål om att ta bort det hierarkiska tänkandet. TF säger att:”…vi har en
processorienterad organisation på pappret men det är svårt att bryta ner
gamla hierarkier”.

5.2.3 Projektbehandling

Projektet var organiserat på tre nivåer; styrgrupp, projektledare och
aktivitetsansvariga. Styrgruppen bestod av Harmans VD och projektledare
samt en projektledare från FoG Data. Hos Harman bestod
projektorganisationen av TF som är ytterst ansvarig men rent operativt var
det den MPS-ansvarige som fungerade som projektledare. Hon fungerade
som kontaktman mellan FoG Data och Harman. Användarna vänder sig till
henne vid problem och hon förmedlar detta vidare till FoG Datas konsulter.
Hon är den så kallade systemägaren som har den största kunskapen om
systemet. Tanken är att frågorna ska samlas hos henne så att kompetens
byggs upp hos kunden och dubbelarbete sparas in. De hade vidare en extern
konsult som hjälpte till vid implementeringen och fungerade som extra
projektledare. Under projektledarna finns sedan respektive avdelningschef
som är ansvariga för sina delar, så kallade aktivitetsansvariga. De
inblandade avdelningarna är logistik, produktion, utveckling, inköp,
försäljning och administration.

Vad gäller utbildningen av användarna tycker TF att:”…om jag vill vara
riktigt elak vill jag säga att det i princip är bortkastade pengar, problemet
är att användarna inte tar till sig hur systemet fungerar förrän vid
driftstart”. Han tycker att man borde ha lagt ned mer resurser på
kravspecifikationen istället för utbildningen. Det är viktigt att man får den
miljö man vill ha. AJ menar att:”…utbildningen är användaranpassad, vi
gör den unik för kunden. ” BP anser att utbildningen var anpassad till deras
verksamhet i den mån det gick och att utbildarna hade bra kunskap. Han
säger vidare att:”…det är viktigt att man får en helhetsförståelse av
systemet innan man kan förstå sin egen del.” BP tycker dock att
dokumentationen var bristfällig vilket är synd då han anser att endast 50%
fastnar.
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TF menar dock att det är få personer hos FoG Data som har en bra
helhetsförståelse för systemet. Detta är viktigt eftersom det är ett system
som är uppbyggt enligt ett flödestänkande. Han säger att:”…vi har fått
flera lösningar på samma problem vilket är frustrerande eftersom vi saknar
kunskapen att välja.”

5.2.4 Aktörernas relationer och roller

Detta projekt är speciellt då införandet skedde under mycket kort tid
parallellt med att starta en ny verksamhet med många nya anställda och nya
lokaler. Det innebar att tillgång på resurser, i form av arbetskraft och tid,
blev kritiska framgångsfaktorer. Bristen på resurser var också anledningen
till att de tog hjälp av en extern konsult. TF säger att:”…vi hade inte klarat
oss utan honom men generellt sett är det inte någon bra lösning med en
tredje part. Han gjorde väl ett ganska bra jobb, men han hade inte
tillräcklig erfarenhet på operativ nivå.” BP ställer sig frågande till den
externa konsultens insats, ”…han hade väl en samordnande roll men jag
förstod aldrig riktigt vad han bidrog till”. Bristen på resurser ledde också
till en hård arbetsbelastning på projektmedlemmarna vilket resulterade i
prioriteringsproblem. TF menar att:”…systemet skulle implementeras nu
och den tid det tog var man tvungen att lägga ner. Resultatet blev mycket
övertid. Den löpande verksamheten blev lidande vilket var olyckligt.”

Organisationen var enligt TF:”…bra på pappret men den fungerade inte i
praktiken.” Problemet var att de avdelningsansvariga inte prioriterade
systembytet i samma utsträckning som förväntades av projektledningen.
Detta ledde till att projektledningen fick ta över andra projektmedlemmars
uppgifter och rollerna blev oklara och överbelastade. Vissa nyckelpersoner
belastades mycket hårt och projektledningen fick gå in och ta andras
projektuppgifter. Enligt TF:”…fanns det ett par eldsjälar på operativ nivå
men de var för få”.

Relationerna mellan användarna och leverantören anses vara goda. Det som
underlättade samarbetet var enligt BP:”…att vi är alla vana MPS-
användare och datormognaden är hög. Om vi inte skulle haft tidigare
erfarenheter hade det varit svårt, för det finns inget affärssystem som är
lättskött och lättarbetet.” Relationerna och kommunikationen mellan
Harman och FoG Data har underlättats av att FoG Data är ansvariga för
Harmans totala IT-hantering. Antalet inblandade parter och
informationskanaler har därför kunnat begränsas. I Harmanprojektet fanns
det ingen IT-expert inblandad vilket innebar att användarna fick ta ett större
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ansvar. Mellan användare och ledningen har beslutsfattandet varit relativt
centraliserat. TF säger att:”…vi har inte fokuserat på att göra användarna
nöjda då vi saknat resurser för detta.” Användaren BP är dock ganska nöjd
med sitt medbestämmande. Varken hos Harman eller FoG har det
genomförts några formella möten med användarna för att tillsammans
diskutera problem och utvärdering.

5.2.5 Motstånd mot förändring

BP’s inställning till systembytet var mycket positivt men förutsättningarna
för honom var lite speciella då han kom som ny medarbetare hösten 1998
när systemet anskaffades. För honom var det mer fördelaktigt med ett nytt
system då alla hamnade på samma nivå och han slapp lära sig det gamla
systemet på egen hand. Vad gäller de övriga säger TF att:”…användarna
gillade inte att byta system eftersom det innebär extraarbete.” Systembytet
och organisationsförändringen har dessutom inneburit en del uppsägningar
vilket har ansträngt förhållandet mellan ledning och användarna. Trots
detta upplever AJ att stämningen hos Harman har varit mycket god. Vad
gäller användarnas datormognad hos Harman betecknar FoG Data den som
mycket god. I dagsläget tror både BP och TF att nästan alla användare är
nöjda då systemet har inneburit en mindre arbetsbelastning på många
områden.
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5.3 Ahlström

Ahlström är en stor internationell koncern med säte i Finland. Företaget
kan delas in fyra industrigrupper; Ahlström Paper Group, Åkerlund &
Rausing Group, Ahlström Pumps, och Ahlström Machinery Group.
Omsättningen var 1998 cirka 14 miljarder FIM. Vi har undersökt
implementering av Concorde i de svenska delarna av Ahlström Pump och
Ahlström Machinery Group. Dessutom har vi undersökt svenska
serviceföretaget Ahlström Svenska AB.

Ahlström Machinery är en av världens främsta leverantörer av processer
och service för massa- och pappersindustrin. Förra året omsatte denna del
ungefär 350 miljoner kr. Ahlström Pump AB är leverantör av
processpumpar, vakuumsystem och omrörare för massa- och
pappersindustrin.

Under hösten 1997 startades samarbetet mellan Ahlström och FoG Data.
Projektets första driftsstart skedde i början 1998 då man inledde
implementeringen hos Ahlström Machinery AB. I juni 1998 driftstartades
Ahlström Svenska AB. Vid årskiftet skedde driftsstarten hos Ahlström
Pump. Vi har intervjuat Sven-Erik Cedergren (SC) som är projektledare på
FoG Data. Vidare har vi intervjuat Hans Eketoft (HE) som är IT-chef och
tillika projektledare på Ahlström. Slutligen intervjuade vi Annika Norén
(AN) som är ansvarig för reservdelsförsäljningen och användare av
systemet.

5.3.1 Förberedelse

Strategikrav: Ahlström gick igenom sin affärsstrategi och hur de ville att
den skulle fungera idag och i framtiden. De anser att denna strategi går
hand i hand med IT-strategin. Sedan 1987 har företaget haft policyn att de
skall ha standardsystem. Ahlström vill inte ha en organisation med
systemvetare och programmerare. De anser att det blir lättare att följa
utvecklingen och att det blir mer kostnadseffektivt med ett standardsystem.
Eftersom anpassningar kan göras behöver inte funktionaliteten bli lidande.
Vidare var det viktigt att det nya systemet tillförde mer till verksamheten
än det tidigare.

Företaget vill även ha en stark systemutvecklare i botten. Därför har man
noggrant bedömt dessa vilket HE anser vara viktigare än att bedöma
leverantören av systemet. En annan faktor som skulle lösas med det nya
systemet var år 2000-problematiken.
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Verksamhetskrav: Ahlström är ISO 9000 certifierade och har med
anledning av detta studerat sina processer väldigt noga. HE menar att:
”…det är nödvändigt att gå igenom processerna. Både hur de ser ut idag
och hur de kommer se ut i framtiden. Det är det som grunden i
verksamheten”. Ahlström gjorde en noggrann utvärdering av vilket system
de skulle ha och hur det kunde passa deras verksamhet. Det som enligt HE
gör implementeringen komplicerad är att systemet skall passa flera
verksamheter i en koncern.

Ahlström har jobbat med användargrupper som sitter nära verksamheten.
Det är deras krav som har format systemet och därför anser man att
verksamhetskunskapen är god. HE menar att ”…problemet har varit att få
FoG Data att förstå verksamheten. Det har alla som är inblandade i
projektet upplevt”.

Under FoG Datas förstudie utgick man från systemet och anpassningar
gjordes när man stötte på problem. SC har sitt eget sätt att försöka förstå
kundens verksamhet. Han brukar ”…smyga runt hos kunden och diskutera
med användarna. De trodde att jag kom oförberedd till mötena men då
hade jag redan varit runt på golvet och skapat mig en uppfattning om hur
verksamheten fungerar”.

Systemkrav: Ahlström genomförde en noggrann analys av systemet innan
avtal slöts. De åkte till och med ner till utvecklingsföretaget Damgaard i
Danmark för att fördjupa kunskaperna. De flesta inom organisationen har
dessutom jobbat länge med liknande system och visste vad de vill ha.
Ahlström hade en workshop om olika programvaror där ett antal
systemleverantörer bjöds in för att presentera sina system. Ahlström hade
tidigare utifrån användarnas behov utformat en kravspecifikation som
stämdes av mot respektive system. Det fanns även en stor kunskap hos
projektledaren som är IT-chef .

5.3.2 Användning

Systemnytta: Styrkan ligger i att företaget har duktiga användare vilket
gör det lättare att utnyttja systemet. De är också medvetna om vad de vill
ha ut av systemet. Enligt HE är Ahlström mest nöjda med spårbarheten och
snabbheten i systemet. Vad som inte har fungerat bra är faktureringen.

Ahlström har låtit användarna köra i testmiljö en längre tid. Detta anser HE
vara bra då ingen behöver känna sig osäker då användarna kan systemet när
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man startar. AN menar dock att: ”…det är en stor skillnad på att köra i
testmiljö och att köra skarpt”.

Verksamhetsnytta: Ahlström vet att de generellt sett jobbar 40 %
snabbare med en order. Företaget anser att de har uppnått de förändringar
de önskade i form av förbättringar och mervärde. AN anser att: ”...systemet
till viss del har underlättat det dagliga arbetet men det fanns vissa rutiner
som var enklare i det gamla systemet”.

Ahlström anser att FoG Data borde ha upplyst dem om vissa saker som
FoG Data själva ansåg var enkla åtgärder. Dessa åtgärder, som det senare
visade sig, har krävt mycket jobb och kostat mycket pengar för företaget.
HE tror att ”…eftersom FoG Data har jobbat med mer renodlade företag
har det uppstått problem. Vi är flera företag i en koncern vars komplikation
de inte har förstått. Eventuellt hade det gått bättre med en annan
leverantör”.

För att illustrera på vilket sätt systemet täcker in företagets verksamhet tar
vi hjälp av Porters värdekedja. Ahlström anser att systemet mycket väl
täcker in de primära aktiviteterna. Vad gäller de stödjande funktionerna har
man inte sett effekterna av produkt- och teknologiutveckling ännu då MPS-
systemet inte är infört till fullo ännu. När detta sker tror sig företaget kunna
allokera sina kostnader bättre och på så vis utveckla sin verksamhet.

Strateginytta:. Systemet har tillfört mer till verksamheten än det tidigare
systemet vilket var ett av målen. Företaget har även övergått från Unix till
NT vilket har uppskattats, framförallt av användarna. Man har även lyckats
lösa 2000-problematiken. Man anser också att man i Damgaard har fått en
stark systemutvecklare som Ahlström anser har stora framtidsmöjligheter.

5.3.3 Projektbehandling

Ahlströms projektorganisation bestod av en styrgrupp där VD för de tre
företagen har ingått. Dessutom har Ahlströms IT-chef och två personer från
FoG Data ingått. På slutet av projektet ingick även FoG Datas VD i
styrgruppen. Vidare har man i projektet jobbat med så kallade systemägare
som har varit ansvarig för en modul. Under förberedelsefasen fanns det
projektgrupper där användarna var engagerade.

FoG Data anser att det är viktigt att fånga upp de problem som kunden har.
SC säger att ”…det är inte vårt projekt. Vi har fått det av kunden och det
gäller att förvalta förtroendet”. SC menar vidare att: ”…kundens
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projektledare har nyckelrollen i projektet. Tyvärr är det ofta
ekonomichefen vilket är det värsta som kan hända. De ser bara till sitt och
har ingen verksamhetsbakgrund. Någon som kan verksamheten skall vara
projektledare”.

Ahlström gjorde upp en tidsplan som de ansåg var rimlig med tanke på att
de inblandade hade ordinarie jobb att sköta. Efter detta stämde man av
tidsplanen med FoG Data och kom fram till en gemensam tidsplan. Det
blev förseningar beroende på projektadministrationen till en början. Enligt
HE berodde detta på att FoG Data hade mycket att göra och att det blev
förändringar i form av anpassningar.

Ahlström menar att deras stora styrka är att de har varit mycket väl
förberedda. SC anser dock att: ”…Ahlströms förstudie var mindre bra. De
hade ej gjort någon behovsanalys, de hade gjort en egen förstudie utan att
ta hänsyn till systemmöjligheter”. Dock erkänner SC att även FoG Data
hade förberett sig dåligt bland annat beroende på den snäva tidsram som
var uppsatt.

FoG Data hade ställt upp krav på hur mycket tid Ahlström borde ha lagt
ner, och Ahlström har varit noga med att hålla dessa krav. En bidragande
orsak till att Ahlström Machinery blev något försenade var att användarna
satt i Stockholm medan projektledningen satt i Norrköping. Eftersom
tidsramarna hölls vid införandet hos de övriga företagen fanns det
möjligheter att köra systemet i testmiljö.

Vad gäller utbildningen tyckte Ahlström att det var svårt att veta hur FoG
Data ville lägga upp den. Enligt HE ville Ahlström jobba med en:
”…företagsspecifik utbildning vilket vi var tvungna att påpeka”. Ahlström
gick före utbildningen igenom vad de ville göra. De gjorde upp rutiner för
hur de skulle jobba i systemet och skrev en användardokumentation inom
varje modul. Verksamhetskonsulterna kunde enligt HE endast sin modul
men han anser företaget har fått ut det de kan kräva. AN menar att: ”…till
en början körde FoG Data sin utbildning rakt upp och ner vilket inte gav
så mycket”. SC från FoG Data håller med om denna kritik. Han menar att:
”…verksamhetskonsulter har ofta inte arbetat i verksamheter och därför
har de svårt att lära ut. De kör sina moduler utan att ta hänsyn till
helheten”. Ahlström har själva haft en genomgång på Concorde med sina
användare för att skapa en helhetsbild. SC menar att ”…det är viktigt att
skapa trygghet under utbildningen, det skapar trygghet när man sedan
skall jobba skarpt i systemet”.



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 68 -

5.3.4 Aktörernas relationer och roller

Ofta kan det uppstå konflikter mellan leverantör och kund. HE menar att
”…konflikter är ett starkt ord, men det råder alltid delade meningar”. Han
nämner som exempel felrättningar där man har tvistat om huruvida det
ingår i avtalet eller ej. HE strävar alltid efter ett fast pris och anser att det är
upp till leverantören att hålla sig till den summa man har kommit överens
om. SC menar att det har uppstått konflikter då HE har påstått att vissa
saker är standard men där man från FoG Data sida menar att det är
specialanpassningar. SC menar att: ”…kundens projektledare kommer med
en lista om dagen med fel och då gäller det att tala om vad vi har avtalat”.
SC påpekar att ”…det är viktigt att vara rak i kommunikationen och HE får
numer endast tala med mig och en programmerare”.

HE menar att det är viktigt att ta hänsyn till att användarna har ordinarie
jobb att sköta och att man inte kan kräva att de skall jobba hur mycket
övertid som helst.

Ahlström anser att FoG Datas svaghet är att de får en stor belastning på ett
fåtal personer. Detta har gjort att Ahlström har drabbats av förseningar i sin
tidsplan. Företaget har å andra sidan räknat med vissa förseningar. Vid
generella problem anser man att det tar alldeles för lång tid att få svar. Om
det däremot gäller anpassningar har man fått snabba svar. Ahlström har
försökt att styra så mycket som möjligt eftersom de vet bäst vilka resurser
som finns och att de dessutom, enligt HE, har erfarenhet.

På Ahlström anser man att det är viktigt att komma ihåg att samarbetet inte
tar slut bara för att systemet är levererat. De anser att FoG Data skulle
kunna kontrollera om det finns några problem och eventuellt starta en
användarförening.

Det som har underlättat kommunikation mellan Ahlström och FoG Data är
enligt HE att FoG Data är en liten organisation och att man har kontakt
med endast en person som då har den rätta kunskapen. Därmed slipper man
förlora information genom för många informationskanaler. Nackdelen med
detta är att man blir känslig för förändringar i leverantörens
projektorganisation.

På Ahlström anser HE att man har korta beslutsvägar och att man har en
rak och öppen kommunikation. Även AN anser att ”…vi har varit
välinformerade och haft möjlighet att påverka”. Hon menar dock att alla
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användare inte är nöjda och att det på vissa håll finns en viss fientlighet
mot det nya systemet.

5.3.5 Motstånd mot förändring

Systembytet har haft en hög prioritet hos Ahlström. Detta eftersom man i
hög grad är beroende av ett fungerande system. AN menar dock att ”…det
kändes ibland som om det fanns saker som hade högre prioritet. Vissa
ändringar skulle man vilja haft snabbare”. Initiativet till systembytet kom
från ledningshåll. Ahlström gjorde en inventering på användarnivå av vad
som saknades i det gamla systemet. Detta var en process som pågick i ett
halvår och som låg till grund för det system de har idag. AN menar att
”…det var vi användare som satte upp kraven från början”.

SC instämmer och säger att: ”…man måste göra användarna delaktiga och
skapa ett engagemang. Man kan ej skärma av användarna och tro att de är
nöjda med det”.

I dagsläget jobbar även Ahlström med en utvärdering där användarna skall
få tycka till om systemet. Det finns även så kallade måndagsmöten där
personalen kan ventilera sina åsikter.
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6 Analys
I detta kapitel görs med stöd av vår referensram en analys av insamlad
empiri. Vi följer samma struktur som i empirin där vi utgår från vår
sammanfattade modell som visar implementeringsprocessens kärnpunkter
utifrån vårt synsätt. Eftersom de olika delarna i många avseenden påverkar
varandra har vi valt att inte följa strukturen fullt ut. Vi börjar med att
kritiskt granska vald referensram. Sedan analyseras hur parterna arbetar
för att uppnå samspel mellan systemet och den unika verksamheten och
strategin. Därefter analyseras leverantörens och kundernas
projektbehandling. Analysen avslutas med att kundernas
beställarkompetens samt leverantörens förmåga att möta olika kundtyper
bedöms.

6.1 Samspel mellan system, verksamhet och strategi

Referensramen sammanfattades med hjälp av figur 3.8 som vi sedan har
utgått ifrån i vår empiriinsamling. Vi anser att modellen på ett bra sätt
illustrerar de faktorer som fångar vårt problem. Med hjälp av modellen har
vi fångat skillnader i förväntningar, så kallade gap, mellan kund och
leverantör. Detta har i empirin studerats genom att titta på aktörernas
arbetssätt genom processen från förberedelse till användning. Modellen
visar vikten av samspelet mellan system, verksamhet och strategi. Ur
empirin avläses att det, som vi i problemformuleringen antydde, finns ett
gap mellan systemet och verksamheten. Däremot är gapet mellan
affärsstrategin och systemet inte så påfallande som vi trodde vilket
analyseras vidare i kapitel 6.1.1.

GAP

Strategi

Systemet
Verksam

het

Figur 6.1 Gap mellan system, strategi
och verksamhet Källa: Egen
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6.1.1 Affärsstrategi

I referensramen förs en diskussion om betydelsen av att företagets
affärsstrategi harmonierar med systemet. Frågan i vårt fall är då i vilken
utsträckning företagen utgår från de affärsstrategiska kraven vid
upphandling av ett standardiserat affärssystem. Av de tre undersökta
projekten är det endast Ahlström som i sin kravspecifikation uttryckligen
påstår sig ha utgått från sin affärsstrategi. Det finns dock inget som tyder på
att de har nått större strategiska effekter än de övriga företagen, däremot
har de i allmänhet större förståelse av vad de ville ha ut av systemet samt
vad systemet bidrog till i verksamheten.

Överhuvudtaget anses det svårt att avgöra om vissa effekter är strategiska
eller organisatoriska. Det kan också vara så som en kund uttrycker det:

”Övergripande strategier är så brett formulerade att alla standardsystem
faller in under detta”.

Källa: Tauno Fagerlund, Administrativ chef, Harman

Även om företagen inte utgår från sin affärsstrategi visar vår undersökning
att standardsystem trots allt ger två av de fyra strategiska betydelser som
Noghabai (1993) nämner. Dessa är:

•  Verktyg för produktivitetsökning och kostnadsrationaliseringar
•  Stöd för bättre styrmöjligheter eller nya arbetsorganisationer

Samtliga kunder har uppnått kostnadsrationaliseringar på ett eller annat
sätt. Vi anser att utifrån Porters (1984) tre grundläggande strategier kan
systemet framförallt stödja en lågkostnadsstrategi. Harman anser att
systemet även har hjälpt till med att nå en plattare organisation där det
hierarkiska tänkandet tas bort. För dem är även systemets sammankoppling
med EDI viktig. Detta gör det möjligt för dem att ta emot leverantörsplaner
från Volvo varje dag vilket är strategiskt viktigt. Dessa effekter har
uppnåtts då man har ställt motsvarande krav på systemet. Med det vill vi
säga att finns inte kraven kommer heller inte effekterna att uppnås.

Leverantören har inte försökt förstå kundens affärsstrategi och det ingår
inte heller i deras arbetsätt. Kunderna har inte kritiserat detta och inte heller
Ahlström som har utgått från sin affärsstrategi menar att det har varit något
problem att leverantören ej har detta tänkande. Därför är det svårt att påstå
att det strategiska tänkandet, eller snarare avsaknaden av ett sådant
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tänkande, ger upphov till några förväntningsgap mellan kund och
leverantör.

Vi tror dock att om företagen genomgående kopplar IT-strategi och system
med övergripande strategier erhålls bättre förståelse för krav och nytta i
allmänhet. Ett flertal forskare (Brandt et al, 1998, Ward et al, 1990) påtalar
betydelsen av detta och fanns det mer strategiska impulser skulle också fler
strategiska effekter kunna uppnås. Däremot vill vi inte överdriva
betydelsen av detta då systemet först och främst är verksamhetsstödjande
snarare än verksamhetsutvecklande i de fall vi har undersökt. Det är alltså
mer ett organisatoriskt IS som bidrar till inre effektivitet än ett strategiskt
IS som ska ge yttre effektivitet (se figur 3.6).

6.1.2 Standardssystemsstrategi – gap mellan användare och ledning

Vi har tidigare diskuterat olika tillvägagångssätt eller strategier vid
anskaffning av standardsystem. Dessa som vi kallar
standardsystemstrategier har vi studerat för att få en förståelse av hur
systemets beställare, det vill säga ledningen hos kunden, har gått tillväga
för att fånga verksamheten, det vill säga användarnas krav och behov.

Den så kallade top-down strategin utgår från någon form av affärsvision
och det är ledningens krav och behov som sätts i fokus. På så vis blir denna
strategi ledningsstyrd. Enligt Angelöw (1998) kan detta tillvägagångssätt
innebära problem då förändringen saknar förankring i verksamheten. Artex
och Harman har ett top-down tänkande i den mening att företagets
implementeringsstrategi helt och hållet har utgått från ledningens krav.
Användarna har inte deltagit i upphandlingsprocessen. Däremot har de inte
ett fullständigt top-down tänkande i den bemärkelse som Earl (1989) gör
gällande då de inte utgick från affärsstrategi och övergripande mål.
Förändringen saknar alltså förankring i verksamheten och har orsakat ett
gap mellan användarna och ledning. Vi menar alltså det finns ett internt gap
då ledningen inte har tagit hänsyn till användarnas behov. Både hos Artex
och Harman har detta tillvägagångssätt inneburit att de inte hade någon
egentlig förståelse av vad de ville ha ut av systemet och dessutom är
användarnas medbestämmande och engagemang lågt. Detta tyder på, vilket
även Angelöw (1998) menar, att ett top-down tänkande som enbart grundar
sig på ledningens krav är ett dåligt tillvägagångssätt för implementering av
affärssystem. Systemet ska ju nyttjas av användarna och därför anser vi att
det är viktigt att deras behov tillgodoses för att rätt krav ska kunna ställas.
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Det är dock viktigt att poängtera att det var ett medvetet val att inte
engagera användarna. Företagen upplevde det som om användarna antingen
inte var tillräckligt mogna eller att det skulle ta för mycket tid och resurser i
anspråk. Detta resonemang stöds i viss mån av Nilsson (1991) som menar
att det gäller att hitta en balans mellan kvalitet och snabbhet i
upphandlingsprocessen. Görs inte en ordentlig kravspecifikation från
början slår det tillbaka senare i processen då kunden tillsammans med
leverantören i efterhand måste anpassa systemet till verksamheten, vilket
innebär stora kostnader för kunden.

I dessa fall rör det sig om relativt små företag och vi menar att litenheten
ökar möjligheten till decentraliserat beslutstagande och engagemang på
operativ nivå, vilket skulle minska gapet mellan ledning och användare.
Mindre företag bör ha bättre förutsättningar för att lyckas engagera
användarna och förstå sin verksamhet, framförallt tack vare att en liten
organisation ger upphov till korta beslutsvägar.

I vår undersökning har vi stött på paradoxen att det stora företaget,
Ahlström, som har sämre förutsättningar att överblicka helheten och
integrera olika delar av verksamheten är de som bäst lyckas göra detta. De
små företagen har lyckats mindre bra med att fånga verksamhetens behov
trots att de borde ha större möjligheter att använda sig av en bottom-up/top-
down strategi.

Ahlström kan sägas ha använt sig av en blandning av top-down och
bottom-up strategi. Detta då de både utgick från ledningens övergripande
strategiska krav samt verksamhetens behov på användarnivå (Earl, 1989).
Detta tillvägagångssätt har lett till att de är det företag där relationen mellan
ledning och användare har fungerat bäst. Tack vare användarnas möjlighet
att påverka har de känt ett större engagemang och mottaglighet för det nya
systemet. Nackdelen med denna metod är att beslutshastigheten blir
långsammare och det stjäl resurser från den ordinarie verksamheten. Ju fler
användare som får vara med och påverka desto långsammare går processen
men istället nås en högre kvalitet.

Vid ett så kallat inside-out synsätt är syftet, enligt Earl (1989), att skapa ett
engagemang för att finna nya lösningar och möjligheter. Launi (1991)
påpekar att en extern konsult kan hjälpa till att finna nya lösningar
samtidigt som objektiviteten behålls. Vår undersökning tyder på att en
extern konsult antingen kan öka eller minska gapen mellan kund och
leverantör. I ett företag där kompetensen inom dataområdet är låg kan en
extern konsult tillföra en viss kunskap vilket kan leda till en bättre
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förståelse mellan kunden och leverantören. Konsulten kan framförallt vara
till hjälp vid val av system och avtalsutförandet. En förutsättning är dock
att konsulten skaffar sig kunskap om verksamheten vilket, enligt vår
undersökning är svårt. Leverantören upplever ibland att konsulten är ett
hinder och att man egentligen utför mycket av dennes jobb. Finns det en
god datakunskap internt har vi svårt att se vad en extern konsult skall
tillföra implementeringsarbetet. En förutsättning är naturligtvis att det finns
resurser att själv klara av upphandlingen. Saknas dessa anser vi att en
extern konsult som har god kunskap om kundens verksamhet är ett
hjälpmedel.

6.1.3 Verksamhetskunskap

I empirin har vi redovisat kundernas verksamhetskrav på systemet i
jämförelse med dess effekter. Vi har utifrån Porters värdekedja (1984)
konstaterat att systemet i stort sett täcker in företagens verksamhet på ett
bra sätt med hänsyn taget till de förväntningar som företagen hade. Vägen
dit har dock inte varit problemfri och många användare är än idag inte helt
nöjda. Kunderna har uttryckt missnöje med leverantörens sätt att arbeta för
att förstå kundens verksamhet. Den allmänna uppfattningen har varit att
kunskapen hos FoG Datas aktörer gällande kundens verksamhet har varit
skiftande. Ofta har projektledaren en god verksamhetskunskap men denne
lyckas inte överföra kunskapen till utbildarna och programmerarna. Det
tyder enligt oss på en brist på systematiskt tillvägagångssätt vid den interna
kunskapsöverföringen hos leverantören.

Porter och Millar (1985) samt Ward et al (1990) konstaterar att IS främsta
uppgift är att hjälpa till med att uppnå det flöde mellan funktionerna som
Porters värdekedjemodell vill framhäva. Leverantören menar att systemet
är uppbyggt enligt ett processtänkande och de har för avsikt att med stöd av
systemet lära in kunden i ett processtänkande. Här stämmer inte
leverantörens självbild överens med kundens upplevelser. Problemet som
vi upplevt är framförallt en bristande intern kommunikation hos
leverantören. Flödena skär över flera moduler men utbildningen bedrivs
modul för modul. Med denna typ av utbildning lyckas inte leverantören få
systemet att integreras på ett bra sätt i verksamheten.

”Leverantörens konsulter lär oss att jobba på olika sätt i olika moduler
trots att flödena rör sig över modulgränserna. Detta gör att vi saknar ett
enhetligt arbetssätt.”

Källa: Tauno Fagerlund, Projektledare, Harman
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Leverantören menar att kunden måste utgå från en vilja att förändra sin
verksamhet i och med införandet av ett nytt system.

”Vi måste bryta ett mönster hos kunden och om de vill ha in den gamla
verksamheten i en ny förpackning behöver de inte byta”.

Källa: Anders Jangvik, AOC, FoG Data

Leverantören vill att kunden ser över sina processer och effektiviserar sitt
sätt att arbeta för att få ut mer nytta. När detta inte sker blir
implementeringsprocessen mer komplicerad. I vår undersökning har
förändringsviljan hos kunderna varit skiftande. Det som har varit det tyngst
vägande skälet till att skaffa ett nytt system är år 2000-problematiken. Att
detta tekniska problem har vägt så tungt tyder på en låg
förändringsbenägenhet hos företagen. Om viljan endast är att härma nuläge
försvinner möjligheterna till att göra systemet till en ”enabler” av mer
effektivt företagande. Här kan vi se ett av de stora gapen som kan uppstå.
Kunden ser bara en möjlighet att lösa 2000-problematiken men vill i övrigt
att verksamheten skall bedrivas på samma sätt som tidigare. Leverantören
anser i sin tur att kunden måste vara förändringsbenägen. I Artexfallet
visste inte kunden vad de ville ha ut av systemet, utgångsläget var att
härma nuläget. De hade enligt leverantören dålig kunskap om sin egen
verksamhet och processerna i organisationen. Företaget anser sig efter
implementeringen vara nöjda med det sätt som verksamheten och systemet
fungerar. De har upplevt vissa förbättringar som de inte räknat med.
Leverantören menar dock att de skulle kunna få ut mycket mer av systemet
om de hade varit mer förändringsbenägna från början samt varit på det
klara med vad de ville ha ut.

6.1.4 Systemkunskap - gap mellan kund och leverantör

Ett av de stora problemen är att kunden tror att systemet skall sköta sig
själv medan leverantören menar att det krävs mycket arbete för att systemet
skall fungera i verksamheten. Vi tycker att leverantören arbetar för att få
kunden att förstå vikten av lägga ner den tid som krävs och att det är upp
till kunden att ta till sig detta.

Dålig systemkunskap hos kunden gör att de känner sig i underläge
gentemot leverantören. Leverantören är medveten om detta problem och
för att avhjälpa det vill de bygga upp en kompetens hos kunden under
implementeringen. Denna kompetensförmedling sker genom utbildning.
Som Launi (1991) påpekar är utbildning och dokumentation viktiga
framgångsfaktorer vid implementeringen. Kunderna saknar dock en
ordentligt dokumentation som kan användas som stöd efter
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implementering. Kunderna menar att det är omöjligt att komma ihåg allting
efter utbildningen och därför skulle man som kund bli mindre beroende av
leverantören om en mer utförlig dokumentation fanns.

6.2 Implementering som process

I detta stycke kommer vi att beskriva implementeringen som process. Vi
kommer att gå igenom parternas projektbehandling och göra en bedömning
av hur de har motverkat eller främjat implementeringen.

6.2.1 Kundens projektbehandling – hur har kunden motverkat eller
främjat implementeringen

I samtliga projekt fanns specificerade tids- och resursplaner men problemet
är att de inte alltid har följts upp. I Harmanfallet lyckades inte
projektledningen poängtera betydelsen av att prioritera systembytet framför
andra arbetsuppgifter vilket ledde till att projektledningen fick ta över
användarnas uppgifter och rollerna blev oklara. Det visar på brister i
projektstyrningen. I Artex-projektet lyckades man hålla tidsramarna när det
gäller driftsstarten av systemet men eftersom projektet inte tilldelats
tillräckligt med resurser har problemen dykt upp i efterhand i stället.
Problemen som vi avser är att kunden har varit tvungen att anlita
leverantören efter införandet för att anpassa systemet till verksamheten och
stötta användarna.

Ett annan brist som vi har identifierat i kundens arbetssätt är avsaknaden av
utvärderingar av systemets betydelse för verksamheten. Nilsson (1991)
betonar att kunden bör ha någon form av förvaltningsorganisation där
regelbundna uppföljningar och utvärderingar av systemets kvalitet görs för
att bygga upp en större kompetens. I endast ett av projekten hade en
ordentlig utvärdering av användarnas upplevelser gjorts.

Leverantören försöker inte påverka valet av projektledare hos kunden.
Ekonomichefen är det vanligaste alternativet men leverantören menar att
detta ej behöver vara den bästa lösningen då ekonomichefen ofta saknar
kunskap och erfarenhet om den operativa verksamheten. Det viktiga är att
projektledaren är insatt i företagets verksamhet. Om så inte är fallet
upplever vi att projektledaren blir en mur mellan leverantören och
verksamheten.
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Eftersom projektledarrollen hos kunden anses vara en nyckelroll blir denna
person mycket viktig och projektledaren kan fungera som en brygga mellan
leverantör och kund och på så sätt förebygga och minska gapen både
externt och internt. Kaldéren (1995) anser att en bra projektledare för ett
implementeringsprojekt bland annat bör ha en hög status inom företaget, en
god kunskap om företagets verksamhet och en förmåga att driva och leda
andra människor. Vi anser att Kaldérens tankar är riktiga men vi tror att
man skulle kunna lägga till en viktig faktor. Det är viktigt att projektledaren
även har en god datakunskap i allmänhet och en kunskap om system och
vad man ska få ut av systemet i synnerhet. Leverantören menar dock att
projektledarens position inte är avgörande utan projektledarens kompetens
och ledaregenskaper är viktigare.

Vi tycker att en av projektledarna på FoG Data på ett bra sätt uttryckte vad
som trots allt är det viktigaste för kunderna att tänka på när det gäller
projektledning.

”Det viktigaste är att kunden förstår att vi inte är deras projektledare. Det
är kundens projekt och det är kunden som skall vara projektledare. Vi skall
bara vara med och stötta projektet”

Källa: Bo Johansson, Projektledare FoG Data

Om kunden inser detta tror vi att implementeringen blir bättre. Kunden kan
då också klara sig bättre efter avslutat projekt då en intern kunskap har
byggts upp och man blir mindre beroende av leverantörens support.

6.2.2 Motstånd mot förändring-ett kommunikationsgap

Earl (1989) menar att det kan vara svårt att konfrontera användare med ny
teknik där företagskulturen inte uppmuntrar eller baseras på nytänkande
och innovation. Hos Artex föreligger det inte en sådan kultur och det har
bidragit till att användarnas engagemang har varit dåligt.

En känsla av utanförskap leder ofta till motstånd till förändringen ochlägre
engagemang. Vidare skulle man kunna tänka sig att lågt inflytande och
engagemang leder till ett sämre förändringsarbete då de behov förändringen
skall uppfylla ej kommer fram (Angelöw, 1998). Detta är något som
understryks i Artex-fallet där initiativet till systembytet helt och hållet kom
från ledningshåll. Användarna hade ingen möjlighet att påverka och den
entusiasm som fanns i inledningsskedet försvann.

”Mitt arbete förändrades totalt men jag hade ingen möjlighet att påverka
det”.
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Källa: Ann-Kristine Palmgren användare Artex

Känslan av att inte kunna påverka har skapat otrygghet och osäkerhet
eftersom man inte vet hur systemet kommer att påverka arbetet. Ett nytt
system känns hotande då det kan innebära att man tvingas lära sig nya
rutiner. Dessutom leder det till en ökad arbetsbelastning eller i värsta fall
avsked från företaget.

Vår undersökning stöder tankarna på att låg datormognad i kombination
med bristande information ger ett stort motstånd till förändring. Det
viktigaste för att minska motståndet mot förändring är att ge de som
påverkas av förändringen möjlighet att komma med åsikter och dessutom
informera om de effekter systemet beräknas få i verksamheten. Ett
nyckelord vid motstånd mot förändring är kommunikation (Angelöw
1998). Leverantören menar att de också har en viktig uppgift att fylla för att
minska motståndet mot det nya systemet. Ju mindre kunskap och
datormognad som användarna har desto viktigare blir det för leverantören
att sätta sig in i användarens verklighet och ta reda på hur det gamla
systemet fungerar. Det bör göras för att på ett enkelt och övertygande sätt
klargöra hur användarens arbetssituation kan förbättras med hjälp av det
nya systemet.
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6.2.3 Kundens beställarkompetens

Nedan har vi i form av ett diagram gjort en sammanfattning av kundernas
beställarkompetens på olika nivåer, dels projektledningen och dels
användarna. Med beställarkompetens menas kundernas kunskap vid
upphandlingen. Om de vet vad de vill ha ut av det nya systemet samt hur
man skall gå till väga för att lyckas med detta.

Artex bedömer vi ha en genomgående svag beställarkompetens, både på
projektlednings- och användarnivå. Datormognaden är överlag låg och de
hade innan uppköpet förlorat mycket kompetens då den dataansvarige hade
gått i pension. Artex upphandling präglas av låg systematik. Behovs- och
kravspecifikation gjordes tillsammans med leverantören då system redan
hade valts vilket är mindre lämpligt enligt Anveskog et al (1984).
Användarna kom sent in i bilden och var dåligt engagerade i projektet.
Förändringsbenägenheten var genomgående låg och prioriteten var inte på
högsta nivå. Eftersom projektorganisationen var lågt formaliserad och
rollerna oklara kom systembytet inte i första hand vilket bidrog negativt till
implementeringen.

Ahlström anser vi vara raka motsatsen med en stark projektledning och ett
högt engagemang hos användarna. Förberedelsen var mycket noggrann och
alternativa system hade studerats av användarna i sk workshops.
Användarna var också i detta projekt mer nöjda med det nya systemet och
implementeringen än hos Artex. Ahlström ansåg sig veta vad de ville ha

Användarna

Projektledning
Svag Stark

Stark

Figur 6:2 Projektledningens- och användarnas beställarkompetens Källa:Egen

Ahlström

Harman

Artex
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och motivationen och prioriteten var hög på båda nivåerna. Därför anser vi
att de hade en stark beställarkompetens både på lednings- och
användarnivå.

Harman har vi placerat i mitten av figuren då vi anser att deras
beställarkompetens ligger mitt emellan ytterligheterna Artex och Ahlström.
Projektledningen hade dragit lärdom av tidigare upphandlingar och
organisationen var väl genomtänkt. Förberedelserna stördes mycket av yttre
omständigheter som ledde till att implementeringstiden blev mycket kort
och resurserna begränsade, vilket var negativt för projektet. Användarnas
datormognad var relativt hög och de förstod att det var nödvändigt att byta
system. De var dock inte helt nöjda med sitt medbestämmande vilket
minskade engagemanget. Harman erkände att de inte riktigt visste vad de
ville ha ut av systemet. Vi bedömer således att både ledning och
användarnas beställarkompetens ligger mitt emellan stark och svag.

6.2.4 Leverantörens projektbehandling - hur har leverantören
motverkat eller främjat implementeringen?

Leverantörens aktörer arbetar alltid i projekt där olika typer av experter
blandas för att genomföra en implementering. Då de alltid arbetar i projekt
blir projektstyrningen mycket viktig. Utvecklingsprogrammet (1988)
poängterar betydelsen av tid- och resursplaner där projektmedlemmarnas
engagemang är noggrant uppstyrt från start. Det är något som enligt
kunderna har brustit i leverantörens organisation, trots att de själva
poängterar betydelsen av detta. En kund menar att tidsramarna sprack på
grund av leverantören. Leverantören erkänner att den interna styrningen i
vissa fall har brustit. De menar att kommunikationen har varit mycket
informell och resurser i form av programmerare och utbildare bokas upp
efter hand. De har en liten organisation vilket underlättar kommunikationen
men nackdelen är resursbristen. Vi har upplevt att vissa nyckelpersoner får
överbelastade roller och det blir svårt att hålla tidsramar.

Leverantören anser sig själva vara mer ärliga mot kunden än vad som
krävs. De anser att de kortsiktigt förlorar på detta men att de på lång sikt
tjänar på att vara ärliga. De menar själva att de prioriterar en nöjd kund
framför ett lönsamt projekt vilket genom ”word-by-mouth” dels kan ge nya
kunder, dels ett varaktigt förhållande med de gamla. Ett flertal av
konsulterna poängterar att de inte lovar mer än vad de kan hålla vilket
bidrar till ett bra förhållande till kunden. Det underlättas av att
projektledaren följer med projektet från att avtal skrivs och framåt.
Projektledaren besitter en stor kunskap och han ska se till att kunden får
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enhetlig information. De intryck vi har fått från kunderna överensstämmer
ganska bra med leverantörens. De tycker inte att leverantören har lovat mer
än vad de kan hålla och de känner sig inte lurade, även om det ibland har
uppstått konflikter om vad som är avtalat.

Leverantören anser att förstudien är deras starka sida då de har konsulter
med flerårig erfarenhet av att utveckla administrativa system. Dessutom har
de konsulter med en god erfarenhet från användarsidan. Detta gör att de
kan förstå kundens problem på ett bra sätt och dessutom har resurser att
anpassa systemet efter användarnas önskemål. Kunderna har dock inte varit
helt nöjda med hur problemen har överförts från användare till leverantör.
Användarna har inte kunskapen att i ord uttrycka problemen som ska gå via
systemägaren till leverantören och tillbaka.

Vi anser att leverantörens främsta styrka är att de har en gedigen erfarenhet
och kan leverera ett brett koncept till sina kunder. Deras svaghet är
organisationen som genomgående är för informell där dokumentation och
koncept saknas. Leverantören anser att det finns ett stort engagemang för
kunden från alla inblandade vilket är ett intryck som även kunderna fått.

Kunderna tycker det är bra att FoG Data endast har en projektledare som
följer med kunden från början till slut. Om det är flera aktörer som kommer
och går i olika faser i projektet skapas förvirring och
kommunikationsproblem. Detta inträffade till en början i Ahlström-
projektet som var struligt i inledningen. När man senare tydliggjorde
projektledarrollen fungerade projektet bättre och gapet mellan kund och
leverantör minskade. Det som möjliggör leverantörens organisation är en
låg personalomsättnig. Vid hög personalomsättning kan det leda till
problem om en projektledare med all kunskap försvinner.

6.2.5 Leverantörens förmåga att möta olika kundtyper

De tre kunderna skapade alltså olika situationer för leverantören att möta
under implementeringsprocessen. I detta kapitel vänder vi på perspektivet
och studerar leverantörens förmåga att tillfredställa olika typer av kunder
med avseende på beställarkompetens vilket diagrammet nedan illustrerar.



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 82 -

Utifrån leverantörens självbild samt kundernas bedömning av deras
förmåga att möta olika kundtyper har vi gjort bedömning enligt figur 6:3.
Leverantören är relativt svag då kundens beställarkompetens är låg vilket
Artex är ett tydligt exempel på. Problemet är inte att det saknas
engagemang för kunden, utan det gäller i dessa fall för leverantören att vara
tuffare och styra kunden hårdare. Dessutom gör bristen på dokumentation
och systematik sig tydligare gällande när kunden har låg kompetens.
Användarna har inte vetat vilka frågor de skall ställa då de inte förstår vad
det handlar om. Vad som händer då är att frågorna dyker upp efter driftstart
vilket ger stort behov av support vilket leder till att budgeten spräcks. Vi
anser att leverantören då bör ta ett större ansvar och känna av var man har
användarna i god tid före driftstart. Kunden är ändå relativt nöjd då
engagemanget från FoG Datas aktörer genomgående har varit högt och de
känner sig inte lurade på något sätt. Kunden är i detta fall medveten om sin
bristande förmåga och knappa resurser.

Man skulle kunna förledas att tro att motsatskunden i form av Ahlström
skulle passa leverantören mycket bättre. Så är dock inte fallet. Detta projekt
har ansetts problematiskt, delvis på grund av att kunden är starkare och
ställer mer krav än vad leverantören är vana vid. Kunden har större
kunskap och accepterar inte anpassningar som ej fungerar bra i deras
verksamhet. Detta har lett till ett flertal avtalskonflikter. Projektet är även
större än de andra och det är fråga om ett flertal implementeringar i en
koncern. Det har leverantören ingen större erfarenhet av och deras litenhet
har bidragit till att de har haft svårt att hålla tidsramar.

Leverantör

Kund

Svag Stark

Stark

Figur 6:3 Leverantörens förmåga att möta olika kundtyper Källa:Egen

Ahlström

Harman

Artex
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Harman, som vi har placerat in i ett mellanläge med en ganska god
beställarkompetens, anser vi passar leverantören bäst. Ledningen hade en
god uppfattning av vad som krävdes men prioriteten har inte genomgående
varit hög hos användarna vilket har försvårat implementeringen något. Här
har dock både användarna och ledningen varit mest nöjda i jämförelse med
de övriga projekten. Även här eftersöker kunden mer systematik och en
grundmodell som skulle hjälpa användarna med problemformuleringen.

Utifrån denna analys anser vi att kunder med en relativt god
beställarkompetens som inte ställer för höga krav passar leverantören bäst.
Leverantören får på grund av sin lilla organisation problem med större
kunder som är vana upphandlare och ställer högre krav.

6.3 Gap mellan leverantör, ledning och användare

I detta kapitel har leverantören och kundens tillvägagångssätt under
implementeringsprocessen analyserats. I processen där parterna försöker få
systemet att fånga verksamheten har vi identifierat gap mellan de tre
aktörerna leverantören samt kundens ledning och användare (se figur 6.4).
Dessa gap kommer vi att fokusera på ett mer konkret sätt i nästkommande
kapitel.

Strategi

Systemet
Verksam

het

Figur 6.4 Gap mellan system, strategi och verksamhet skapar gapen mellan leverantör,
ledning och användare Källa: Egen
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are

Ledning

GAP
GAP



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 84 -

7 Slutsatser och rekommendationer
I detta kapitel ämnar vi att presentera våra slutsatser med avseende på
vilka skillnader i förväntningar som har identifierats hos kund och
leverantören. Vidare kommer vi löpande att ge förslag och
rekommendationer till båda parterna för att de på ett bättre sätt ska leva
upp till varandras förväntningar och önskemål och uppnå en lyckad
implementering av affärssystem. Vi lämnar tidigare struktur för att friare
diskutera vad denna undersökning har kommit fram till.

7.1 Skillnader i förväntningar mellan kund och
leverantör

Vi kommer i slutsatserna att koncentrera den diskussion som fördes i
analysen och mer konkret peka på de skillnader som finns i förväntningar
mellan kund och leverantör och då visa de gap eller problem  som uppstår
under implementeringsprocessen. I modellen nedan visas de gap som vi har
identifierat. Vi kommer också att ge egna förslag på hur dessa gap kan
minskas.

Sammantaget kan vi konstatera att de implementeringsprojekt vi har
undersökt inte har varit problemfria och varken kunderna eller leverantören
har till fullo förmått att leva upp till varandras förväntningar.

Verksamhetskunskap
Utbildning
Problemformulering

Engagemang
Påverkbarhet
Kommunikation
Prioritet

Verksamhetskunskap
Förändringsbenägenhet
Helhetsförståelse
Prioritet

Ledning

Leverantör

Användare

Kund

Figur 7.1 Gap i implementeringsprocessen Källa:Egen

GAP
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7.1.1 Verksamhetskunskap

Vi anser att grunden för att en kund skall fånga sina egna behov ligger i att
förbereda sig väl. Leverantören förväntar sig att kunderna har god kunskap
om sin verksamhet och sina processer, samt vet vad de vill uppnå med
systemet. Vår undersökning visar att kunderna inte har tillräcklig kunskap
om verksamhetens behov vilket gör att det är svårt att nå önskvärd nytta
med systemet. För att kunden ska förstå verksamhetens behov krävs det att
de utreder användarnas behov. Det är användarna som finns närmast
verksamheten och de har den bästa kunskapen. Kunderna förväntar sig att
leverantören på motsvarande sätt förstår kundens verksamhet. Om inte
kunden själv fångar sin verksamhet ser vi det som svårt för leverantören att
göra det. Det enda sättet för leverantören att fånga kundens verksamhet är
att gå genom kunden.

Att arbeta med användargrupper tror vi är en bra lösning för att öka
verksamhetskunskapen. Leverantören skall styra kunden till att utnyttja
användargrupper. Det bör finnas systemägare på användarnivå som blir
någon form av eldsjäl inom sin modul. Det är viktigt att man inom
organisationen ger systemägarna tid och resurser för att bli ”experter” inom
sitt område.

Att arbeta med användargrupper ger även kunden möjlighet att skaffa sig
högre beställarkompetens, det vill säga veta vad man vill ha och kunna
formulera detta. Det måste finnas personer i organisationen som kan
bedöma hur man skall använda systemet i verksamheten. Att ha en hög
beställarkompetens innebär också att kunden måste kunna ställa
professionella krav på leverantören.

Som kund, och framförallt om det är en svag kund med låg
beställarkompetens, är man mycket beroende av leverantören och dennes
kunskap. Leverantören lyckas dessvärre inte till fullo hjälpa kunderna med
deras problemformuleringar. Vi anser att leverantören bör tillhandahålla en
modell som visar de generella problem som uppstår hos nya användare av
systemet och på så vis hjälpa kunderna att ställa rätt frågor. Dessutom bör
det tas fram en mer utförlig dokumentation om systemets funktionalitet.

7.1.2 Förändringsbenägenhet

Leverantören hävdar att kunderna måste vara förändringsbenägna, men då
den främsta anledningen till att anskaffa systemet har varit att lösa 2000-
problematiken finns inte den rätta viljan till att förändra verksamheten.
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2000-problematiken är ett övergående problem och detta gör att vi tror att
inställningen vid anskaffning av ett standardiserat affärssystem kommer att
förändras. När inte samma tidspress finns tror vi att företagen kommer att
satsa hårdare på att effektivisera processerna i samband med systembytet.

7.1.3 Engagemang

Leverantören förväntar sig engagerade användare hos kunden. Det är dock
inte alltid som kunden har förstått vikten av att engagera användarna. Vi
anser att upphandlingen inte endast kan göras på ledningsnivå utan
engagerade användare är ett måste för att kunden ska lyckas fånga
verksamhetens behov och få en lyckad implementering. En dålig
förankring hos användarna ger låg acceptans av det nya systemet.

När kunden är svag och användarna dåligt engagerade ställs det högre krav
på leverantören. Leverantören bör utveckla någon form av systematik för
att engagera användarna. Ju mindre kunskap som finns hos kunden desto
hårdare måste leverantören styra kunden och tydligt klargöra för alla
inblandade aktörer vad som krävs för att implementeringen skall hålla
uppsatta tids- och budgetramar.

I två av projekten ansågs det inte finnas tillräckliga resurser för att
engagera användarna. Därför bör implementeringen genomföras i ett skede
då det finns ett finansiellt och resursmässigt utrymme för det.

7.1.4 Prioritet och projektbehandling

Leverantören påpekar att det är kundens projekt och att det är kunden som
ska driva det framåt. Leverantören förväntar sig då att kunden lägger ned
de resurser som är stadgat i avtal. Projektledningen hos kunden poängterar
inte alltid betydelsen av systeminförandet och ser inte till att nödvändiga
resurser finns. Med tanke på investeringens storlek och betydelse för
företaget är det viktigt att systeminförandet har mycket hög prioritet.
Användarna har haft svårt att kombinera projektet med sina vanliga
arbetsuppgifter vilket har varit negativt för implementeringen.

Ett stort problem är att kunden tror att systemet ”skall sköta sig själv”
medan leverantören menar att det krävs mycket arbete för att systemet skall
fungera i verksamheten. Då kundens ledning inte har förstått betydelsen av
prioritet och engagerade användare är det viktigt att leverantörens
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projektledare går in och verkligen gör klart för kunden vad som krävs för
att lyckas med implementeringen.

Leverantören anser att projektledaren hos kunden har den klart viktigaste
rollen i projektet. Därför blir valet av projektledare mycket viktigt vilket
kunderna inte alltid förstår. Enligt vår uppfattning skall man ställa fyra
övergripande krav på projektledaren. Projektledaren bör ha hög status på
företaget, vara användare av systemet, ha god kunskap om företagets
verksamhet samt vara kunnig inom dataområdet.

Leverantörens organisatoriska litenhet kan innebära både för- och
nackdelar. Fördelarna är att kunden har kontakt med endast ett fåtal
personer som därmed får den rätta kunskapen. Projektledaren hos
leverantören har kundansvar som kvarstår även efter avslutat projekt vilket
ger en varaktig relation vars betydelse betonas av kunderna. Problemet är
att projektet blir beroende av ett fåtal nyckelpersoner vilket gör det sårbart.
Litenheten leder också till bristande resurser vilket resulterar i svårigheter
att hålla de tidsplaner som leverantören själv har avtalat om.
Projektstyrningen hos leverantören bör bli mer formell där tydligare tids-
och resursplaner görs. Informaliteten har inneburit dålig
kompetensspridning och oklara roller.

7.1.5 Utbildning och helhetsförståelse

Som kund måste man ha en vilja att lära sig. Kunden måste avsätta resurser
till omfattande utbildning och kompetensutveckling för användarna av
systemet. Det är viktigt för kunderna att bygga upp en intern kompetens då
detta minskar beroendet av leverantören. Ett sätt att bygga upp den interna
kompetensen är att ha kontinuerlig uppföljning och formella möten där
användarna träffas för att diskutera problem och möjligheter med systemet.
Undersökningen har också visat att det är sättet som utbildningen
genomförs på som är av stor betydelse. Utbildningen skall i möjligaste mån
bedrivas i den miljö som användarna verkar i och den skall vara så
individuell som möjligt. Utbildningen måste få kundens olika aktörer att
arbeta med systemet på ett likartat sätt. Vidare saknar kunderna en
helhetssyn hos leverantören. Det är få utbildare som har en
helhetsförståelse av systemets olika moduler och hur de hänger samman.
Då vissa av modulerna går in i varandra anser vi att det blir extra viktigt
med ett enhetligt utbildningskoncept hos leverantören där flödet fokuseras
hårdare.
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7.1.6 Feed-back

Leverantören borde i högre grad arbeta med att få feed-back från kunden. I
vår undersökning har leverantören inget utvecklat arbetsätt för detta och det
är något som vi tycker borde utvecklas. Man måste hitta ett sätt att
diskutera utvecklingsbehov för hela kundbasen. Ett förslag skulle kunna
vara någon form av användarförening. Det är inte bara gentemot kund som
leverantören måste arbeta med utvärdering. Även internt är det viktigt att
man utvärderar vad som har fungerat bra och dåligt i de olika projekten.

Leverantören borde genom en användarförening utveckla en plan över
framtida utveckling och genom en dialog med användarföreningen
prioritera olika utvecklingsprojekt. Leverantören kan på så vis skapa
kunskap om krav och förväntningar. Kunderna får möjlighet till en större
inblick i krav som andra ställer samt vilka krav som leverantören
prioriterar. Kunden kan ställa krav på vad leverantören skall satsa på och
leverantören kan få en uppfattning om vad som är relevant för kunderna.

7.2 Reflektioner

I början av denna uppsats hade vi som författare vissa förväntningar på
problematiken vid införandet av affärssystem. Med facit i hand kan man
konstatera att både leverantör och kund har skuld till att systemet inte på
bästa sätt infogas i verksamheten.

Det är viktigt att poängtera att gapen kostar pengar, för kunden i första
hand. I viss mån är gapen lönsamma för leverantören. Behöver exempelvis
kunden extra support måste de naturligtvis betala. Huruvida leverantören
profiterar på gapen eller inte anser vi bero på hur kundstocken och
resurserna ser ut. Under 90-talet har FoG Datas främsta mål varit att bygga
upp en kundbas och få ut systemet på marknaden. De har haft tid att
engagera sig hårt för kunderna och lösa deras problem. Ju fler kunder de
har desto svårare blir det att jobba på detta sätt. Det går inte att åka ut till
kunderna direkt när de kör fast, den tiden kommer inte att finnas och det
leder också till att gapen blir mindre ”lönsamma” för leverantören. Det
krävs att de arbetar mer systematiskt och tillhandahåller mer
dokumentation för kunden.

I framtiden krävs att de i större utsträckning blir problemlösare framför
ordertagare. Det kommer att krävas att leverantören ”fångar” det unika hos
varje kund. Det tror vi kommer att underlättas av att systemen blir mer



Implementering av standardiserade affärssystem – förhållandet mellan kund och leverantör

- 89 -

programmerbara, dvs de ger möjligheter till bättre anpassningar till
företagets verksamhet samt ökad flexibilitet vid förändringar.

Något som flera av kunderna har påpekat är att IT-investeringar
karaktäriseras av hög acceptans av misslyckanden och
budgetöverdragningar. Vid en jämförelse med andra investeringar säger
företagen att de aldrig skulle acceptera motsvarande problem. Vi tror att
kundernas ställning kommer att förbättras ju mer mogen branschen blir.
När medvetandegraden hos kunderna ökar kommer högre krav att ställas på
leverantören.

7.3 Förslag på fortsatt forskning

Arbetet med denna uppsats har medfört att vi som författare reflekterat över
några närliggande problemställningar som vi anser kan vara intressanta att
fördjupa sig i.

Vi har i vår undersökning stött på problemet med hur svårt det är att mäta
nyttan med systemet. Därför skulle det vara intressant att studera
möjligheter till att utveckla mätverktyg för detta.

Då vi i vår uppsats har konstaterat det låga strategiska intresset skulle det
vara av intresse att det görs en djupare studie om standardsystem även i
större utsträckning kan användas som ett led i att skapa konkurrenskraft. I
detta sammanhang tror vi även att det skulle vara intressant att undersöka
systemets betydelse externa intressenter. Exempelvis företagets kunder,
leverantörer och revisorer.

Forskning skulle också kunna bedrivas över hur stor del av systemen som
utnyttjas. Är utnyttjandegraden så hög som den borde vara? Hur kan
affärssystemet integreras med övriga system? Vad skall utföras i
affärssystemet och vad skall utföras av andra system? Hur skall kopplingen
fungera?
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Bilaga 1
Intervjuguide till leverantör

Affärsområdeschef

Er roll som affärsområdeschef?
Är du inblandad i samtliga projekt?

Vilka aktörer är inblandade i ett projekt?
Anlitar kunden ofta externa verksamhetskonsulter?
Hur går samarbetet med dessa till?
Vilka aktörer är viktigast i ett projekt?
Hur ser kontakten mellan programmerare och kund ut?
Hur ser kontakten mellan säljare och projektledare vid avtalsslutförande ut?
Vad har styrgruppen för funktion?

Hur ser projektgången ut?
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för ett lyckat
implementeringsprojekt?
Vilka är de vanligaste problem som uppstår vid en implementering?
Vem bär ansvaret för eventuella problem, kund eller leverantör?

Vilka uppfattningar har du om kunden?
Hur ser den ideala kunden respektive den faktiska kunden ut?
Vad krävs av kunden för att implementeringen skall lyckas?
Vad är de vanliga fel som kunden gör?
Säger Ni nej till vissa kunder vars verksamhet inte passar systemet?
Anser ni att kunderna har väl kartlagda processer?
Finns det kommunikationsproblem mellan kund och leverantör?

Projektledare

Vad innebär din roll som projektledare?
Vem hjälper dig vid problem.

Förberedelse
Vad vet ni om kunden innan kontrakt skrivits?
Vad är viktigt för er att veta om kund?
Vad visste ni om kundens verksamhet?
Utgår ni från en generell metod vid implementering?
Vilken bild av systemet ges till kunden innan kontrakt skrivits?
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Vilken typ av kund anser Du att systemet passar?
Hur hade kunden förberett sig?
Var de själva klara på hur deras business model ser ut?
Hade kunden gjort egna behovsanalyser och kravspecifikationer?
Hur uppfattade Du dessa?
Har ni hjälpt dem i deras föreberedelser? Hur gick ni till väga för att förstå
kundens verksamhet? På vilket sätt hjälper ni kunden?
Era styrkor och svagheter som leverantör?
Hur gick utbildningen till?
Anpassas utbildningen. beroende på kundens behov?
Fanns det ett flödesstänkande under utbildningen?
Hur tror du användarna uppfattade utbildningen?
Har utbildarna någon kunskap om kundens verksamhet?

Användning
Hur fungerade införandet av systemet?
Skedde införandet etappvis eller från en dag till en annan?
Vad gick bra respektive dåligt i själva införandet?
Vem har ansvaret?
Vilka är Era styrkor och svagheter vid införandet?

Anser du att Ni förstod kundens verksamhet?
Anser Ni att systemet har lyckats fånga kundens verksamhet på ett bra sätt?
Vilka bär ansvaret för detta, leverantören eller kunde

Vad för typ av förändring av verksamheten gjorde kunden i samband med
implementeringen av systemet?
Hade de en medveten förändringsstrategi?
Vilka faser av implementeringen är ni mest nöjda/missnöjda och varför?
Har systemet anpassats efter processerna eller tvärtom?
Hur anser Ni att projektet har lyckats?
Vad gjordes bra respektive mindre bra av er som leverantör?
Hur tror Ni kunden har uppfattat projektet och er som leverantör?
Tro Du kunden fick vad den förväntat sig?
Hur uppfattade du den här kunden?
Vad skulle kunden kunna ha gjort bättre?
Vad kännetecknar en bra respektive dålig kund?
Har Din uppfattning förändrats under projektets gång?
Hur ser Du på förhållandet mellan ledning, användare, IT-specialist?
Hur hade Du lagt upp implementeringsprocessen idag om ni fick göra om
det?
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Bilaga 2
Intervjuguide till kund

Projektledare

Vad innebär din roll som projektledare?
Vad hade du för roll i projektet?
Vilken befattning har du i företaget?
Hur såg projektorganisationen ut under det aktuella projektet?
Var det rätt organisationsform?
Vilka andra aktörer är inblandade hos Er?

Förberedelse

Varför anskaffade Ni ett nytt affärssystem?
Din inställning till systembytet?
Andra aktörers inställning?
Vad har Ni haft för förändringsstrategi i samband med anskaffandet av
affärssystemet?
Visste ni vad ni ville ha ut av systemet?
Vilken förberedelser gjordes innan implementeringen?
Vems var behoven?
Var uppstod krav på nytt standardsystem och vem bestämde hur
upphandlingen skedde?

Har ni utgått från affärsstrategi?
Har ni identifierat processerna i samband med systembytet?
Funderade ni på andra alternativ än standardsystem - egenutvecklat?
Hur valdes system och leverantör?
Vilken hjälp fick ni av leverantören i förberedelsefasen?
Vilken erfarenhet fanns av tidigare upphandlingar?
Vilken kännedom om produkten hade Ni?
Hur skaffade ni er kunskap om leverantören?
Hur engagerades användarna i projektet?
När blev de involverade?
Hur är kommunikationen mellan ledning och användare?

Hur fungerade införandet av systemet?
Anser Ni att systemet har lyckats fånga verksamhet och strategi på ett bra
sätt?
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Vilka bär ansvaret, Ni eller leverantören?
Anser ni att leverantören försökte förstå er verksamhet?
Var ni själva klara på hur Er verksamhet ser ut?
Hur har system och verksamhet anpassats till varandra?
Har ni anpassat Era processer efter systemet eller har många anpassningar
av systemet gjorts för att möta Era krav?
Har leverantören förstått er verksamhet?
Är systemet användarvänligt?
Hur gick utbildningen till?

Användningsfasen

Har systemet respektive implementeringen motsvarat förväntningarna?
Vilken prioritet har systembytet haft i företaget jämfört med andra
aktiviteter?
Har leverantörerna motsvarat förväntningarna?
Har systemet motsvarat förväntningarna?
Har ni själva kontroll respektive kunskap om systemet då problem uppstår?
Känner ni beroende av leverantören?
Vilka faser av implementeringen är ni mest nöjda/missnöjda och varför?
Har samarbetet förändrats under processens gång?
Kommunikationsproblem mellan kund och leverantör?
Hur hade ni lagt upp projektet idag om ni fick göra om det?
Skulle ni göra om det?
Hur anser Ni att projektet har lyckats?
Vilka brister ser ni hos leverantören?
Hade det varit bra med en extern konsult?
Hur fungerar systemet idag?

Användare

Hur var Er roll i projektet?
Vad har Ni för befattning i företaget?
Vilka möjligheter har du till påverkan?
Vad förväntade Ni er av systemet?
Var Ni positivt eller negativt inställd till systemet?
Blev det som ni hade tänkt?
Hur var ledningens engagemang för systembytet?
Underlättar systemet det dagliga arbetet?
Hur har arbetet förändrats med systemet?
Vilken delaktighet hade Ni i förändringsarbetet?
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I vilken fas blev Ni delaktig av implementeringen?
Anser Ni att systemet har lyckats fånga verksamheten på ett bra sätt?
Vad har ni för affärsstrategi?
Hur engagerar du dig för att förstå affärsplanerna?


