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Förord

Detta är den första boken i sitt slag som behandlar hur man både Väljer och Förvaltar Standardsystem. Vi har förkortat det till VFS. Vi vet genom olika undersökningar som gjorts, att den totala volymökningen av systemförvaltningsarbetet ökar
med cirka 12 procent per år. Detta kan illustreras med t.ex. det totala (i hela världen) antalet rader källkod som ackumuleras till stora volymer. Siffrorna är hämtade
från Capers Jones; Programming productivity och figuren från Peder Brandt; Hur
bedriver man systemförvaltning.
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I Sverige är kostnaden för systemförvaltning cirka 16 miljarder per år. Andelen
egenutvecklade system respektive standardsystem var 1994, 64 respektive 36 procent, med en ökningstakt av andelen standardsystem med cirka 2 procent per år,
vilket innebär att vi i början på 2000-talet kommer att ha hälften standardsystem
och hälften egenutvecklade system.
I samband med att vi har utvecklat ett kapitel om strategi, har vi studerat ett antal
IT-strategier från olika större företag. Mycket ofta har man uttryckt sig på följande
sätt (här i förkortad och förenklad skrivning); man skall i första hand studera vad
marknaden har att erbjuda av standardsystem och hur det svarar mot uppställda
krav/behov, innan man börjar fundera på att egenutveckla system. Detta förefaller
ganska självklart med tanke på hur mycket dyrare det är att egenutveckla system än
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att köpa och anpassa ett standardsystem. Å andra sidan är utvecklingskostnaden
bara en del (10-30 procent) av ett ADB-systems totala kostnader under dess livstid.
Inriktningen på boken är att den skall vara ett praktiskt stöd för dem som funderar
på att anskaffa ett standardsystem, för dem som redan har standardsystem och även
den andra parten; de som på olika sätt marknadsför standardsystem.
Även om boken är praktiskt inriktad börjar vi med att förklara vårt synsätt på problematiken kring att välja och förvalta standardsystem. Vi presenterar en modell,
VFS-modellen, som vi genomgående på olika sätt kommer att använda oss av.
(Kapitel 1)
Den bästa arbetsformen för att anskaffa och förvalta standardsystem är att arbeta i
projektform. Vi har därför med ett kapitel som handlar om projektarbete, med den
här speciella inriktningen mot användning av standardsystem. (Kapitel 2)
Eftersom vi inte har hittat någon strategi för hur man skall planera standardsystemarbetet, har vi känt oss tvingade att utveckla en sådan; VFS-strategi. (Kapitel 3)
Ett kapitel behandlar hur man bedriver en förstudie inför valet att anskaffa och förvalta systemet eller någon annan lösning. Vi har utvecklat ett ”checkträd” med tio
olika utgångar. Det är ju inte säkert att ett standardsystem är den rätta lösningen.
(Kapitel 4)
Om man nu beslutar sig för en standardsystemlösning, beskrivs det utförligt hur
man skall gå tillväga vid val, anpassning och införande, i kapitlet som vi kallat för
”utveckling”. (Kapitel 5)
När man väl implementerat och kört igång sitt standardsystem, då börjar den i
kalendertid längsta cykeln, nämligen förvaltning av standardsystem. Här presenterar vi en förvaltningsmodell som skall vara ett stöd för hur förvaltningsarbetet bör
bedrivas. (Kapitel 6)
Vi avslutar med att kortfattat diskutera hur vi ser standardsystem som en möjlighet
till förändring inför och under 2000-talet. (Kapitel 7)
I detta sammanhang är det intressant att fundera kring hur marknaden över standardsystem egentligen ser ut. Vi har fått tillstånd att redovisa en leverantörsstudie
av Rolf Andersson och Anders G. Nilsson med titeln ”Standardsystemmarknaden –
en bransch i omvandling?”. Denna leverantörsstudie är ursprungligen publicerad i
en tidigare bok från Studentlitteratur ”Att Föra Verksamheten Framåt”. (Kapitel 8)
Stockholm i januari 1998
Peder Brandt

Rolf Carlsson

Anders G. Nilsson
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1 VFS-modellen

Detta kapitel ger en bas till vår föreslagna metod för att välja och förvalta standardsystem (VFS-metoden). Standardsystem börjar alltmer användas som hjälpmedel
för att effektivisera affärsverksamheten hos många företag. Detta innebär att man i
första hand anskaffar standardsystem i stället för att egenutveckla programvara på
företag. En speciell omständighet är här att vi som kund blir beroende av leverantören bakom själva standardsystemet. Vilken service och support kommer leverantören att ge för sitt system? En kritisk framgångsfaktor är om användarna i verksamheten, ADB-avdelningen och leverantören kan samarbeta på ett professionellt sätt
under arbetet med anskaffning, drift och förvaltning av standardsystem.

1.1 Synsätt och begrepp
1.1.1 Målgrupp och avgränsningar
Målgruppen för vårt arbete är personer (linjechefer, systemutvecklare, AU-personer mm), som inom medelstora och stora företag upphandlar, inför och förvaltar
standardsystem i sina verksamheter.
Vi har avgränsat oss till att förutsätta en anskaffning eller vidare förvaltning av en
standardprogramvara. Vi berör således ej primärt egenutvecklade system. Vidare
koncentrerar vi intresset på standardsystem, som kan verka i en eller flera systemmiljöer och därmed vara kompatibla, exempelvis flytta stordator till smådator.
Syftet är att förbättra kvalitén och ge en bra metodik för att införa standardsystem i
verksamheter med hjälp av VFS-metoden (Välja och Förvalta Standardsystem).
VFS-metoden tar utgångspunkt i kundens situation. Hur ska jag som kund välja
och förvalta standardsystem för att nå bättre verksamhetsstöd?
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1.1.2 Standardsystem och andra systemtyper
På ett företag har vi vanligtvis en blandning av olika typer av informationssystem. I
detta sammanhang vill vi urskilja fyra olika systemtyper:

•
•
•
•

Standardsystem
Egenutvecklade system (Egen-system)
”Joint-venture” system (Joint-system)
Manuella system (MDB-system)

De tre första systemtyperna är exempel på ADB-system. ”Joint-venture” system är
ett kombinerat system av standardsystem och egenutvecklat system. Det är ett samarbete mellan vårt företag och en leverantör att bygga ett gemensamt system. Eftersom vi har en portfölj med olika typer av system på ett företag blir det kritiskt att
studera systemens gränssnitt med varandra. Vidare behöver vi även beakta kopplingar till externa system i omgivningen. Se bilden nedan. Vi kommer här att studera standardsystem mer i detalj. Vårt fokus är standardsystem och deras kopplingar (gränssnitt) till andra system. Ett standardsystem är en färdig programvara
som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett företags verksamhet. Man kan betrakta
ett standardsystem som en paketerad systemlösning. Det utgör ett redan existerande informationssystem som måste ha utnyttjats tidigare på annat håll.

Externa system
Vårt fokus
Standardsystem

Egensystem

MDBsystem

Jointsystem
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Ett standardsystem har utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara flera
användares (kunders) verksamhetsbehov. Detta innebär att användare går ut på
marknaden och köper/upphandlar färdiga system, i stället för att låta utveckla system på egen hand.
Standardsystem är generella system och bygger vanligtvis på en bred erfarenhetsbas från olika företagstillämpningar. Idén bakom standardsystem är att flera företag
ska utnyttja samma programpaket i stället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Med
standardsystem kan vi fördela tid, kostnader och ansträngningar på flera användare.
Ett standardsystem innehåller ett eller flera sammanhängande dataprogram och har
karaktären av datorbaserat (automatiserat) informationssystem. Återanvändning av
datorbaserade informationssystem mellan företag är ett specialfall av standardsystemtillämpning.
Ett specifikt standardsystem är orienterat mot en viss applikation och kallas då
även ibland för applikationspaket. Det kan vara olika svårt att standardisera applikationer beroende på hur mycket de varierar mellan olika företag. Exempel på applikationer för standardsystem är:

•
•
•
•
•
•

Ekonomisystem
(redovisning och kund/leverantörsreskontra)
Personalsystem
(löneberäkning och PA-system)
OFL-system
(order, fakturering, lager)
MPS-system
(material- och produktionsstyrning)
CAD/CAM-system
(datorstödd konstruktion/produktion)
KIS-system
(kontorsinformationssystem)

Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt t.ex. i form av stora integrerade
system eller som små standardmoduler (”pusselbitar”) som vi kombinerar ihop på
valfritt sätt. Vidare medger standardsystem olika frihetsgrad för en kund att
påverka systemets användning. En möjlig klassificering av standardsystem efter
ökande frihetsgrad är:

•
•
•

Hårdkodade (låsta) system
Tabellstyrda (parameterstyrda) system
Programmerbara system (”plattformar”)
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1.1.3 Det speciella med standardsystem
När standardsystem införs i en verksamhet så får vi acceptera att arbeta efter vissa
regler för att få nytta av positiva effekter och minimera negativa effekter av standardsystem. Vi har nedan listat upp ett antal aspekter som är unika i många fall i
samband med införande av standardsystem inom ett företag.

Negativa effekter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extern leverantör utan företagskännedom
Större krav på extern kompetens
Kompetensutvecklingsproblem inom intern dataavdelning
Behovet av AU-hantverkare växer internt
Ej företagsstandard när det gäller dokumentation
Risk att man låser utvecklingen av systemet p.g.a. leverantörens vilja att
tjäna pengar
Programmen kan vara skrivna på ett sådant sätt att dem inte kan underhållas
av vem som helst
Vi måste ta kommande ”releaser” (versioner) av systemet
Spagettisyndrom internt mellan olika valda standardsystem
Vi kommer snabbt igång men frestas att glömma förstudien och låta standardsystemet bli vårt krav
Kopplingar till andra system är viktiga att tänka igenom före valet av standardsystem
Förhastade beslut
Underskattning av anpassningsbehov
Risk för överanpassning
Leverantörsberoende ökar
Höga driftkostnader om vi nyttjar liten del av systemet. Hög redundans.

Positiva effekter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rutiner för införande är ofta standardiserade
Snabb installation
Billig utveckling och förvaltning
Säker kalkyl
Erfarenhet inbyggd i systemet (”know-how”)
Praktiska prov (prototyping i fullskala)
Flexibla system
Vi kan verka genom en användarförening för att få kvalité i system och
lägre kostnader

 Studentlitteratur

12

6709 01 Kap 1

27 mars 2001 07.47:36

sida 12 av 33

Ett standardsystem kan tillföra verksamheten mycket om vi tänker igenom listan
ovan och eventuellt lägger till fler aspekter som man kommer på. En viktig del för
att lyckas är att tänka efter vilken systemarkitektur vi vill upprätthålla och vilka
krav vi har på ett nytt informationssystem.
Ett bra sätt att ta reda på vad man köper är att metodiskt jobba igenom val, anpassning och införande för att sedan vara mer säker under förvaltningsarbetet och inte
råka ut för otrevliga överraskningar internt eller externt hos leverantören.

1.1.4 Vårt synsätt
Vårt synsätt lägger ett perspektiv på hur vi anser att man bör bedriva arbete med
standardsystem på företag. Vi sammanfattar vårt synsätt i form av ett antal värderingar och principer för vad vi anser är ”bra” informationssystem och effektiv
utveckling/ förvaltning av dessa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardsystem ska stödja ett företags affärsverksamhet på ett professionellt
sätt.
Det är viktigt att kontrollera att standardsystem är ”rätt” lösning på ett företags problem.
Utveckling och förvaltning av standardsystem behöver integreras till en helhet vid systemarbete.
Standardsystem samverkar ofta med andra typer av system inom en ADBorganisation (centralt, lokalt). Detta ställer krav på en systemsamordningsfunktion.
Vårt studieområde är standardsystem och dess kopplingar till omgivningen
för främst storföretag.
Det är viktigt att man angriper frågor kring standardsystem på ett systematiskt sätt under hela dess livscykel på ett företag.
En kritisk framgångsfaktor är att berörda personer (intressenter) aktiveras
under hela systemarbetet.
Det är viktigt att man utgår från företagets aktuella strategier för standardsystem vid utveckling och förvaltning.
Standardsystem kräver en speciell form för systemarbete. Det går ej att
använda generella och etablerade metoder för utveckling/förvaltning ”rakt
av”. Det specifika med standardsystem kräver egen metodik.
En användbar metod bör ta utgångspunkt i kundens situation. Med andra
ord ett kundperspektiv: Hur ska jag som kund välja och förvalta standardsystem för att nå en bättre verksamhet?
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1.2 ISA-modell
Här beskrivs vilka intressenter (personalkategorier, externa organisationer) som
berörs, hur de samverkar med varandra och vilka ansvarsroller de har vid utveckling/förvaltning av standardsystem. Vi kallar detta för ISA-modell som är en förkortning av (Intressenter, Samverkan, Ansvar) – modell. ISA-modellen består således av tre delmodeller, nämligen intressentmodell, samverkansmodell och ansvarsmodell. Se bilden nedan.

ISA-modell
Användargrupp
Ansvarsmodell

Samverkansmodell

ADBavdelning

Leverantör

Intressentmodell

1.2.1 Intressentmodell (I)
Det finns olika intressenter av standardsystem vid utveckling och förvaltning. Med
intressenter avses olika personalkategorier och externa organisationer som utgör
aktörer under systemarbetet. Det kan enligt vårt synsätt finnas tre intressegrupper
under utvecklings- eller förvaltningsarbetet. Dessa kallar vi för användargrupp,
ADB-avdelning och leverantör. Varje intressegrupp består av ett antal konkreta
intressenter. Vi ger nedan exempel på intressenter som kan ingå i dessa grupper.
Det är värt att notera att deltagare i en användarförening för ett standardsystem
kommer från alla tre intressegrupperna. En användarförening är en sammanslut Studentlitteratur
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ning av olika företag som utnyttjar samma standardsystem. Man kan därvid
betrakta användarföreningen som en egen intressegrupp.

Användargrupp (för olika verksamhetsområden):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledning
Affärsansvarig
Processägare
Delprocessägare
Beställare
Systemägare
Slutanvändare
Fackföreningar
Informationsansvarig/ägare
Användarförening (deltagare)
m.fl.

ADB-avdelning (central eller lokal dataavdelning):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemansvarig
Delsystemansvarig
Rutinansvarig
Förvaltningsansvarig
Interfaceansvarig
Systemadministratör
Programmerare
Systemerare
ADB-chef/Datachef
Systemchef
Driftchef
ADB-teknisk ansvarig
ADB-tekniker
Konsulter (interna, externa)
AU-specialist/utredare
Användarförening (deltagare)
m.fl.

Leverantör:
Olika typer av leverantörer:

•

Systemleverantör
– internleverantör inom företaget
– svensk leverantör på marknaden
– utländsk leverantör på marknaden
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•

Konsulter
– leverantörsberoende
– leverantörsoberoende

•
•

Programmäklare (trading)
Hårdvaruleverantör

Intressenter hos leverantören:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ledning
Försäljare
Kundansvarig
Modulspecialist
Programmerare
Systemerare
AU-specialist
Användarförening (deltagare)
m.fl.

1.2.2 Samverkansmodell (S)
Under utveckling och förvaltning av standardsystem samverkar de olika intressegrupperna med varandra. Vi ska nedan beskriva inbördes relationer mellan intressegrupperna för några olika sammanhang.
Vi har funnit att man idag kan identifiera fyra olika typfall för samverkan mellan
användargrupper, ADB-avdelning och systemleverantörer.
1 Leverantören av systemet fungerar som underleverantör till ADB-avdelningen,
som i sin tur fungerar som huvudleverantör till användargruppen.
2 Leverantören av systemet har kontakt med ADB-avdelningen, men det aktuella
systemet berör en annan användargrupp än i fall nummer 1. Här uppkommer
behovet att vara samordnare.
3 Leverantören av systemet har kontakt med användargruppen, som i sin tur har
kontakt med ADB-avdelningen i vissa fall.
4 Leverantören har kontakt med användargruppen och varken användargrupp eller
leverantör har kontakt med ADB-avdelningen. (Lokalt system utan behov av
samverkan).
Dessa fyra typfall kan naturligtvis finnas på samma företag eller i kombination.
Bilden nedan sammanfattar vår samverkansmodell med de fyra typfallen.

 Studentlitteratur
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Användargrupp 4
Användargrupp 2

2
Användargrupp 3

ADB-avdelningen

1

Leverantör
A

1 2 3
Användargrupp 1

2

3

Leverantör
C

Leverantör
B

4

Leverantör
D

Vi vill nu beröra samspelet mellan intressegrupperna när det gäller avtal och nya
versioner (”releaser”) av standardsystem. Förutom användargrupp, ADB-avdelning
och systemleverantör kan vi även betrakta användarföreningen som en intressegrupp. Se bilden nedan.

Användarförening

Införa nya versioner
Systemleverantör

Avtal

ADBavdelning

Avtal
Nya versioner
Användargrupp
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Användargruppen kan välja att arbeta direkt mot en standardsystemleverantör och
upprätta avtal och få nya versioner (”releaser”) installerade och ta hjälp av ADBavdelningen med intern samverkan med de system som man där underhåller. De
krav som man erhåller från den centrala ADB-avdelningen kan sedan realiseras
med hjälp av den externa leverantören.
En annan väg för användargruppen kan vara att låta ADB-avdelningen vara huvudleverantör av både egenutvecklade system och standardsystem. Då har systemleverantören en kontaktpunkt på företaget i form av ADB-avdelningen och detsamma
gäller för användaren.
En användargrupp kan även välja att jobba mot användarföreningen för att diskutera frågor och att därmed få större kraft bakom orden då man vill vidarutveckla sitt
standardsystem. Ofta har både systemleverantören och ADB-avdelningen med
representanter på dessa möten för att skapa sig en bättre bild över utvecklingen.
Ofta är ju användarmöten kring ett system inriktade mot användare och mot ADBfolk för att rätt information skall kunna spridas till rätt grupper. Formen är ofta sk
”Workshops” kring ett visst ämne.
Som en sammanfattning kan vi notera att systemsamordningsrollen blir allt viktigare inom ett företag i takt med att man inför standardsystem. Denna roll är naturligtvis beroende på storlek på standardsystem som införs, befintlig miljö och kunskapen om befintliga system. Rollen kommer att vara aktuell fram till den dag vi
har standardsnitt mellan olika förekommande standardsystem som finns på marknaden. Se bilden nedan.

Systemsamordnings
roll

Leverantör A

Leverantör B

Leverantör C

Användarförening
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1.2.3 Ansvarsmodell (A)
En viktig fråga vid utveckling och förvaltning av standardsystem är fördelning av
ansvar mellan olika intressegrupper. När man inför standardsystem på företaget
uppkommer direkt frågan: Behöver vi en ADB-avdelning och vad skall den göra
för oss? Det är då viktigt att man kommer överens om en lämplig ansvarsfördelning. Följande rollfördelning kan t.ex. gälla:

Systemleverantör:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utformar systemet enligt given specifikation
Programförutsättningar
Programmering
Effektivitet, produktionssäkerhet
Systemtest inför acceptanstest
Systemdokumentation
Registeromläggning
Utbildning
Programunderhåll
ADB-teknisk vidareutveckling
Hålla systemdokumentation aktuell

ADB-avdelning:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bevaka driftaspekter
Systemtest
Driftdokumentation
Registeromläggning
Utbildning
ADB-drift
Samordna med andra system
Ställa ADB-tekniska krav på leverantören

Användargrupp:

•
•
•
•
•
•
•

Bevaka användaraspekter
Detaljutforma manuella lösningar
Testa systemet
Upprätthålla användardokumentation
Utbilda andra användare
Initiativ till vidareutveckling av systemet
Uppföljning av systemets användning och ekonomi
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•
•

Planera körningar som behöver göras
Upprättar avtal med ADB-avdelning/leverantör

VFS-modellen ger möjlighet att beskriva vilka ansvarsroller som olika konkreta
intressenter har vid införande av standardsystem. Exempel på intressenter finns
omnämnda i avsnitt 1.2.1. En sådan ansvarsfördelning är relaterad till olika
beskrivningar av situationer som kan uppkomma under utvecklings- och förvaltningsarbetet.
Vilka ansvarsroller kan förekomma?
De roller och ansvar man lägger i varje roll kan variera från företag till företag. Här
anges ett antal standardiserade rolltyper som kan finnas under utveckling och förvaltning av standardsystem.

Man har rollen av att:
förkortning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluta om helhet......................................Bh
Besluta om delar .......................................Bd
Ansvara för eller styra emot .....................As
Ge synpunkter på ......................................Gs
Aktivt medverka till ................................ Am
Ta del av ................................................... Td
Samordna ................................................. Sa
Utreda........................................................ Ut
Planera........................................................ Pl
Utföra systemering....................................Us
Utföra programering ............................... Up
Bevaka.......................................................Bv

Dessa rollbeskrivningar kan nyttjas under olika arbetsetapper vid utveckling (se
avsnitt 5.2) och förvaltning (se avsnitt 6.4).
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1.3 Arbetsmodell
Modellen delar upp arbetet i ett antal överblickbara uppgifter som kräver olika
kunskap och kompetens. VFS-metoden har en arbetsmodell som delar in systemarbetet i ett antal naturliga områden. Arbetsmodellen är uppbyggd kring följande
arbetsområden:
Strategi
Förstudie
Utveckling
Förvaltning
Projektarbete

(se kapitel 3)
(se kapitel 4)
(se kapitel 5)
(se kapitel 6)
(se kapitel 2)

Varje arbetsområde med tillhörande delar beskrivs utförligt i var sitt eget kapitel.
Samband mellan arbetsområdena visas av bilden nedan.

Strategi

Förstudie

Utveckling

Förvaltning

Projektarbete
Speciellt mellan utveckling och förvaltning har vi funnit ett intressant samband.
Det som förenar är själva användningen och driften av standardsystemet. Vid
utveckling är målet att ta i drift och använda ett helt nytt system. Vid förvaltning är
målet att underhålla ett i drift varande system. Se bilden på nästa sida.
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Förvaltning

Drift

Utveckling

VFS-metoden har en arbetsmodell som bygger på SIV-metoden för utveckling och
RDF/RRV-ansatsen för förvaltning. Arbetsområdena utveckling och förvaltning
består av ett antal faser och etapper. Se bilden på nästa sida.
Vi ska nu sammanfatta hur arbetsmodellen i VFS-metoden är uppbyggd. Arbetsmodellen kan som mest bestå av följande sammanhängande delar:

•
•
•
•
•
•
•

Arbetsområden, som består av
Arbetsfaser, som består av
Arbetsetapper, som består av
Arbetsmoment, som består av
Arbetssteg, som hänvisar till
Dokument/checklistor, som kan understödjas av
Case-verktyg/datorstöd

Nedan beskrivs de olika arbetsområdena i VFS-modellen.

1.3.1 Projektarbete
Med projektarbete avser vi här att styra ett projekt så att slutprodukten i form av
t.ex. ett nytt informationssystem kommer fram i rätt tid och till rätt kostnad. Projektstyrning innebär att leda, planera, organisera och följa upp arbetet i en projekt Studentlitteratur
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Förberedelse
F
ö
r
v
a
l
t
n
i
n
g

Initiering

Förvaltningsförstudie

Beredning

Planering

Genomförande

Åtgärd
Utveckling
Överlämnande

Anskaffning
Utvecklingsförstudie

Val

Anpassning

Införande

Användning
och drift

Besiktning
Efterstudie

Avveckling

Uppföljning

Mätning
Avveckling

grupp. För att klara av detta behöver vi administrativa hjälpmedel i form av t.ex.
milstolpeplan, ganttschema och ansvarskort. I kapitel 2 beskriver vi en enkel
modell för projektarbete för VFS-metoden som innehåller följande etapper:
1
2
3
4

Projektstart
Projektplanering
Projektgenomförande (med VFS-metoden)
Projektavslut
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Under projektgenomförandet utför vi det konkreta arbetet med VFS-metoden. De
övriga etapperna bildar projektstyrning som underlag för arbete med strategier, förstudier, utveckling respektive förvaltning av standardsystem enligt VFS-metoden.
Systemarbete brukar vanligtvis ske i projektform. Vad menar vi då egentligen med
”systemarbete”? Systemarbete är ett gemensamt namn för arbete med utveckling
och förvaltning av informationssystem. En svår fråga är ibland att avgöra om arbetet i en viss situation är av karaktären utveckling eller förvaltning.
Med utveckling avser vi åtgärder av större omfattning och som är relativt tidskrävande att genomföra. Systemutveckling är mer genomgripande och får långsiktiga
effekter på verksamheten. När det gäller standardsystem behöver vi här skaffa en
klart bättre lösning t.ex. val av ett nytt system eller en omfattande systemanpassning. Detta kan innebära nyutveckling eller vidareutveckling av system.
Med förvaltning avser vi åtgärder av mindre omfattning och som går relativt snabbt
att genomföra. Systemförvaltning medför begränsade insatser och har kortsiktiga
effekter på verksamheten. När det gäller standardsystem avses smärre modifieringar och anpassningar av systemet för att uppfylla verksamhetens behov på ett
acceptabelt sätt. Man kan uttrycka det så att man genomför ”finputsningar” på systemet. Detta kan göras till en viss nivå. När förvaltningsarbetet sedan blir tungrott
och svårbemästrat är det aktuellt att satsa på en mer genomgripande utveckling av
system och verksamhet.

1.3.2 Strategi
Med strategi menar vi angreppssätt eller handlingsmönster för att nå ett önskat
resultat. Med andra ord medel (”vägar”) att försöka tillgodose övergripande mål
(”vision”). En strategi markerar en långsiktig inriktning av någon verksamhet och
hur den bör samverka med sin omgivning (helhetssyn). Strategier kan ha olika
omfattning och dignitet. En uppdelning av strategier kan göras i fem områden (eller
nivåer):

•

•

Företagsstrategi
för att nå mål som uppfyller företagets affärsidé avseende marknader/produkter
genom att bedriva en lönsam operativ verksamhet (affärsstrategi, verksamhetsstrategi)
Informationsstrategi
för att nå mål om en god samverkan mellan operativ verksamhet och systemstruktur genom att identifiera/realisera olika användares informationsbehov
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•
•
•

AU-strategi
för att nå mål om en effektiv Administrativ Utveckling (AU) inkl. förvaltning av
system genom att nyttja rätt kompetens och arbetssätt (t.ex. metoder)
VFS-strategi
för att nå mål om effektivt nyttjande av standardsystem genom lämpliga riktlinjer för förstudie, utveckling och förvaltning (standardsystemstrategi)
ADB-strategi
för att nå mål om en effektiv datormiljö med nätverk genom lämpligt nyttjande
av befintliga och kommande ADB-resurser (hårdvara, infrastruktur)

Ofta formuleras strategier i form av ett antal principiella riktlinjer och spelregler
(”yttre ramar”) som begränsar handlingsfriheten för olika beslut. De anger då förhållningssätt och utgör övergripande styrinstrument för ledningen.
Företagets affärsstrategi bildar utgångspunkt för allt strategiarbete. Företagsstrategin brukar ofta brytas ned i ett antal funktionsstrategier som reglerar arbetet inom
specifika verksamhetsområden inom företaget (t.ex. försäljning, produktion, konstruktion och ekonomi).
Strategier på olika nivåer måste harmoniera med varandra. Detta innebär att VFSstrategin måste stödja AU-strategin som i sin tur måste stödja Informationsstrategin
som till slut ska stödja Företagsstrategin. ADB-strategin ligger som grund för att
kunna realisera de övriga strategierna.
En AU/ADB-strategi är en samlande beteckning för AU-strategi, VFS-strategi och
ADB-strategi. Företagets informationsstrategi bildar utgångspunkt för arbete med
AU/ADB-strategier. Konkreta VFS-strategier finns idag oftast inte på företagen
trots att man nyttjar alltmer standardsystem för sina verksamheter.
VFS-strategin anger kriterier för när standardsystem ska användas i verksamheten.
Den styr och reglerar arbetet med utveckling och förvaltning av system (inkl vägval mellan dessa). Vi kommer att koncentrera oss på arbetet med att ta fram en
VFS-strategi för ett företag. Vår arbetsmodell för att utforma strategier för standardsystem består av fyra etapper:
1
2
3
4

Uppstart av strategiarbete
Utarbetande av VFS-strategi
Fastställande av VFS-strategi
Återrapportering av erfarenheter

I kapitel 3 beskrivs etapperna för strategiarbete i detalj. Vidare redogör vi för ovannämnda områden eller nivåer av strategier inom ett företag.
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1.3.3 Förstudie
En förstudie går ut på att först precisera företagets problem i nuläget och sedan
föreslå alternativa lösningar/åtgärder inför framtiden. Det är viktigt att man analyserar både styrka och svagheter med verksamheten. Bra inslag i verksamheten ska
överföras till framtiden. En förstudie av ett företags verksamhet kan leda fram till
olika resultat:

•
•
•
•

stabilisering av verksamheten (”status quo”, nollalternativ)
utveckling av verksamheten
förvaltning av verksamheten
avveckling av verksamheten

Vid verksamhetsutveckling kan vi satsa på olika förändringsåtgärder t.ex. affärsutveckling, organisationsutveckling och systemutveckling. Systemutveckling kan
innebära egenutveckling eller anskaffning av standardsystem.
Förstudier kan ha olika omfattning och utgångspunkt. Vi delar in arbetet med förstudier i olika etapper:
1
2
3
4

Nulägesbeskrivning
Problemanalys
Åtgärdsanalys
Rapportering

Förstudier med standardsystem som åtgärd kan ha olika inriktningar. Vi kan här
göra en indelning i olika typer av förstudier:
I

Strategiförstudie
Förstudie med inriktning mot att studera behovet av att ta fram en strategi för
nyttjande av standardsystem på vårt företag.

II Utvecklingsförstudie
Förstudie med inriktning mot att anskaffa ett nytt standardsystem till verksamheten.
III Förvaltningsförstudie
Förstudie med inriktning mot att stärka förvaltningen av befintlig portfölj av
standardsystem och egenutvecklade system på företaget.
En förstudie kan starta utifrån ett strategiperspektiv, ett utvecklingsperspektiv eller
ett förvaltningsperspektiv. Vidare kan man i början vara osäker om inriktningen så
att ett vägval sker mellan t.ex. utvecklingsförstudie och förvaltningsförstudie. I
vissa lägen är det aktuellt att satsa på båda typerna av förstudie samtidigt.
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I kapitel 4 beskrivs etapperna för förstudie i detalj. Vidare beskrivs vad som är speciellt med en strategiförstudie, en utvecklingsförstudie respektive en förvaltningsförstudie.

1.3.4 Utveckling
Utveckling av ett företags verksamhet innebär alltid en förändringsprocess. Ett
organisatoriskt tillstånd förändras till ett annat tillstånd. Vi förändrar gradvis företagets verksamhet från ett visst nuläge till ett önskvärt framtida läge. En verksamhet kan utvecklas på olika sätt t.ex. med hjälp av affärsutveckling, organisationsutveckling och systemutveckling.
Systemutveckling eller systemering innebär analys och utformning av såväl manuella som datorbaserade informationssystem. Detta med sikte på att informationssystemen ska stödja företagets affärsverksamhet på ett mer professionellt sätt.
Utveckling av datorbaserade informationssystem kan utföras på olika sätt:

•
•

Egenutveckling av
– Skräddarsydda system
(med programspråk)
– Genererade system
(med IH-verktyg/4GL)
Anskaffning av standardsystem

Ett standardsystems livscykel på ett företag omfattar faserna anskaffning, användning och besiktning. Detta motsvarar ett utvecklingsperspektiv på systemarbetet.
Det egentliga utvecklingsarbetet omfattar själva anskaffningsfasen.
Anskaffning av standardsystem består normalt av etapperna val, anpassning och
införande. Med anskaffning menas upphandling eller återanvändning av system.
En speciell omständighet är att vi här behöver jämföra verksamhetens krav med
motsvarande egenskaper i studerade standardsystem. Vidare blir vi beroende av
samarbete med olika leverantörer av standardsystemen.
Vår utvecklingsmodell för standardsystem består av ett antal faser och etapper.
Efter en förstudie som pekar på behovet av nya standardsystem delar vi in arbetet i
sex etapper:
1
2
3
4
5
6

Val
Anpassning
Införande
Användning (och drift)
Efterstudie
Avveckling
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De tre första etapperna utgör arbetsfasen ”anskaffning” av standardsystem. De två
sista etapperna kallar vi för ”besiktning”. I kapitel 5 beskrivs etapperna för utveckling i detalj med aktuella arbetssteg och checklistor (dokument).

1.3.5 Förvaltning
Förvaltning kan i princip utföras för olika delar av ett företags verksamhet. Vi ska
här koncentrera oss på vad man normalt brukar kalla för systemförvaltning.
Förvaltning av datorbaserade informationssystem omfattar åtgärder för att bibehålla eller förstärka systemets nyttoeffekter för den betjänade verksamheten till en
rimlig kostnad. Detta med sikte på att förlänga ett i drift varande systems livslängd.
Förvaltningsåtgärderna kan vara av olika karaktär för ett system:

•
•
•
•

Utredningar
(av problem och förslag)
Korrigeringar
(av fel i systemet)
Förbättringar/anpassningar
(mht verksamhet och teknologi)
Saneringar
(av onödiga systemdelar)

Förvaltning inbegriper även en översyn av lämpliga manuella rutiner för aktuellt
system. Arbetet med förvaltning av system består normalt av faserna förberedelse,
åtgärd, drift och mätning. Detta motsvarar ett förvaltningsperspektiv på systemarbetet. Vi kan ha olika syften med förvaltning av system t.ex.:

•
•

aktiv förvaltning
passiv förvaltning

(förebyggande, uppsökande)
(avhjälpande)

En speciell problematik är att förvaltning normalt omfattar en stor portfölj av både
egenutvecklade system och standardsystem på ett företag. Detta ställer höga krav
på en effektiv systemsamordning. En speciell omständighet med standardsystem är
att förvaltningen bör ske i samarbete med leverantören av programvaran. Vanligtvis finns kompetensen om standardsystemets funktion och uppbyggnad hos leverantören, dvs utanför det egna företaget.
En förvaltning kan avse olika saker för ett system t.ex. funktioner, teknik/utrustning, utbildning och dokumentation. Förvaltning behöver ej alltid innebära direkta
systemändringar utan kan vara inriktad på att få personalen att utnyttja systemet på
ett bättre sätt.
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Vår förvaltningsmodell för standardsystem består av ett antal faser och etapper. Vi
delar in arbetet i nio etapper:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Initiering
Förvaltningsförstudie
Beredning
Planering
Genomförande
Överlämnande
Användning (och drift)
Uppföljning
Avveckling

De fyra första etapperna utgör arbetsfasen ”förberedelse”. De två följande etapperna bildar arbetsfasen ”åtgärd”. De två sista etapperna kallar vi för ”mätning”. I
kapitel 6 beskrivs etapperna för förvaltning i detalj med aktuella arbetssteg och
checklistor. Som ett komplement beskriver vi även hur en modell för support av
standardsystem kan se ut ur leverantörens synvinkel i avsnitt 6.3.

1.4 Stödmodell
En metod behöver kompletteras med olika stödmodeller för att styra och kontrollera systemarbetet på ett effektivt sätt. Stödmodeller brukar finnas för projektstyrning, kvalitetsstyrning och säkerhet/sårbarhet. Se bilden nedan.
Stödmodeller

Projektstyrning
Kvalitetsstyrning
Säkerhet och sårbarhet

Projektstyrning
Här avses att styra ett projekt så att slutprodukten i form av ett nytt informationssystem kommer fram i rätt tid och till rätt kostnad. Projektstyrning innebär att leda,
planera, organisera och följa upp arbetet i en projektgrupp. I kapitel 2 presenterar
vi en enkel modell för styrning av projektarbetet.
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Kvalitetsstyrning
Här avses att styra ett systems funktionella och tekniska kvalitet mot uppsatta mål.
Med funktionell kvalitet menas hur väl systemet uppfyller användarnas behov.
Teknisk kvalitet har att göra med systemets prestanda. Vid utveckling och förvaltning genomgår vi ett antal arbetsetapper. Som ett avslutande arbetssteg efter varje
etapp kan en s k ”review” av kvalitén genomföras för att kontrollera att ett tillräckligt underlag finns för att kunna fortsätta systemarbetet. Några exempel på stödmodeller för kvalitetsstyrning är Q-metoden och Systemdiagnos.

Säkerhet och sårbarhet
Här avses att planera för att upprätthålla en acceptabel säkerhet för informationssystem som är under utveckling eller förvaltning. En hög säkerhet minskar risken
för att systemet blir sårbart för verksamheten. Ett exempel på stödmodell är SBAmetoden.
Vi kommer i kapitel 2–6 att detaljerat behandla vissa delar av VFS-metoden, nämligen arbetsmodellen och därutöver en stödmodell för projektstyrning. Den senare
kallar vi för projektarbete. Vår övergripande VFS-modell som bas för arbetet sammanfattas i bilden nedan.

Synsätt och Begrepp

ISA-Modell

Arbetsmodell
Strategi

Användargrupp
Ansvarsmodell

Förstudie
Utveckling

Samverkansmodell

ADBavdelning

Förvaltning

Leverantör

Intressentmodell

Stödmodeller

Projektstyrning
Kvalitetsstyrning
Säkerhet och sårbarhet
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1.5 VFS-modellens dynamik
Vi har i föregående avsnitt beskrivit de olika delar som tillsammans bildar VFSmodellen. Vårt synsätt avseende standardsystem styr ISA-, arbets- och stödmodellerna. Det är viktigt att man ser samspelet mellan de olika modellerna för att kunna
arbeta effektivt. ISA-modellen hjälper att reda ut vilka intressenter som berörs på
företaget och på vilket sätt de samverkar samt vilken ansvarsfördelning som finns.
En bra definierad ansvarsmodell med klar rollfördelning underlättar fortsatt arbete
med att införa och förvalta standardsystem på ett effektivt sätt. Se bilden ovan.
Ansvarsmodellen styr sedan arbetssättet och är naturligtvis influerad av vårt synsätt
och våra grunddefinitioner av standardsystem. Arbetsmodellen ger möjligheter att
systematiskt arbeta igenom olika områden rörande standardsystem. Grundarbete
görs genom att man utformar en strategi inom standardsystemområdet som reglerar
agerandet och handlingsutrymmet. Den strategi som utformas är naturligtvis styrande både för förstudie, utveckling, förvaltning samt projektstyrning inom standardsystemområdet.
Ett bra standardsystemavtal föregås alltid av en förstudie som visat vilka problem
som skall lösas och följaktligen hur systemet skall vara utformat för att ge maximalt resultat i verksamheten. Genom att nyttja checkträdet som vi utvecklat inom
förstudiefasen ger vi hjälp med att ställa ett antal viktiga frågor. Under förstudien
så är det bra att checka av med strategin innan man går vidare med att dra slutsatser
av mera långtgående art.
Vi har nu en bra bild över vad våra krav är samt är redo att gå vidare till utvecklingsfasen som inriktar sig på att välja, anpassa och införa standardsystem inkl
gränssnitten till egna system. Inom utvecklingsfasen får vi ett bra stöd av olika
checklistor som gör arbetet snabbare och effektivare. Utvecklingsfasen hjälper oss
att komma från krav till införda och integrerade system. Under denna fas kan man
även ha nytta av att ibland återvända till strategiavsnittet efter den förstudie vi
gjort.
När systemet är infört och integrerat så är det viktigt att man förvaltar systemet och
dess gränssnitt på ett effektivt och rationellt sätt. Förvaltning av standardsystem är
ett eftersatt område och man går ofta på minor p.g.a. bristande affärsmässighet mot
leverantörer eller därför att man har dålig kontroll på modifieringar av systemet.
De stödmodeller som vi pekar på är framför allt projektstyrning, kvalitetsstyrning
samt säkerhet och sårbarhet. Här har vi valt att fördjupa oss kring att integrera en
enkel och effektiv modell för projektstyrning som även berör områden som utbildning, avtal och kompetensutveckling.
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Bilden på nästa sida åskådliggör hur samspelet ser ut mellan utveckling/förvaltning. En central person på de flesta företag är den som har ansvaret och som beslutar hur systemet skall utvecklas och vilka modifieringar som skall göras. I vårt
exempel har vi kallat honom/henne ”systemägare”. Systemägaren är ofta den som
analyserat verksamheten med hjälp av checkträdet och fördjupat ett problemområde med hjälp av en förstudie. Detta kan även göras av en annan person på uppdrag av systemägaren. Förstudien kan resultera i utveckling av ett nytt system som
sätts i drift eller förvalta ett redan driftsatt system.
Under förvaltningsarbetet av ett driftsatt system kan man sedan arbete med aktiv
eller passiv systemförvaltning. Aktiv systemförvaltning är då man kontinuerligt
analyserar vilka problem som kan uppstå och förebygger dessa åtgärder. Kontinuerligt återmatas erfarenheter till systemägaren som beslutsfattare. Passiv förvaltning innebär att man först agerar då ett fel uppstår och löser därmed detta akut vid
varje tillfälle. Även akuta fel rapporteras till systemägaren. Uppföljning av systemet i drift kan resultera i att man avvecklar systemet t.ex. på grund av för höga
driftskostnader.
Ett annat alternativ kan vara att genomföra en efterstudie som en del av ett utvecklingsprojekt. Denna efterstudie ger även återmatning till systemägaren som därefter
kan fatta beslut om utveckling, förvaltning eller förstudie och avveckling.
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2 Projektarbete

Projekt blir en allt vanligare arbetsform att bedriva administrativ utveckling inom.
Vi har valt att se projektarbetet som en ram för VFS-metoden. Här avses att styra
ett projekt så att slutprodukten i form av ett nytt informationssystem kommer fram
i rätt tid och till rätt kostnad. Projektstyrning innebär att planera, leda, organisera
och följa upp arbetet i en projektgrupp.
Vi kommer även i detta kapitel att belysa tre viktiga företeelser under ett projektarbete, nämligen kalkylen, avtalet och utbildningen. Detta mot bakgrund att dessa är
viktiga för ett lyckat projekt. En kalkyl kommer in både under projektplaneringen
och framförallt under projektgenomförandet t.ex. förstudier, utveckling. Avtal
kommer främst in under utveckling och förvaltning. Utbildningen är en mycket
viktig del och omfattar både utbildning av användare och kompetensutveckling av
AU/ADB-personal. Utbildningen kommer in under alla olika etapper i vår VFSmodell, men användarutbildningen och dess planering ligger främst inom utveckling och förvaltning. Kompetensutveckling av AU/ADB-personal finns inom alla
etapper och utgör en grund till ett lyckat införande både från företaget och leverantören.

2.1 Projektstyrningsmodell
Ett projekt är en avgränsad uppgift som genomförs under en begränsad tidsperiod
och ofta av en tillfälligt sammansatt organisation. Det finns idag en mängd olika
metoder och synsätt på hur ett projekt skall bedrivas och vad man skall göra för
aktiviteter. Gemensamt för de flesta modeller är att man förutsätter erfarna projektledare och att de ofta arbetar i en perfekt organisation. Tyvärr är inte verkligheten
så, utan vi har ofta projektledare på ett storföretag som gör sitt första projekt och
med chefer som inte förstår vikten av att planera arbetet och följa planerna.
Vi kommer att beskriva en minimodell för den oerfarna projektledaren eller den
som kanske varit med om ett eller två projekt.
34
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Vår modell är indelad i fyra olika etapper (se bilden nedan):
1
2
3
4

Projektstart
Projektplanering
Projektgenomförande
Projektavslut
Projektstyrningsmodell VFS
Projektarbete

Etapper

Projektstart

Projektplanering

Projektgenomförande

Projektavslut

Projektorganisation

Uppföljning

Steg

Målformulering

Tidplanering

Projektarbetet börjar med att direktiv för arbetet utformas av en beställare och att
projektledaren och styrgruppen utses. Detta arbete görs under projektstarten och
resulterar i ett projektdirektiv. När projektledaren erhållit direktivet skall han tolka
direktivet och planera arbetet. Detta görs under etappen projektplanering och resulterar i en projektspecifikation.
Vi har nu projektspecifikationen som grund för att bedriva arbetet i ett strategi-,
förstudie-, utvecklings- eller förvaltningsprojekt i enlighet med VFS-modellen. När
projektet är klart skall det vederbörligt avslutas genom att man rapporterar det slutgiltiga resultatet ställt mot projektdirektiv och projektspecifikation. Detta görs i
etappen projektavslut.
Vi kommer nu att beskriva denna modell i detalj och hur man skall bedriva arbetet.
En viktig lärdom, som det kan vara bra att ha i åtanke, är att man skall anpassa projektarbetet till den företagskultur som gäller där man skall genomföra uppdraget.
Man skall t.ex. inte formalisera projektarbetet för mycket i en organisation som
inte är van med detta. Detta kan vi som projektledare ofta utläsa genom att intervjua beställaren och på det sätt han skriver sitt projektdirektiv.
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2.2 Projektstart
Syfte
Ett projekt kan startas av en hel rad olika skäl. Det kan vara strategi-, förstudie-,
utvecklings- eller förvaltningsprojekt i enlighet med vår VFS-modell. Gemensamt
är dock att man vill formalisera problemlösandet i organiserade och styrbara former mot ett givet resultat.

Underlag
Underlaget till en projektstart är oftast en viljeyttring från någon verksamhetsansvarig att lösa ett problem på ett organiserat och formaliserat sätt. Det kan även
vara i form av en skriftligt akut problembeskrivning eller genom ett planerat igångsättande av projektet och som dokumenterats i en AU-plan för denna verksamhet.
Beställaren prioriterar ofta vilka problem som skall lösas och ambitionsnivån med
utgångspunkt från problemets inverkan på verksamheten, hans personella resurser
och hans ekonomiska resurser. Detta kan medföra att man får ett symtom på ett
problem, att lösa och inte det verkliga problemet.

Genomförande
Ett projekt startar genom att vi erhåller ett direktiv för vårt arbete från en beställare
samtidigt som en projektledare utses i organisationen. Direktivet utgörs av en
beskrivning av uppdraget och de förutsättningar som skall gälla.
Vi fastställer i denna etapp tre saker:

•
•
•

Projektdirektiv
Styrgrupp
Projektledare

Arbetet görs av en beställare som skriver ner direktivet utifrån sin uppfattning av
problemområdet och hur det skall lösas. Ofta så stämmer beställaren av med andra
berörda personer innan direktivet formas. Beställaren och andra berörda bildar
sedan oftast styrgrupp för arbetet.
Exempel på en mall för projektdirektiv:
1 Bakgrunden till uppdraget?
• Historik
• Tidigare projekt/underlag
• Beställare av detta uppdrag?
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2 Uppdragsbeskrivning.
• Problembeskrivning/område
• Huvudmål – Vad vill beställaren uppnå?
• Delmål – Vilka delmål kan identifieras?
• Resurser – Vilka resurser finns tillgängliga?
• Rapportering – Hur skall arbetet rapporteras?
• Starttidpunkt – När skall det starta?
• Sluttidpunkt – När skall det vara klart?
• Kopplingar till andra projekt?
3 Vem är projektmottagare/ledare?
4 När skall projektspecifikation vara klar?
5 Vem skall besluta och godkänna projektspecifikationen?
Projektledaren får sedan i uppdrag att planera, genomföra och avsluta projektarbetet i enlighet med givna direktiv.
Ofta utses en styrgrupp för projektet (samtidigt som projektledaren väljs) och har
till uppgift att stödja och styra projektledaren i sitt arbete. I styrgruppen ingår
beställaren (sammankallande) och ansvariga för de områden som skall belysas
under projektarbetet.
Valet av projektledare är naturligtvis mycket viktigt och skall göras med omsorg.
Hans roll kan sammanfattas i följande 7 punkter.
1 Någon som kan se helheten och arbeta med delarna samtidigt.
2 Han skall skapa produktivitet och kreativitet i projektarbetet så att man uppfyller
givna direktiv.
3 Det skall vara någon som är ”entreprenör” och inte förvaltare.
4 Han är ansvarig för resultatet i projektet.
5 Jordnära affärsmannaskap.
6 Arbetsledartalang som vågar agera.
7 Någon som inte uppfinner hjulet på nytt utan jobbar med återanvändning av tidigare framkomna resultat.
Det går säkert att göra denna lista oändligt lång tills man i princip har angett en
kravbild som bara en superman kan uppfylla. Det som är viktigt är därför att tänka
efter vilka punkter som är mest väsentliga för vår situation.

Resultat
Resultatet från projektstarten är att vi har en utsedd projektledare och en styrgrupp
samt format ett projektdirektiv i enlighet med ovan angivna mall.
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Projektdirektivet överlämnas nu till projektledaren som skall på uppdrag från
beställaren/styrgruppen värdera projektdirektivet och bestämma sig om han kan
och vill åta sig uppdraget på givna direktiv. Ibland kan det vara så att beställaren
inte vet vilken som kommer att vara projektledare utan överlämnar då direktivet till
en projektmottagare som t.ex. kan vara en annan intern organisation eller ett
externt konsultföretag som kommer med förslag på projektledare i sin organisation.
Då föreslås oftast projektledaren i projektspecifikationen som är ett resultat från
nästa etapp.

2.3 Projektplanering
Syfte
Syftet med denna etapp är att projektmottagaren eller projektledaren skall tolka och
värdera det givna uppdraget i projektdirektivet och komma med ett förslag på
genomförande i en projektspecifikation.

Underlag
Underlaget för denna etapp utgörs av projektdirektivet från föregående etapp och
eventuellt en intervju med beställaren när man fick uppdraget. Det man kom fram
till i intervjun när uppdraget (direktivet) överlämnades kan det vara en fördel om
man noterar skriftligt och skickar tillbaka det till beställaren som en första bekräftelse på att man uppfattat uppdraget rätt. Detta är också en handling som uppskattas
av beställaren och leder till att man oftast inte hamnar på fel väg från början. Det är
naturligtvis viktigt att man för en dialog med sin beställare under hela arbetet med
att ta fram projektspecifikationen om några oklarheter uppkommer.

Genomförande
När projektmottagaren/ledaren fått sitt direktiv så måste en tolkning/planering av
arbetet göras, så att man vet vad som skall göras, när och av vilka. Detta arbete kan
delas in i följande arbetssteg:
1
2
3
4

Målformulering
Tidplanering
Projektorganisation
Uppföljning

Dessa steg kan till viss del ske parallellt och dokumenteras ofta i en projektspecifikation som redovisas under resultatet från denna etapp.
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2.3.1 Målformulering
Syftet med målformuleringen är att klargöra bakgrund och förutsättningar för projektarbetet, med utgångspunkt från givna direktiv.
Checklista:

•
•
•
•

Beskriv projektets bakgrund
Formulera huvudmålet dvs vad vi skall uppnå
Ange delmålen genom att beskriva hur vi skall gå tillväga för att nå huvudmålet.
Ange ekonomiska och tidsmässiga ramar

När vi formar målen kan det vara bra att nyttja formuleringar som t.ex.
Huvudmålet är att ………… och uppnås genom att (följande delmål/aktiviteter
genomförs) ………… vilket kräver att (följande resurser) ………… avsätts
under (följande tidsperiod) ………… och genom att följande avgränsningar
gäller …………

2.3.2 Tidplanering
Syftet med tidplaneringen är att ta fram planer över vad som skall göras, när, av
vem och till vilken kostnad. Det är även viktigt att vi anger beroenden mellan olika
aktiviteter i planen. Underlaget för tidplanering fick vi i föregående steg när vi fastställde målen för olika tidsintervaller.
Checklista:

•
•
•
•
•
•
•

Upprätta en aktivitetslista för varje delmål
Identifiera viktiga händelser
Ange uppskattad tid för varje aktivitet
Vilka personresurser behövs?
Vilka resurser finns?
Upprätta en tidplan där alla aktiviteter, samband, tidsåtgång och ansvariga
finns angivna.
Upprätta en kostnadsbudget genom att summera aktiviteternas tider och
resursernas kostnader.

Vi kan här nyttja olika projektadministrativa hjälpmedel som milstolpeplan, ganttschema eller nätplan. Nedan följer exempel på hur olika planer kan se ut.
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Gantt-schema (VFS)

Aktivitet
Aaaaa
Bbbbb
Cccc

Tid
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nätplan (VFS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tid

Det kan vara till fördel att nyttja datorstöd för planeringsfasen eftersom detta
underlättar eventuella framtida omplaneringar av arbetet och uppföljningen av
olika aktiviteter. Vilka projektstyrningshjälpmedel som nyttjas är beroende av situationen t.ex. antalet projekt och komplexiteten samt behovet att hämta information
från företagets ekonomiska system som t.ex. tidskrivningssystem (tidrapporter)
eller leverantörsreskontra (leverantörsfakturor). I de allra flesta fall så räcker det
med ett PC-baserat system med en koppling till ett stordatorbaserat ekonomisystem
för att hämta utfallet via filöverföring. Detta kan dock i vissa fall ej vara möjligt
p.g.a. säkerhetsföreskrifterna inom ditt företag. Då kan ett stordatorbaserat hjälpmedel för projektstyrning vara ett alternativ. Exempel på PC-baserade system är
PMW, Timeline och Elegantt och bland stordatorbaserade kan Artemis nämnas.
Varje år ges en sammanställning ut av föreningen Projektplan som visar en rad
olika Projektstyrningshjälpmedel som finns tillgängliga beroende på kraven som
ställs.

2.3.3 Projektorganisation
Eftersom projektarbetet är en temporär verksamhet som under en period skall fungera måste man vara noga med att beskriva organisation och ansvar. När vi formar
organisationen skall man ställa sig följande frågor:
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•
•
•
•
•
•

Vad skall göras?
Krav på kompetens?
När skall det göras?
Vilka resurser är möjliga?
Hur skall vi bäst organisera oss?
Vilket ansvar och befogenheter skall finnas?

Exempel på projektadministrativa hjälpmedel är ansvarskort och organisationsschema. Nedan visas ett exempel på ett organisationsschema som är typiskt för
projekt.

Beställare
Styrgrupp

Projektledare

Referensgrupp

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

Om man vill fördela ansvaret inom en projektorgansisation kan man även nyttja
ansvarskort. Hur ett ansvarskort (ansvarsmatris) kan utformas framgår av avsnitten
5.2 och 6.4.
Bestäm på ett tidigt stadium hur projekt skall sammanträda och vad som skall tas
upp som standardpunkter på varje möte. Exempel på standardpunkter kan vara
föregående protokoll, beslutspunkter och arbetslägesrapport.

2.3.4 Uppföljning
Vi skall på ett tidigt stadium bestämma oss för hur vi skall följa upp arbetet, så att
projektet följer uppsatta mål och når dit enligt givna direktiv.
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Checklista:

•
•
•
•
•
•

Ange händelser i planen som kräver uppföljning och avstämning.
Samla in information om dessa händelser
Jämför innehållet i informationen du får fram med förväntat resultat enligt
din plan.
Vidta åtgärder
Bedöm konsekvenser av dessa åtgärder på andra aktiviteter.
Skriv ner dina iakttagelser och lämna dessa till beställaren för beslut om
åtgärd

Ett bra sätt att kontrollera att vi arbetar rätt är att göra en kvalitetssäkringsplan med
ett antal kvalitetsmål som man följer kontinuerligt under projektets gång.

Resultat
Resultatet från denna etapp är en projektspecifikation som skall ligga till grund för
att genomföra projektet.
Exempel på mall för projektspecifikation:
1 Projektdirektiv – Vilka direktiv gäller?
(se avsnitt 2.2)
2 Mål och delmål – Vilka mål – delmål finns?
(se avsnitt 2.2 och 2.3.1)
3 Projektorganisation – Hur kommer arbetet att organiseras?
(se avsnitt 2.3.3)
4 Resurser – Vilka personella och ekonomiska resurser kommer att behövas?
(se avsnitt 2.6)
5 Utbildning – Vilka utbildningsinsatser skall göras?
(se avsnitt 2.8)
6 Avtal – Vilka avtal behöver upprättas?
(se avsnitt 2.7)
7 Tidplan – Vilka aktiviteter finns och hur fördelar sig dessa över tiden?
(se avsnitt 2.3.2)
8 Uppföljning – Hur ser projektets milstolpar ut och hur skall dessa följas
upp? (se avsnitt 2.3.4)
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2.4 Projektgenomförande
Syfte
Syftet med denna etapp är att genomföra det arbetet som vi har definierat i projektspecifikationen. Detta kan vi göra genom en strategiförstudie, utvecklingsförstudie,
förvaltningsförstudie för att sedan gå vidare med ett utvecklings- eller förvaltningsprojekt.

Underlag
Projektspecifikationen ligger nu som grund för ett genomförande av projektarbetet.

Genomförande
Vad vi genomför under denna etapp är de etapper och steg som finns under de olika
arbetsområderna inom VFS-modellen dvs strategi, förstudie, utveckling respektive
förvaltning. Vi hänvisar därför att gå vidare med strategi-, förstudie-, utvecklingseller förvaltningsavsnitten.
Strategiprojekt
Ett strategiprojekt genomförs i enlighet med ovan angivna modell för projektarbete. När vi genomför ett projekt av denna karaktär så syftar resultatet att bli en
inriktning för standardsystem inom företaget. Karaktären på arbetet och aktiviteterna blir därför ofta intervjuer/diskussioner med ansvariga personer i verksamheten. Resultatet dokumenteras i en VFS-strategi.
Förstudieprojekt
Ett förstudieprojekt genomförs även det i enlighet med ovan angivna modell för
projektarbetet. Direktivet till en förstudie är ofta ett upplevt problem som man vill
få mera information om på ett strukturerat sätt.
En förstudie kan i enlighet med vår VFS-modell vara en utvecklingsförstudie eller
förvaltningsförstudie. En förstudie kan genomföras via intervjuer/diskussioner/
seminarier. Resultatet från en förstudie är en kravspecifikation eller en uppdragsspecifikation.

 Studentlitteratur

6709 02 Kap 2

27 mars 2001 07.48:05

43

sida 43 av 59

Utvecklingsprojekt
Ett utvecklingsprojekt utnyttjar ovan angivna modell för projektstyrning. Ett
utvecklingsprojekt syftar till att välja, anpassa och införa standardsystem i verksamheten. Underlaget för detta arbete är kravspecifikationen från förstudien.
När man inför ett standardsystem kan det vara bra att göra en total funktionstest.
Resultatet från ett utvecklingsprojekt är ett fungerande standardsystem som är väldokumenterat, användarna är utbildade och avtal finns skrivna. En förvaltningsorganisation skall skapas innan projektavslut.
Förvaltningsprojekt
Ett förvaltningsprojekt utnyttjar ovan angivna modell för projektstyrning. Indatat
till ett förvaltningsprojekt är en uppdragsspecifikation från en förstudie av befintlig
systemmiljö. Här skall man tänka på att man under planering och genomförande
måste ta hänsyn till externa leverantörer och deras rutiner.
Resultatet från ett förvaltningsprojekt är ett åtgärdat ändringskrav från användare
samt en dokumentation av orsaken. Ofta hanteras denna typ av projekt av normal
förvaltningsorganisation.

Resultat
Denna etapp inom projektarbetet innebär att vi har genomfört projektet i enlighet
med givna direktiv och att vi nyttjat övriga delar av VFS-modellen för att uppnå
detta.

2.5 Projektavslut
Syfte
Syftet med denna etapp är att avsluta projektet och slutrapportera till beställaren av
uppdraget.

Underlag
Underlag under denna etapp är projektdirektivet, projektspecifikationen och resultatet från projektgenomförandet.
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Genomförande
När arbetet är klart skall projektet avslutas och avvecklas. Innan projektet avslutas
skall vi tänka igenom följande punkter:

•
•
•
•
•
•

Finns all erfordlig dokumentation?
Är alla aktiviteter avslutade?
Hur är resultatet presenterat?
Hur är resultatet dokumenterat?
Vilken/vilka tar hand om resultatet och på vilket sätt?
Är uppföljning/efterstudie gjord?

När vi avslutar ett projekt kan det vara bra att dokumentera resultatet från projektet
i en slutrapport som överlämnas till beställaren. Detta kan göras genom att resultatet dras för beställaren och respresentanter från honom på ett avslutande möte eller
seminarium. Detta förfaringssätt kan även vara bra för att projektåtgärderna verkligen skall bli genomförda och inte bortglömda i en rapport. En slutrapport kan se ut
på många olika sätt men här är ett förslag till mall att gå efter.
Mall för slutrapport från projektarbetet:
1 Bakgrund och uppdragsdirektiv
2 Sammanfattning av slutresultatet
3 Resultatbeskrivning i form av:
• Strategiresultat
• Förstudieresultat
• Utvecklingsresultat
• Förvaltningresultat
4 Kostnader och intäkter
5 Projekterfarenheter.
• arbetssätt
• tidsuppskattningar
• kostnadsuppskattningar
• kompetens inom projektet
• lärdomar t.ex. handlingsmönster
• brister
• möjligheter
6 Hur går man vidare med?
• projektresultatet
• projekterfarenheter
• projektdokumentation
m.m.
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Resultat
Resultatet från denna etapp är ett avslutat projekt som har uppfyllt givna direktiv
från beställaren. Eventuella avvikelser registreras i slutkommentaren från projektledaren.

2.6 Kalkyl
I takt med att vi skapar bättre och bättre system i onlinemiljö och går ifrån många
gamla på 70-talet utvecklade batchorienterade ADB-system ökar kostnaden drastiskt för många företag. Det är därför viktigt att man på ett tidigt stadium försöker
uppskatta kostnader/intäkter och vilken funktionalitet vi får. En fördel med standardsystem är här att man ofta känner kostnader, som vid egenutvecklade system
inte finns fastställda, t.ex. driftkostnader.
Beslutsunderlaget är alltså inte bara en beskrivning av förslaget utan en effektredovisning. Det vi avser med effektredovisning är den ekonomiska effekt som ett införande av ett standardsystem ger i verksamheten. Intäkter är lätta att skatta men
svåra att bevisa. Kostnader är lättare att få fram vad avser grundinvestering, men
svårare vad avser drift och förvaltning t.ex. på grund av att man inte känner volymen i online-miljö i många fall.
Det är dock av stor vikt att vi gör så korrekta kalkyler som möjligt och att vi försöker bygga under våra siffror på ett tillräckligt trovärdigt sätt. Hur dessa siffror
bedöms är ledningens uppgift och det är viktigt att man ger sig tid att analysera hur
man kommit fram till detta och inte bara avfärdar t.ex. intäktsdelen som svåruppskattad och inte trovärdig. Ett sådant agerande leder till ett mycket dåligt kalkylarbete och en lägre ambition att göra kalkyler från olika projektledare. Vidare måste
kalkylernas redovisade effekter följas upp i verksamheten, med hänsyn tagen till
uppkomna verksamhetsförändringar.
Vilka kostnader och intäkter finns då för ett införande av standardsystem? Vi ska
nedan omnämna några vanliga kostnader och intäkter i en kalkyl.

Strategi/Förstudie/Utredningskostnader
Här tar vi upp kostnader för att kartlägga vilka problem som skall lösas och därmed
vilka krav som skall ställas på ett standardsystem. Det kan t.ex. vara kostnader för
utredare, förlorad arbetsförtjänst för medverkande, resor och material. Vidare kan
en budget tas upp som redovisar vilka kostnader som ett genomförande av en strategi eller förstudie för med sig.
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Utvecklingskostnader
Under detta område skall vi välja, anpassa och införa standardsystem. Vid utveckling brukar följande kostnader vara aktuella:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

offertförfrågan inkl. värdering
demotester
hårdvara
mjukvara
anpassningar av systemet
kopplingar till andra system
anpassningar i andra system
utbildning
projektarbete inkl ledning
m.m.

Förvaltningskostnader
Under detta område har vi infört standardsystemet och överlämnat det till en systemförvaltningsgrupp som kommer att förvalta systemet enligt uppgjord förvaltningsbudget för standardsystemet. Underskatta inte detta behov utan ta reda på
driftkostnader från andra installationer med ungefär samma mängd data att
behandla i systemet. Under förvaltning kan t.ex. följande kostnader uppkomma:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utökat personalbehov
löpande utbildning
service
systemunderhåll
driftkostnader
lagringskostnader av data
utökad dator (kan ligga på ADB-avdelning)
terminalhyror (ev inköp)
skrivarhyror (ev inköp)
plotterhyra (ev inköp)
serviceavtal

Intäkter
Intäkter är lätta att uppskatta men svåra att få trovärdiga. En bra metod är att utgå
från dagens situation och fundera över var kommer vi att vara verksamhetsmässigt
inom låt oss säga 2 år. Vilka krav kommer det att ställa på våra ADB-system då och
vilka krav har vi idag? Detta ger oss en bild över vad som kan uppnås av detta med
befintliga lösningar, manuella eller ADB-mässiga. Därefter gäller det att få beslutsfattarna att tänka på samma sätt så att vi får en enhetlig tolkning av siffrorna.
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Intäkter av ett standardsystem är beroende av vilket verksamhetsområde som ska
betjänas. Exempel på intäkter som man kan komma fram till är:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre kundservice
Kortare leveranstider
Korrekta leveranser
Riktiga besked
Bättre beslutsunderlag
Högre effektivitet
Färre reklamationer
Bättre ekonomisk kontroll
m.m.

Att göra projektkalkyl
En projektkalkyl kan man göra på många olika sätt och med olika komplexitetsgrad. En vanlig metod är dock PAY-OFF-metoden. Den innebär att man summerar
årliga beräknade intäkter och drar ifrån en summerad siffra över årliga beräknade
kostnader. Det man får kvar är ett nettoöverskott per år. Nu delar vi vår gjorda
grundinvestering med detta nettoöverskott och får på detta sätt antalet år som det
tar innan full återbetalning (PAY-OFF) erhållits på gjord investering.
Vi har gjort en enkel blankett för att kunna hantera de kostnader och intäkter som vi
beräknar få årligen samt den grundinvestering som vi beräknas måste göra. Vi börjar med att fylla i grunduppgifter om projektet som namn, konto, tidsperiod och
vem som skall godkänna kalkylen (attestansvarig). Därefter börjar vi med att
plocka fram intäkter och summera dessa. Tänk på att det kan vara bra att kommentera hur man kommit fram till intäkterna. Nu går vi vidare och tittar på kostnader
som vi delat in i grundinvestering och löpande kostnader. Vi skriver även ner dessa
i blanketten och summerar kostnaderna. Nu kan vi göra vår PAY-OFF-analys längst
ner på blanketten. Se blanketten nedan.
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Projektkalkyl
Avser projekt: .....................................
Tidsperiod: ..........................................
Attestansvarig: ....................................

Skall belastas/konto: ..................

Intäkter/per år
Bättre kundservice: .............................
Kortare leveranstider: ..........................
Korrekta leveranser:.............................
Riktiga besked: ....................................
Bättre beslutunderlag: .........................
Högre effektivitet: ...............................
m.m.
Summa intäkter: ......................................................

Grundinvestering och löpande kostnader
Grundinvestering:
Strategi/förstudiekostnader:.................
Utvecklingskostnader: .........................
– projektkostnader
– mjukvara
– hårdvara
– anpassningar av systemet
– kopplingar till andra system
– utbildning
m.m.
Summa grundinvestering: .......................................
Löpande kostnader per år
Förvaltningskostnader: ........................
– driftkostnader
– lagringskostnader
– systemunderhåll
– löpande utbildning
m.m.
Summa löpande kostnader per år: ..........................
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PAYOFF-analys:
Summa intäkter per år: .............................................
Summa löpande kostnader per år: ............................
Summa grundinvestering:.........................................
Summa intäkter/år – summa kostnader/år = nettoöverskott: ..........................................
Summa grundinvestering
–––––––––––––––––––– = .................. år återbetalning av gjord
Nettoöverskott/år
investering enligt ovan gjorda kalkyl

2.7 Avtal
Vi startar avtalsprocessen genom att gå ut med en offertförfrågan till valda leverantörer, som vi sedan erhåller offertsvar ifrån att bearbeta. Offertsvaren utgör sedan
ett förhandlingsunderlag. Den kravspecifikation som tas fram i förstudien är nu en
viktig del när vi skall påbörja en avtalsförhandling med leverantören av standardsystemet.
När man köper standardsystem är man ofta i ett underläge mot leverantören p.g.a.
att man inte kan systemets alla delar för att kunna ställa rätt krav på systemet. Ett
viktigt rättesnöre är då att avtala om funktioner istället för detaljspecifikationer. Det
vi här avser med funktioner är helt enkelt vad man vill att systemet skall kunna prestera för verksamheten.
Ett utvecklingsavtal kan vara utformat på många olika sätt beroende på situationen
man skall avtala om t.ex.

•
•
•

köp av enbart standardsystem
köp av standardsystem och datorer samtidigt
köp av standardsystem och anpassningar i systemet

Köp av enbart standardsystem innebär en större säkerhet i kostnader och vad man
får för pengarna. Ofta har leverantörerna standardavtal som täcker de flesta typfall,
men analysera detta avtal lika väl trots detta.
Om vi köper standardsystem och datorer därtill uppkommer komplexiteten av att
man skall samordna med hårdvaruleveranser. Ofta bildas en ”joint venture” i arbetet med att införa standardpaketet och dess datorer.
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Vid köp av både standardsystem och dess anpassningar försvåras bilden markant
och en osäkerhet om vad man avtalar om uppkommer. Då kan rådet ovan att definiera funktioner i det man köper och inte detaljspecificera dessa komma väl till
pass.
Ett utvecklingsavtal kan naturligtvis omfatta olika saker beroende på vilken situation man befinner sig i, men följande beståndsdelar bör vara med i någon form:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vår kravspecifikation eller motsvarande
system/program
anpassningar
underhåll och service
vidareutveckling/leverantörens nyttjanderätt
utbildning
ansvar vid fel/ansvarsbegränsning
datorer
kapacitet system/datorer
leveranstidpunkt
leveranskvalité
leveranstest
pris/betalning

Något man ofta glömmer bort är att införande av standardsystem i företagets komplexa systemvärld innebär att man måste modifiera och göra anpassningar i andra
system som bl.a. kan innebära att man måste avtala med ADB-avdelning och
externa leverantörer för andra standardsystem, så att dessa kan leverera i takt med
det avtal vi kommer att träffa med leverantören av vårt standardsystem. Genast ser
vi konturerna av ett komplext avtalsscenario, som omfattar flera leverantörer av
olika delar i vårt nya system. Se bilden nedan.

Avtal standardsystem

Avtal datorleverantör

• Samordning
• Uppföljning
• Omförhandling

Avtal om anpassning
i andra standardsystem

Avtal om
anpassning

Låt kvalificerade jurister forma dina avtal. Du tjänar på det!
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Som underlag för avtalsprocessen kan vi utnyttja lämpliga checklistor. Nedan bifogar vi exempel på vad som kan ingå i ett utvecklingsavtal:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Allmänt
Avtalets ikraftträdande och giltighetstid
Avtalets uppbyggnad, begreppsdefinitioner
Den avtalade prestationen: avtalsföremålet (programvara, dokumentation,
utbildning, källkod)
Rättigheter till programvara mm
Underhåll
Teknisk assistans
Tidplan
Kvalitetsstyrning hos leverantören
Kundens uppföljning av produkten och leverans
Priser, avgifter, betalningsvillkor
Säkerhet och sekretess
Risker och försäkringar
Leveransens fullgörande, leveranskontroll
Dröjsmål, senareläggning
Felansvar, garantier
Ansvarsbegränsning, force majeure
Rätt till vidareutvecklingar, anpassningar
Ändringar och tillägg till avtalet
Tvister, processuella frågor

(Riksdataförbundet/RDF: ”Anskaffning av programvara”)
När man infört sitt standardsystem skall man träffa ett underhålls- eller serviceavtal
med leverantören av standardsystem. Här kan vi skilja på två typer av serviceavtal i
samband med standardsystem:

•
•

fast service
löpande service

Det vi här avser med fast service är den del som reglerar omfattningen på konsultinsatser från leverantören, nya releaser av standardsystemet etc. Denna service ges
av leverantören mot en fast avgift som ofta motsvarar en procentandel av inköpspriset inkl tillägg för nya moduler.
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Löpande service är sådant som man avtalsmässigt är överens om skall ligga på
löpande räkning dvs normalt konsultarvode t.ex. teknisk assistans, utbildning,
identifikation av problem som inte finns inom egen standardsystemprogramvara.
Ett serviceavtal bör innehålla följande delar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

serviceomfattning
resurser som leverantör tillhandahåller
resurser som kunden tillhandahåller
avropsförfarande
nya releaser av standardsystem
ställtider
debiteringsvillkor, priser, fast kostnad
garantiservice
avtalslängd, förnyelseprinciper
ändringsprinciper

(Riksdataförbundet/RDF: ”Anskaffning av programvara”)
När det gäller serviceavtal är det viktigt att man lär sin egen personal att snabbt
kunna tolka innebörden i olika skrivningar. Detta mot bakgrund att serviceavtalet
operativt ska nyttjas av personal som inte kanske varit med under utvecklingen.

2.8 Utbildning och kompetensutveckling
Detta avsnitt kommer att handla om två viktiga saker nämligen utbildning av
användare att nyttja systemet och kompetensutveckling av AU/ADB-personal så
att dessa kan bli effektivare i sitt arbete.

Utbildning av användare
Att planera och genomföra utbildning är en viktig del av ett införande av ett standardsystem i ett företag. Ofta förorsakar standardsystem att utbildningen blir eftersatt eftersom införandet ska gå snabbt. Det borde ju vara det motsatta eftersom man
känner systemets funktioner redan från början och kan på ett tidigt stadium börja
utbilda kring standardsystemet.
Utbildning kring funktioner i standardsystemet inleds med att man genomför en
översiktsutbildning kopplat till den användargrupp som skall nyttja systemet.
Denna utbildning skall ge en överblick över standardsystemet och vilka övriga system detta samverkar med.
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Denna översiktsutbildning ligger till grund för praktiskt arbete med olika berörda
delar av systemet. Detta praktiska arbete kan genomföras som ett simulerat verksamhetsflöde med stöd av systemet på avsedda ställen. Detta förfaringssätt innebär
praktiskt att man sätter olika personer i en kedja i angränsande rum och låter dessa
bearbeta ett ärende i följd. Ett bra test av systemet kan vara att man även lägger in
felsituationer för att testa deltagarna och systemet.
När man praktiskt jobbat igenom detta flöde kan man på nytt varva med teoriavsnitt för att fördjupa kunskapen. Tänk därför på att det är bra att man redan från
början ser till att man har ett testsystem vid sidan om det ordinarie systemet som
snabbt kan aktiveras och laddas med korrekta data inför en utbildning.
Det ovan angivna angreppssättet är bra inför ett införande, men mycket resurskrävande att upprätthålla den dag som projektorganisationen upplöses och nya personer kommer in. Då kommer man ofta in i den normala utbildningsupplägget med:

•
•
•
•

Översikt
Grund
Fördjupning
Avancerad

Nyckelordet är dock fortfarande skräddarsydda utbildningar, vilket innebär att man
kontinuerligt måste kartlägga vilka målgrupper som finns, deras behov av kunskaper och när i tiden utbildningen är lämplig.
Skräddarsydda utbildningar är lämpliga eftersom man ofta bara nyttjar en del av
standardsystemet och inte alla funktioner. Användarna skall dock veta hur de gör
för att komma ur andra funktioner.
Vi kan därmed forma olika etapper för olika grupper utifrån deras behov av kunskap. En fördel med dessa etapper efter en produktionsstart är bl.a.:

•
•
•
•

Brister framkommer snabbare
Brister i utbildning framkommer bättre
Större deltagande och mera aktiva deltagare.
Kunskapen om standardsystem ökar hos läraren.

Om det finns en utbildningsavdelning på företaget så kräv först och främst att få
hjälp med utbildningsplanering/ administration och lärarutbildning. Man skall ha
egen personal som utbildar eftersom de bygger upp kunskap om systemen som är
värdefull för företaget. Följande checklista är bra att nyttja vid utbildning av standardsystem:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken målgrupp?
Kursens mål?
Hur mycket nyttjas av systemet?
Vilket innehåll skall kursen ha?
Vilken kursform?
Vilken tidpunkt?
Vilket kursmaterial?
Vem skall vara lärare?
Uppföljning av resultatet!

När vi tar fram handböcker och dokumentation bör vi tänka på att dessa skall vara
användarorienterade och passa flera grupper på företaget.

Kompetensutveckling av AU/ADB-personal
Att på ett effektivt och målmedvetet sätt utveckla AU/ADB-peronalen är och kommer att bli ett konkurrensmedel inför 2000-talet. Idag basunerar många företag ut
att om vi kommer till dem så kommer vi att få en effektiv och målmedveten
utveckling av vår kompetens.
Det som dock oftast saknas är en individuell kompetensutvecklingsplan som på ett
samlat sätt ser till att den enskilde får en effektiv kompetensutveckling och inte
bara att det blir engångsåtgärder.
Vi har plockat fram en modell och utifrån denna även en mall för att skapa en
effektiv kompetensutveckling av AU/ADB-peronalen.

Mall för att göra en individuell kompetensutvecklingsplan
Denna mall syftar till att vara till stöd för att få en strukturerad och välorganiserad
kompetensutveckling av vår AU/ADB-personal.
Mallen är uppbyggd enligt den modell för kompetensutveckling som redovisas
nedan. Se bilden på nästa sida.

Grunduppgifter
Det första vi gör är att skapa en internkonsultprofil, som innehåller persondata, tidigare anställningar, genomgångna kurser, applikationskunskap, teknisk kompetens
och genomförda uppdrag. Profilen hålls sedan uppdaterad med nya uppdrag och
kompetensutvecklande åtgärder kontinuerligt.
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Internkonsultprofil

Kompetenshöjning
utvärdering

Befattningsbeskrivning
Uppföljning 3 ggr

Kompetensbehov

Kompetensutveckling

Utvecklingsplan

Utvecklingsmål

Befattningsbeskrivningen är nästa viktiga del att definiera och skriva ner i kompetensutvecklingsplanen. Den beskriver vad den enskilde gör i en generell befattningsbeskrivning och i en specifik. Den specifika innehåller detaljer om befattningens innehåll.
När vi definierat vad befattningen innehåller skall vi definiera vilka krav som gäller
för denna befattning i form av kompetensbehov.

Utveckling
Nu skall vi definiera vilka utvecklingsmål som skall gälla för den enskilde under
kommande utvecklingsperiod. Utöver detta beskriver vi även vilka aktiviteter som
skall genomföras för att uppnå utvecklingsmålen.
Dessa utvecklingsmål och aktiviteter definierar och dokumenterar vi i en utvecklingsplan som blir en sammanställning av mål, aktiviteter, resurser samt vem som
är ansvarig för att detta blir utfört. Se blanketten på nästa sida.

Uppföljning
Det är viktigt med uppföljning för att kunna följa arbetet, så att de aktiviteter och
mål som man kommit överens om i utvecklingsplanen genomförs. Detta görs förslagsvis tre gånger under en utvecklingsperiod och resultatet dokumenteras i kompetensutvecklingsplanen. Innan man sätter nya mål för nästa period gör man en
total utvärdering av vilket resultat man uppnått med utgångspunkt från satta mål
och aktiviteter. Det är även viktigt att man definierar vilka faktorer som påverkat
resultatet.
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Utvecklingsplan för perioden
Namn:
Mål/Delmål

Avdelning:
Aktivitet

Resursbehov

Ansvarig

Uppföljningsansvarig

Anteckningar

Underskrifter:
........................................
Den anställde

.....................................
Chefen
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Verksamhetsprofil
Det är viktigt att vi utvecklar vår personal på ett sätt som gör det möjligt att tillsammans höja verksamhetsprofilen. Det vi här avser med verksamhetsprofilen är hur vi
vill att andra skall uppfatta vår verksamhet som helhet, så att vi skapar en grund för
att uppfylla våra verksamhetsmål. Hur vi skall utveckla vår verksamhet dokumenterar vi i en handlingsplan som man med fördel kan göra med hjälp av t.ex. LOTSmetodiken.
Utöver att den enskilde har ansvar för att uppfylla sin befattnings mål skall han
även delta i arbetet med att uppfylla verksamhetens övergripande mål. Detta görs
genom att definiera och dokumentera ett områdesansvar som är ett ansvar som ligger utanför den ordinarie befattningen och syftar till att stärka verksamheten.
Områdesansvaret definieras och dokumenteras i kompetensutvecklingsplanen.

Dokumentation
Hur resultatet från detta arbete dokumenteras framgår av mallen nedan för individuell kompetensutveckling.

Individuell kompetensutvecklingsplan
för
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Innehåll:
1. Internkonsultprofil
1.1 Persondata
1.2 Tidigare anställningar
1.3 Genomgångna kurser
1.4 Applikationskunskap
1.5 Teknisk kompetens
1.6 Genomförda uppdrag
2. Befattningsbeskrivning
2.1 Generell befattningsbeskrivning
2.2 Specifik befattningsbeskrivning
3. Kompetensbehov för denna befattning
3.1 Verksamhetskunnande
3.2 Personlig förmåga/egenskaper
3.3 Systemering/organisationsförändring
3.4 ADB-kunskaper
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4. Utvecklingssamtal
4.1 Målformulering inkl aktiviteter för att nå målen
4.2 Uppföljningsmöte 1–3
4.3 Utvärdering av mål
4.4 Noteringar/kommentarer/önskemål
4.5 Områdesansvar
5. Utvecklingsplan för perioden

2.9 Att tänka på
Det är viktigt att vi planerar vårt projekt så detaljerat som möjligt och att vi verkligen följer planen i vårt arbete. Planen är vårt arbetsredskap för att visa när vi kommer att vara klar med olika delar i projektet.
Nyttja gärna PC-baserade eller stordatorlösningar för att få datorstöd i vår planering och uppföljning av projektet.
Se till att vi verkligen har våra resurser hela projekttiden igenom.
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3 Strategi

Det finns idag många företag som har lagt ner energi på att ta fram strategier, som
ofta inte är det styrinstrument som de skulle kunna vara om man sålt budskapet på
rätt sätt. Strategin skall ju vara ett hjälpmedel i beslutssituationer för att vägleda
organisationen i den riktning man vill att den skall gå. Det bästa sättet att sälja ett
budskap är nämligen att låta personerna vara med i processen att ta fram strategin.
Då kommer frågan direkt hur gör man det?
En strategi har nämligen oftast inte tagits fram med hjälp av någon modell utan
man har koncentrerat arbetet kring att göra formuleringar i ett tidigare dokument
och formuleringar som inte diskuterats eller förankrats utan som låter bra.
Någonting som man inte alls har i många fall är en standardsystemstrategi (VFSstrategi), trots att standardsystem nyttjas av allt flera företag. Hur skall man kunna
veta hur man skall välja, anpassa och förvalta standardsystem? Hur skall man
påverka leverantören till utveckling av standardsystemet?
Dessa frågor och många fler hoppas vi att kunna ge svar på genom att man formar
en standardsystemstrategi (VFS-strategi) enligt vår modell.

3.1 Strategimodell
Informationssystem behandlas fortfarande inte bokföringsmässigt som andra företagstillgångar. Detta leder till att man inte känner återinvesteringskostnaden och
hur lång tid ett byte av informationssystem tar för en viss verksamhetsgren inom
företaget.
Denna bristande insikt på många företag idag kan vara avgörande för att man misslyckas inför/under 2000-talet på grund av informationsbrist för viktiga beslut och
för styrning av verksamheten.
Det står dock klart för allt fler företag om vikten av att man fastställer sin framtida
strategi så att man bättre kan planera behovet av ökad information och bättre infor-
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mationssystem. Detta för att bättre kunna styra informationshanteringen så att
affärsverksamheten stödjs på ett effektivt sätt till lägsta möjliga kostnad.
Företagsledningar och ansvariga för olika verksamheter inom ett företag börjar
idag att inse betydelsen av att kunna samordna och få kontroll över sina ADB-system. Eftersom ledningen inte kan sätta sig in i alla detaljer, så måste en strategi
utformas, som kan utgöra styrinstrument för ledningen.
Vilka frågor skall då en företagsledning ställa sig för att kunna styra denna utveckling inom informationsområdet? Här kommer några förslag:

•
•
•
•
•
•
•

Vilken information är viktig för vår verksamhet?
Vilken information är viktig för att kunna få en effektiv styrning av verksamheten?
Hur skall vår informationsarkitektur se ut för att vi skall kunna få den viktiga
informationen?
Hur skall informationen hanteras och lagras samt vem skall underhålla den
(informationsägare)?
Inom vilka områden skall vi köpa standardsystem och inom vilka områden skall
vi egenutveckla?
Hur sårbara är vi idag ur informationssynpunkt och hur mycket störningar tål
verksamheten innan det blir allvarligt?
Vem har yttersta ansvaret för att vi skapar rätt informationsstruktur och systemstruktur som gör oss flexibla att följa affärsverksamhetens svängningar?

Ledningen på ett företag får hela tiden externa krav från marknaden och har interna
krav att beakta för att uppnå sina affärsmål och krav på lönsamhet. Hur man skall
handla framåt läggs fast i en företagsstrategi för en 3–5 års period. För att en företagsledare idag skall lyckas i sin verksamhet krävs att han har full kontroll över
sina ADB-hjälpmedel och sin administrativa utveckling.
Detta uppnås genom att man skapar en strategi som kan innehålla t.ex. AU-, informations- och ADB-strategi.
Med strategi menar vi angreppssätt eller handlingsmönster för att nå önskat resultat. Med andra ord medel (vägar) att försöka tillgodose övergripande mål (vision).
En strategi markerar en långsiktig inriktning av någon verksamhet och hur den bör
samverka med omgivningen (helhetssyn). Strategier kan ha olika omfattning och
dignitet. En uppdelning av strategier kan göras i fem nivåer:

•

Företagsstrategi
För att nå företagets affärsidé avseende marknader och produkter genom att
bedriva en lönsam operativ verksamhet (affärsstrategi, verksamhetsstrategi).
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•
•
•
•

Informationsstrategi
för att nå mål om en god samverkan mellan operativ verksamhet och systemstruktur genom att identifiera/realisera olika användares informationsbehov.
AU-strategi
för att nå mål om en effektiv Administrativ Utveckling (AU) inklusive förvaltning av system genom att nyttja rätt kompetens och arbetssätt (t.ex. metoder).
VFS-strategi
för att nå mål om effektivt nyttjande av standardsystem genom lämpliga riktlinjer för förstudie, utveckling och förvaltning (standardsystemstrategi).
ADB-strategi
för att nå mål om en effektiv datormiljö med nätverk genom lämpligt nyttjande
av befintliga och kommande ADB-resurser (hårdvara och infrastruktur).

Strategier på olika nivåer måste harmoniera med varandra. Detta innebär att AUplanen måste söka stöd i ADB-, VFS-, AU- och informationsstrategin som i sin tur
måste stödja företagsstrategin. Ofta formuleras strategier i form av ett antal principiella riktlinjer och spelregler (”yttre ramar”) som begränsar handlingsfriheten för
olika beslut. De anger då förhållningssätt och utgör övergripande styrinstrument
för ledningen.
Detta synsätt kan illustreras i följande tabell:
Strategi

Mål

Väg

Företagsstrategi

Affärsidé
förverkligad

Skapa
lönsamhet
verksamhet

Informationsstrategi

God samverkan
operativ
verksamhet och
systemstruktur

Identifiera
och realisera
informationsbehov

AU-strategi

Effektiv administrativ
utveckling och
förvaltning

Nyttja rätt
arbetssätt och
kompetens

VFS-strategi

Effektivt nyttjande av
standardsystem

lämpliga
riktlinjer

ADB-strategi

Effektiv datormiljö
och nätvek

Lämpliga
ADB-resurser

AU-plan

Genomföra strategin i
olika projekt

Skapa
AU-planer

Avsnitt 3.7 innehåller mallar för hur man kan utforma en strategi eller plan.
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Varje år gör man upp projektlistor eller AU-planer som beskriver vilka åtgärder
som skall genomföras under kommande budgetår inom det administrativa området
på företaget. AU-planen talar om vilka projekt eller aktiviteter som skall starta samt
när under året och vilka personella/ekonomiska resurser som finns tillgängliga.
AU-planen kan inte vara något separerat från den vanliga verksamhetsplaneringen
utan måste vara en naturlig del av denna för att kunna fungera på ett effektivt sätt.
AU-planen ligger till grund för den förstudie som antingen initierar en utveckling
eller en förvaltning. Hur AU-planen är kopplad till VFS-modellen framgår av bilden på nästa sida.
En VFS-strategi för standardsystem anger kriterier för när olika standardsystem
skall användas i verksamheten. Den styr och reglerar därmed arbetet med att
utveckla och förvalta standardsystem.
Innan vi går vidare och tittar på hur man tar fram en VFS-strategi skall vi kort
belysa hur denna strategi kommer att påverka utveckling och förvaltning. Under
utvecklingen kan den t.ex. styra valet av standardsystemleverantör och vilka övergripande krav vi skall ställa på denne eller vilka anpassningar som skall göras i
standardsystemet. Förvaltningen kan styras av VFS-strategin genom att den kan
t.ex. ge förutsättningar för om vi skall bedriva aktiv eller passiv systemförvaltning.
Det vi avser med aktiv är att man kontinuerligt söker efter fel och åtgärder dessa på
ett tidigt stadium och det vi avser med passiv är att man avvaktar tills fel dykt upp
och åtgärdar dessa då istället.
När man utformar sin standardsystemstrategi (VFS-strategi) arbetar man i fyra
etapper:
1
2
3
4

Uppstart av strategiarbete
Utarbetande av VFS-strategi
Fastställande av VFS-strategi
Återrapportering av erfarenheter

Hur VFS-strategin är kopplad till VFS-modellen framgår av bilden på nästa uppslag (höger).

3.2 Uppstart av strategiarbete
Syfte
Denna etapp syftar till att klargöra för ledningen vikten av att man upprättar en
standardsystemstrategi.
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Underlag
Det underlag som vi behöver för att starta ett strategiarbete erhåller vi från projektdirektivet i föregående kapitel om projektarbete.

Marknaden, kunden
(externa krav)

Egna företaget
(interna krav)

Ledningen
VFS-strategi
ADB-strategi
Info.-strategi
AU-strategi
AU/ADB-strategi
3–5 års horisont

AU-plan
1–2 års horisont

Företagsstrategi

Verksamhetsplanering

Förstudie

Förstudie

Utveckling

F
ö
r
v
a
l
t
n
i
n
g
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Genomförande
När vi startar ett strategiarbete kan det vara lämpligt att inledningsvis göra en strategiförstudie som vi beskriver närmare under kapitel 4. Denna förstudie kan vara
ett bra underlag för strategiarbetet.
VFS-strategin och VFS-modellen

Strategi
Uppstart
av strategiarbetet

Utarbetande
av VFSstrategi

Förberedelse

Fastställande
av VFSstrategi

F
ö
r
v
a
l
t
n
i
n
g

Initiering
VFS-strategi

Förvaltningsförstudie

Återrapportering av erfarenheter

Beredning

Planering

Genomförande

Åtgärd
Utveckling
Överlämnande

Anskaffning
Utvecklingsförstudie

Val

Anpassning

Införande

Användning
och drift

Besiktning

Efterstudie

Avveckling

Uppföljning

Mätning
Avveckling
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När vi planerar vårt projekt utifrån projektdirektivet kan det vara nödvändigt att vi
testar behovet av en standardsystemstrategi (VFS-strategi) genom att ställa dessa
kontrollfrågor till vår beställare.

Varför behövs denna VFS-strategi?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökande antal standardsystem.
Svårt att få tag i kompetens.
Viktigt med få ändringar för att kunna dra full nytta av systemen.
Hur förhindra att standardsystem blir hinder för affärsutvecklingen?
Hur skall ändringar hanteras?
Hur skall systemen kopplas till varandra?
Hur hanteras modeller, kompetens mm som är formade efter nyutveckling av
system och inte köp av standardsystem?
Vad är kostnaden för overheaden dvs den del som man inte nyttjar direkt?
Efter vilka strategier utvecklas systemen hos leverantören och hur är min påverkan?
Var finns kompetensen på systemet?

Alla frågor som listats ovan är säkert en liten bråkdel av alla som bör besvaras när
man går vidare in i standardsystemvärlden och skall utveckla sin verksamhet med
standardsystemstöd.
Dock visar detta på vikten av att besvara dessa frågor i en speciell strategi. Om man
inte har en strategi för att utveckla och förvalta standardsystem så kan man snabbt
sitta i situationen att man inte kan ta nya versioner p.g.a. av att man anpassat systemet i så hög grad. Standardsystemleverantörer tar oftast inte ansvar för sådana system och om de gör detta kan man vara säker på att kostnaden är hög

Resultat
En projektspecifikation för att utarbeta en VFS-strategi och en kompletterande process av frågor och diskussioner. Insikt hos ledningen om behovet att upprätta en
standardsystemstrategi.

3.3 Utarbetande av VFS-strategi
Syfte
Denna etapp syftar till att utforma en VFS-strategi utifrån de riktlinjer som framkommit av projektdirektiv och projektspecifikation. En strategiförstudie som
beskriver verksamheten och eventuella problem ligger även som grund.
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Underlag
Projektdirektiv och projektspecifikation samt utarbetad strategiförstudie. Befintligt
material som beskriver systemarkitektur och verksamhetsprocesser.

Genomförande
Utarbetande av en VFS-strategi förutsätter att vi har eller skapar oss överblick över
verksamheten och dess informationsstöd som skall påverka strategin. Detta har vi
erhållit från en strategiförstudie som fokuserat på kraven inom vald verksamhetsprocess. Arbetsgången presenteras nedan och sammanfattas i bilden på nästa sida.
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Analysera/kartlägga behovet ur en strategisk synvinkel
Analysera resultat av strategiförstudie
Identifiera strategisk, taktisk och operativ nivå
Identifiera koncern, bolag lokala och personliga system
Upprätta samspelsmatris mellan process och system
Upprätta samspelsmatris mellan process och begrepp/data
Identifiera/upprätta masterregisterstruktur
Identifiera nuläge, mellanläge och framtida läge
Identifiera/upprätta system och projektkatalog
Gränssnittskatalog
Möjlighetsanalys
Leverantörs/avtalsanalys
Riskanalys
Förslag till VFS-strategi

3.3.1 Analysera/kartlägga behovet ur strategisk synvinkel
Detta arbetssteg syftar till att skapa en bas för strategiska beslut utifrån insamlade
fakta under strategiförstudien och annat operativt arbete avseende verksamhetsprocessen och dess samspel med informationssystem. Vi kan välja ut vilka översikter i
avsnitt 3.3.3.1–3.3.1.9 som vi vill skapa för att få en tillfredställande överblick. Det
är naturligtvis beroende av vilken kunskap den personen har som skall utforma och
besluta om strategin.

3.3.1.1

Analysera resultat av strategiförstudie

Vi tar det resultat som erhållits från strategiförstudien (se kapitel 4) och analyserar
resultatet avseende nuläge, problemanalys samt åtgärdsanalys/mål. Vi drar slutsatser av föreslagen rekommendation i strategiförstudien. Input kan även vara de erfa Studentlitteratur
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UTARBETANDE AV VFS-STRATEGI
3.3.1

3.3.1.1

3.5

ANALYSERA KARTLÄGGA BEHOVET
UR STRATEGISK SYNVINKEL

ERFARENHETSRAPPORT

STRATEGI
FÖRSTUDIE

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

Koncernsystem

3.3.1.5
BEGREPP/
DATA

SYSTEM

STRATEGISK
PROCESS

PROCESS

Bolagssystem
TAKTISK
Lokala system
OPERATIV

Personliga system

3.3.1.6

3.3.1.7

MASTERREGISTERSTRUKTUR

NULÄGE

3.3.1.8
MELLANLÄGE

FRAMTID

SYSTEMKATALOG

Beslut

3.3.1.9
GRÄNSSNITTSKATALOG

PROJEKTKATALOG

Tid

3.3.2
BEFINTLIGA/
NYA
LEVERANTÖRER/
AVTAL

MÖJLIGHETSANALYS
3.3.4

3.3.3
LEVERANTÖRS/
AVTALSANALYS

RISKANALYS

3.3.5
FÖRSLAG TILL
VFS-STRATEGI
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renhetsrapporter som vi erhållit från tidigare implementeringar av standardsystem
(se avsnitt 3.5). Vi fokuserar på verksamhetsprocessen och upplevda problem, men
framförallt möjligheter som t.ex. ny teknik ger.

3.3.1.2

Identifiera strategisk, taktisk och operativ nivå

Om vi ytterligare vill klargöra/förenkla arbetet kan vi dela in nuvarande informationssystem i strategisk, taktisk och operativ nivå. Inom varje nivå kan man sedan
identifiera koncern, bolag, lokala och personliga system. Detta kan illustreras av
triangeln nedan. Att både koncern, bolag, lokala och mer personliga system kan
bara strategiska för verksamheten är ofta något man glömmer på ett storföretag.
Strategiska nivån skall förse ledning med framåtriktad information samt ge möjlighet att ta
strategiska beslut om framtida inriktning baseTAKTISK
rat på informationen. Inom denna nivå återfinns
OPERATIV system som Executive Information Systems
(EIS) och affärsorienterade databaser. Nyckeln
är att skapa överblick och affärsanpassning av informationen. Informationen som
bearbetas på denna nivå bygger på taktiska och operativa nivån. Affärsorienterade
databaser innehåller både intern information från olika administrativa system samt
även information från den mängd av externa databaser som finns runt om i världen.
Innan affärsorienterade databaser skapas måste vi analysera och fastställa vilken
information som skall nyttjas och framförallt hur informationen skall underhållas.
STRATEGISK

Den taktiska nivån syftar till att identifiera informationssystem som kan ge konkurrensfördelar eller som innebär att man ligger på framkanten för att skapa konkurrensfördelar med hjälp av ny teknik och framförallt standardlösningar. Inom denna
nivå återfinns system som expertsystem, EDI-lösningar, konkurrentsystem, projektstyrningssystem m.m. Ofta fokuseras arbetet på tekniken men minst lika viktigt om
inte viktigast är att nyttja tekniken med affärsmässiga ögon och ur ett verksamhetsperspektiv. Många företag arbetar idag inte organiserat på denna nivå och det leder
till att man inte kan skapa affärsorienterade databaser eller EIS-system. Att samla
individuella databaser för olika delar i verksamheten är en viktig taktisk fråga och
här är framförallt viktigt att se till att man tidsmässigt kan få samma information
från olika system dvs de omfattar samma period.
Den operativa nivån är den mest vanliga idag att man standardiserar eftersom den
oftast syftar till att reducera kostnader och hantera löpande administration. Inom
denna nivå återfinns CAD/CAM-system, OLF-system, MPS-system, ekonomisystem, personalsystem, KIS-system m.m. (se avsnitt 1.1.2 i kapitel 1) Operativa
nivån återfinns ofta systemlösningar som begränsar möjligheterna att komma till
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taktiska och strategiska nivån. Detta beror på att man inte fokuserat på informationsflöde och informationsnyttjande utan på systemflöde och systemnyttjande i allt
för hög grad.

3.3.1.3

Identifiera koncern, bolag, lokala och personliga system

Koncernsystem
Bolagssystem
Lokala system
Personliga system

Koncernsystem är system som man i en strategiförstudie
kommer fram till är viktigt att man får uniformitet inom.
Dessa system skall sedan hanteras enhetligt och utvecklas gemensamt inom koncernen ofta som koncernstandard. Gränssnitt mot andra systemtyper är viktigt. Koncernsystem utgör ofta mastersystem och säkerställer att
viktig information hanteras på ett enhetligt sätt.

Bolagssystem har samma syfte som koncernsystem dvs att skapa uniformitet, men
inom ett bolag i koncernen. En viktig skillnad är att koncernsystem redan är fastställda och har därmed begränsat handlingsutrymmet. Gränssnitt mot andra systemtyper är viktigt. Bolagssystem är identifierbara inom många företag idag men
denna systemtyp definieras oftast inte och man missar ofta dynamiken och möjligheten att se hur olika informationsflöden ser ut.
Lokala system har koncern och bolagssystem som förutsättning för de system som
definieras vara på denna nivå. Lokala systemen skall med denna förutsättning tillvarata den lokala särarten hos ett dotterbolag eller del av ett bolag inom gemensamma system. Gränssnitt mot andra systemtyper är viktiga. Viktigt är att man ser
till att flexibiliteten kan upprätthållas och att lösningarna är anpassade till lokala
kraven. Frihetsgraden är ofta stor och koncernsamordningsvinsterna är ofta små.
Lokala system kan ofta vara en möjlighet att testa lösningar som i takt med att
verksamhetsförändringar kan bli bolags eller koncernsystem.
Personliga system skall kunna vara mycket fria men här behövs ofta standarder
som gränssnitt för att kunna hantera samspelet med koncern, bolag och ibland även
lokala system. Detta beroende på var det lokala systemet finns och dess syfte. Ett
personligt system skall vara flexibelt men kunna hantera gränssnitt till andra system om behov av detta finns. Många storföretag har insett behovet av att även standardisera de system som kan nyttjas som personliga för att även här få uniformitet
för att minska kostnader. Ett stort utbud innebär ofta stora underhållskostnader.
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3.3.1.4

Upprätta samspelsmatris mellan process och system

För att få en bra översikt över vilka system som
används av olika verksamheter upprättas en samspelsPROCESS
matris mellan process och system. Denna matris visar
lodrätt vilka processer som finns och vågrätt vilka system som finns. Denna matris är ett mycket bra underlag för att forma en välgrundad strategi. Vi markerar
med ett x de system som nyttjas av olika processer. Vi identifierar därmed de strategiskt viktiga systemen i verksamheten.
SYSTEM

3.3.1.5
data

Upprätta samspelsmatris mellan process och begrepp/

För att få en överblick över de data och begrepp som
nyttjas i verksamheten formas även här en samspelsPROCESS
matris. Denna matris visar lodrätt vilka processer som
finns och vågrätt återfinns begrepp och datamängder
som skapas av olika processer. Vid den process som
skapar en viss datamängd anges ett S och det betyder
att processen genererar denna information. Nyttjar processen en informationsmängd
som tidigare skapats anges ett U som betyder att den uppdaterar datamängden.
BEGREPP/
DATA

3.3.1.6

Identifiera/upprätta masterregisterstruktur

En masterregisterstruktur redovisar vilka orginallagringsplatser som finns för information i olika databaser. Målsättningen med masterregister är att all grunddata skall hämtas från dessa register. Uppdatering kan
då ske i ett register och inte i flera. Masterregister
identifieras i nuvarande systemmiljö och dokumenteras i en masterregisterstruktur med kommentarer om
som skapas av olika processer. Vid den process som skapar en viss datamängd anges
ett S och det betyder vilken informationsmängd som orginallagras i detta register.
Masterregisterstrukturen är ofta till stor hjälp när vi skall skapa en översikt över
informationen och kan med fördel delas upp per systemområde för att öka överskådligheten. Fokusera gärna på de viktigaste registren för att få en överskådlighet.
MASTERREGISTERSTRUKTUR

3.3.1.7

•
•
•

Identifiera nuläge, mellanläge och framtida läge

Nuläget (Dvs var vi befinner oss)
Framtiden (Dvs vart vi är på väg)
Mellanläget (Dvs hur vi lever mellan nuläge och framtid)
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Nuläge

Mellanläge

Framtid

Beslut/Tid

Ofta kan en sådan jämförelse mellan alternativ ge en mycket överskådlig och lättförståelig bild. Vi kan t.ex. följa verksamhetens utveckling, systemens utveckling,
begreppens utveckling, ansvarsgränsers utveckling. Framförallt identifierar vi viktiga beslut som skall fattas och när i tiden eftersom tidsaspekten kommer att vara
central vid denna jämförelse.

3.3.1.8

Upprätta system- och projektkatalog

System
katalog

Projekt
katalog

Ett bra sätt att kontinuerligt hålla verksamheten à jour med
vilka system som finns, hur de används och vilken information som finns att hämta är att skapa en systemkatalog. I
denna systemkatalog ingår verksamhetsprocessen, ansvarsmodell, systemkarta, begrepp/datakarta, hårdvara/kommunikation, koncernsystem, bolagssystem, lokala system samt
personliga system.
Utöver information som återfinns i systemkatalogen behövs
information om aktuella förändringar som bedrivs i projektform. Detta dokumenteras i en projektkatalog som innehåller
en projektöversikt över alla projekt, aktuella projektbudgets,
ansvarsmodell i projekt, projektbegrepp, projekt som kan
definieras som koncern, bolag, lokala eller personliga.

Detta hjälper mycket till att informera om möjligheter och framförallt spar detta
stora kostnader och ökar nyttjandet av systemen och man kan kanske till och med
hitta nya intressanta användningsområden av befintlig systemportfölj.
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Systemkatalog
Innehåll
1. Verksamhetsprocess
2. Ansvarsmodell
3. Systemkarta
4. Begrepp/data modell
5. Hårdvara & Nätverk
6. Koncernsystem
7. Bolagssystem
8. Lokala system
9. Personliga system

3.3.1.9

Projektkatalog
Innehåll
1. Projektöversikt
2. Projektkalkyler/budget
3. Ansvarsmodell
4. Projektbegrepp/mallar
5. Koncernprojekt
6. Bolagsprojekt
7. Lokala projekt
8. Personliga projekt
9. Projektidéer

Gränssnittskatalog

Gränssnittskatalogen syftar till att beskriva de olika gränssnitt
som finns mellan olika system i verksamheten och vilken
GRÄNSinformation som överförs. Gränssnittskatalogen innehåller
SNITTS
information om givande system, hårdvara, mottagande sysKATALOG
tem, frekvens på överföringen, beskrivning av informationen
som överförs samt avslutningsvis var mer information finns.
Gränssnitt mellan standardsystem kommer att bli en allt mera strategisk fråga.
Detta beror på att helintegrerade lösningar ofta låser upp en verksamhets möjligheter att komplettera i takt med utvecklingen av verksamheten. Vi tror att framtiden
kommer att ge oss allt mera modulinriktade applikationer med gränssnitt enligt
internationell standard. Detta öppnar då upp nya möjligheter att integrera applikationer på olika sätt beroende på användarens krav. Vi kommer säkert att se olika
systemintegrationstjänster på marknaden som ger stor flexibilitet. Se även kapitel
7, Standardsystem – möjlighet till snabb förändring inför och under 2000-talet.

3.3.2 Möjlighetsanalys
När vi skapat oss översikt enligt ovan angivna aspekter och modeller, analyseras nu
vilka möjligheter och handlingsvägar vi har att gå. När man utformar en strategi är
det ofta tre olika områden som man fokuserar.
Det första området är fokusering på organisationsformerna dvs företaget förändras
och det ställer krav på de informationssystem som finns eller som planeras. Här
kommer även kundkrav in.
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Det andra området är fokusering på teknologi dvs hur och när skall man göra olika
satsningar t.ex. inom CAD/CAM. Den tekniska utvecklingen är snabb och teknikval är viktigt och framför allt strategisk.
Det tredje fokuserade området är prioriteringar mellan olika system och projekt dvs
vilka områden måste man inom ett företag prioritera så att satsningarna blir effektiva och långsiktiga samt stöder affärsverksamheten.
Fokuseringen på dessa områden skall under möjlighetsanalysen ge ledningspersonal ett styrinstrument för att hantera samspelet mellan satsningar på informationsteknologi och dess effekter på affärsverksamheten. Vidare etablera en helhetssyn
och undvik risken för att systemen blir ett hinder på kort eller lång sikt. Viktigt att
här se till att man både vet hur man går in i ett system, men även hur man lämnar
ett system utan att störa verksamheten eller att det tar onödigt lång tid.
Vi nyttjar de översiktsmaterial som vi erhållit från föregående arbetssteg och analyserar de identifierade möjligheter som tagits med från strategiförstudien och som
påverkar informationssystem. När vi analyserar befintliga/nya möjligheter ställer vi
oss bl.a. följande frågor:

•
•
•
•
•
•
•

Vilka är möjligheterna på kort sikt, mellanlång sikt samt lång sikt? Hur påverkas
vi?
Vilka samband finns det mellan olika möjligheter?
Vilka av möjligheterna är övergripande och som inte kan beslutas av en part,
p.g.a. effekterna?
Vilka möjligheter återfinns per process/systemområde och varför finns dessa?
Vilka möjligheter återfinns per process/begrepp/dataområde och varför finns
dessa?
Vilka nya tekniska möjligheter är realistiska att införa?
Vilka nya verksamhetsmässiga möjligheter finns i form av nya arbetssätt och
nya rön?

Under möjlighetsanalysen är det viktigt att ta del av vilka avtal och leverantörer vi
har av standardsystem och diskutera olika slutsatser för att se nya möjligheter. Viktigt är även att ha en kontinuerlig kommunikation med de olika intressenter som
skall beröras av en färdig VFS-strategi. Detta framgår av översiktsbilden ”Utarbetande av VFS-strategi” i början av avsnitt 3.3. Möjlighetsanalysen ger bra input till
diskussioner med leverantörer och för att göra en riskanalys innan förslag till VFSstrategi utarbetas.
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3.3.3 Leverantörs/avtalsanalys
Möjlighetsanalysen ger oss ett bra underlag för att välja olika handlingsalternativ
och öppnar även nya vägar.
Vi fortsätter nu med en analys av leverantörerna och våra avtal med dessa för standardsystemen. Detta gör vi genom att först börja med att kartlägga vilka avtal som
finns och vad dessa omfattar samt vilken styrka de ger oss vid fortsatta förhandlingar. När vi har grepp om våra avtal med olika leverantörer så gör vi besök hos
dessa för att skapa oss en bild över hur man sköter utvecklingen, förvaltningen,
supportorganisation, kompetensutbyggnad kring vårt standardsystem. Vidare bör vi
se till att vi får träffa personer på utvecklingsavdelningar hos leverantören för att
t.ex. se vilken strategisk planering man arbetar efter för att vidareutveckla sin produkt (se även under avsnitt 6.3 leverantörens modell) och vilka synsätt man har på
nya funktioner i standardsystemet.
Detta resulterar i en leverantörsbedömning och en avtalsanalys som samlas i en
rapport.
Exempel på rapport:
Leverantörsuppgifter
Produkter
Ekonomisk analys/ägarprofil
Personal/kompetens
Utvecklingsplaner för våra produkter
Synsätt på systemfunktioner
Supportorganisation hos leverantören
Utformningen på vårt avtal

3.3.4 Riskanalys
Vår leverantörs/avtalsanalys samt vår möjlighetsanalys utgör nu grund till att göra
en riskanalys dvs bedöma vilka risker vi tar i dagsläget och på vilket sätt vi kan eliminera dessa risker på kort och lång sikt. Detta görs genom att vi diskuterar resultatet och gör en bedömning, som vi skriver ned som en kortsiktig aktivitetslista att
åtgärda direkt samt när samtliga berörda system och leverantörer har analyserats i
ett förslag till VFS-strategi. Riskanalysen måste även ta hänsyn till effekter som
kulturförändringar och effekterna av att föreslå ett visst handlingsmönster för
affärsverksamheten t.ex. om stora kundåtaganden är beroende av det man vill förändra. Det motsatta gäller naturligtvis även dvs om man genom strategin skapar
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möjligheter att underlätta nya kundåtaganden. Vi kan nu säkert identifiera ett antal
åtgärder som ger oss:

•
•
•
•

bra ADB-system som stöder och effektiviserar verksamheten.
minimerade risker genom olika sårbarhetsanalyser t.ex. enligt SBA (Sårbarhetsanalys).
införande och förändringar i verksamhetens informationsstöd som ej stör affärsverksamhet och kundåtaganden.
säkerställer företagets viktigaste informationsflöden t.ex. kring produktion,
inköp och orderverksamhet dvs det som är kundberoende

3.3.5 Förslag till VFS-strategi
När vi har en helhetsbild av samtliga system kan vi börja skriva på ett första utkast
till standardsystemstrategi (VFS-strategi). En strategi kan vara tvingande eller rådgivande beroende på om det är ett strategiskt viktigt område eller ej. Strategin kan
vara skriftlig eller informell beroende på bl.a. företagskultur. Strategin kan beröra
både externt införskaffade system och egenutvecklade interna system som har standardsystemkaraktär. Se bilden nedan.

Tvingande

Skriftlig

rådgivande

Informell

Externa system
Interna system
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När man utformar en strategi kan följande mall vara till hjälp:

VFS-strategi (mall med exempel på punkter)
Inledning
1 • Giltighet
• Berörda
• Beslutande
2 Övergripande inriktning
• Kostnader/intäkter
• Egen kompetens
• Inflytande över systemutveckling/drift
• Källkod
• Integrationskrav
• Sårbarhet och säkerhet
• Leverantörsberoende
• Avtalsformer
• Support
• Förvaltning
3 Inriktning per systemområde
• För Ekonomi gäller …
• För Försäljning gäller …
• För Konstruktion gäller …
• För Produktion gäller …
4 Motiv för inriktning
• Denna inriktning syftar till att …
5 Motiv för valda standardsystem
• System X valdes därför att …
6 Riktlinjer för val av standardsystem
• System X skall väljas om …
7 Riktlinjer för förstudiearbete
• När en förstudie görs med inriktning mot standardsystem gäller att …
8 Riktlinjer för utvecklingsarbetet
• När man arbetar med utveckling av standardsystem gäller att …
9 Riktlinjer för förvaltningsarbetet
• När man arbetar med förvaltning av standardsystem gäller att …
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Nedan ger vi några exempel på strategier från olika företag:

•
•
•
•

Använd standardsystem i första hand för verksamheten. Om detta ej är möjligt
överväg andra lösningar typ skräddarsydda system
Använd vissa specifika standardsystem som utpekats av företagets koncernstab.
Använd ej standardsystem för delar av verksamheten som är konkurrensutsatta
och av strategisk betydelse för företaget.
Kärnan av standardsystemet får ej röras. Vissa modifieringar får bara göras centralt av gemensamma resurser och efter gemensamma beslut. Vissa modifieringar kan få göras lokalt. Se bilden nedan.

Kärna
Centralt
Lokalt

Standardsystem

•

Vid val av ADB-system gäller följande:
1 Internt rekomenderat paket och i andra hand
2 Återanvändning internt och i tredje hand
3 Externt upphandlat paket och i fjärde hand
4 Egenututvecklat
Övergång från 1 till 2 osv skall motiveras skriftligt och vara välgrundat innan
detta steg får tas.

•

•
•

Avvikelse från standard kan bara göras:
a) Om standardsystem eller IBM-hårdvara inte är tillgängligt lokalt.
b) om större delen av den nuvarande applikationen är egenutvecklad och väl
fungerande och att vidareutveckling är motiverad av kostnaderna och säkerheten i nyttjandet.
c) om externa krav på integration i realtid mellan nuvarande system och standardapplikationen måste mötas.
En gemensam metod för införande av standardsystem skall nyttjas inom företaget.
Balans mellan anpassning i verksamheten eller alternativt i standardsystem skall
beaktas.

Resultat
Resultatet från denna etapp är en nedskriven VFS-strategi.
 Studentlitteratur

78

6709 03 Kap 3

27 mars 2001 07.48:31

sida 78 av 83

3.4 Fastställande av VFS-strategi
Syfte
Informera och förankra om innehållet i VFS-strategin till ledningen och personal i
verksamheten.

Underlag
VFS-strategin.

Genomförande
VFS-strategin skall alltid fastställas av företagsledningen eller verksamhetsansvarig på högsta nivå. När man har tagit fram sin VFS-strategi är det viktigt att den
förankras i verksamheten genom att man informerar om innehållet samt anledningen till olika ställningstaganden. Om man försummar förankringen så känner
sig personalen ej delaktig i strategin och kommer då att ej följa den.
Det är även viktigt att testa strategierna genom att ställa strategierna mot ett antal
praktikfall och se vilken vägledning man har av strategier, gärna i seminarieform.
Detta är ett viktigt och ofta försummat arbete.

Resultat
Vi har nu en VFS-strategi nerskriven och utkommunicerad i verksamheten. Vi skall
nu nyttja den när vi utvecklar eller förvaltar standardsystem i vår verksamhet
genom att ta stöd i standardsystemstrategin.

3.5 Återrapportering av erfarenheter
Syfte
Samla in erfarenheter om nyttjande av standardsystem i verksamheten och följa
upp att VFS-strategin följs.

Underlag
Erfarenheter av nyttjande och vidareutveckling av standardsystemet under året.
Vidare är VFS-strategin ett viktigt underlag att ställa erfarenheterna emot.
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Genomförande
När man har fastställt strategin är det viktigt att man följer upp hur den efterlevs
och gör korrigeringar i den om det behövs. Den skall ju vara styrinstrumentet för
att man skall utveckla och förvalta standardsystem på det sätt man vill.
En bra regel är att man årligen samlar in erfarenheter om de standardsystem som
utvecklats under året eller som ligger under förvaltning. Detta skapar erfarenheter
för en effektivare hantering av standardsystem.

Resultat
Erfarenheterna kan samlas i en rapport med följande innehåll:

Erfarenheter från införande av standardsystem 199X
1
2
3
4
5
6
7
8

Inledning
Aktuella system i förvaltning
Beslutet om förändring
Beslut om systemval
Införande av system
Modifieringar och anpassningar
Ekonomi
Övriga iakttagelser

3.6 Att tänka på
Ett företag kan arbeta efter olika typer av inriktningar vid val av system till sin
verksamhet. En kombination av olika inriktningar återfinnas inom ett företag.
1 Egenutvecklat – Köper ej standardsystem
Ett företag som väljer att egenutveckla ett system till sin verksamhet idag gör det
ofta för att verksamheten är unik eller att man ej kan finna ett standardsystem på
marknaden som fyller kraven.
2 Internt standardsystem
Ett system som har införskaffats på marknaden eller egenutvecklats internt kan
utgöra ett standardsystem om flera interna verksamheter inom företaget utnyttjar
samma system och i vissa fall samma vidareutvecklingsresurser.
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3 Återanvändning av ADB-system.
Ett system som tidigare har införskaffats eller egenutvecklats för en viss funktion,
kan kanske efter modifiering nyttjas till ett helt nytt ändamål.
4 Köpa standardsystem
Här går man ut på marknaden och utvärderar och köper in systempaket för att komplettera sin systemportfölj i de allra flesta fall när det gäller ett företag av större
omfattning. Det kan även idag vara så att ett mindre företag köper hela ADB-systemstödet man behöver från en leverantör och får därmed ett enhetligt underhåll till
fast kostnad.
Här kommer naturligtvis en viktig fråga upp som berör ADB-avdelningarnas framtida roll om man väljer att köpa standardpaket på marknaden. En viktig funktion
för den interna ADB-avdelningen blir då att se till att de olika standardsystemen
kan samverka på ett korrekt sätt med andra standardsystem och med egenutvecklade system (som minskar allt mer). Driftavdelningarnas roll ökar dock i takt med
att nya standardsystem förs in i allt snabbare takt.
Behövs kunskap om standardsystemet internt på ett företag och i så fall varför?
Upprätthålla kunskap om standardsystemen måste man i de fall man fortfarande
har egenutvecklade system eller andra standardsystem som skall samverka inom
företaget och standardsnitt ej kan nyttjas. Detta mot bakgrund att nya standardsnitt
etc som tidigare inte funnits uppstår i samband med nya systeminföranden. Vidare
måste en rensning av t.ex. begreppsapparat etc till mellan systemen.
Kunskap behövs även internt för att vi inte skall hamna i leverantörsfällan, som kan
innebära att leverantörens behov av att få full avkastning på sin investering i programvara innan han går vidare och släpper nya versioner på marknaden, kan leda
till att vår verksamhet konserveras av systemet. Vi kan naturligtvis modifiera systemet för att passa verksamheten, men i vilken omfattning och vad skall vi modifiera? Vad vet vi om leverantörens planer? Ett råd är att när vi jobbar fram vår VFSstrategi lär känna våra nuvarande eller kommande leverantörers strategier för sina
standardsystem. Det kan ju vara så att han planerar att samordna sitt standardsystem med andra system på marknaden som vi även kan vara intresserade av införskaffa för vår verksamhet. (Se även kapitel 6.3 Leverantörens modell).
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3.7 Checklistor
Här nedan följer några olika checklistor för att utforma Informations-, AU-, VFSoch ADB-strategier samt hur en AU-plan kan vara utformad.
1 Informationsstrategi
• Affärsidé
• Operativa processer
• Administrativa processer
• Informationssystemets betydelse
• Informationsarkitektur
• Systemarkitektur
• Informationsansvar
• Masterregister
2 AU-strategi
• Mål med AU
• Hur skall arbetet bedrivas?
– Ansvarsfördelning
– Organisationsform
– Styrning/beslut
– Budget
• Hur skall kompetensen fördelas?
– Centralt
– Decentralt/lokalt
– Externt/internt
• Metoder och arbetssätt
– Verktygslåda
– Arbetsformer
3 VFS-strategi
• Allmänt
• Övergripande inriktning
• Inriktning per systemområde
• Motiv för inriktning
• Motiv för valda standardsystem
• Riktlinjer för val av standardsystem
• Riktlinjer för förstudiearbete
• Riktlinjer för utvecklingsarbetet
• Riktlinjer för förvaltningsarbetet
4 ADB-strategi
• Organisation och styrning av ADB-verksamheten
• Systemutveckling
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•
•
•
•
•
•
•

Utvecklingsmiljö
Hårdvara
Datakommunikation/infrastruktur
Sårbarhet och säkerhet
Drift och förvaltning
Externa konsulter/leverantörer
Arbetsmiljö

5 AU-plan
• Verksamhetsplaner
– Affärsidé
– Strategiska och funktionella mål
• AU/ADB-situation inom företaget
– Befintliga system
– Befintliga projekt
– Erfarenheter
– Lönsamhetskriterier
• AU/ADB-strategi
– Grundläggande förutsättningar
– Affärskrav per verksamhetsområde
• Projektplaner (nuvarande och kommande projekt)
– Projektnamn
– Ansvarig
– Mål
– Projektvärdering (prioritering)
– Projektstart
– Avslut
– Andra projektsamband
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4 Förstudie

En förstudie går ut på att kartlägga och precisera problem i nuläget och sedan föreslå lösningar inför framtiden. Det är viktigt att man analyserar både styrkor och
svagheter med verksamheten. Bra inslag i verksamheten ska överföras till framtiden och för mindre bra föreslår man förbättringsåtgärder.
En förstudie måste alltid ha en förankring i verksamheten. Detta kan lösas på
många olika sätt men ett bra sätt är att man skriver ner en lista över viktiga problem/förbättringsförslag. Denna lista kallas ofta för en AU-plan på ett större företag och innehåller förutom problem/förbättringsförslaget en grov tid-, resurs- och
kostnadsplan.
Eftersom resurserna är begränsade måste man prioritera problem/förbättringsförslag man skall utreda. De man valt att gå vidare med under ett visst verksamhetsår
tilldelas resurser och arbetet bedrivs ofta i projektform (se kapitel 2).
Det är viktigt att man analyserar bakomliggande orsaker till problem eller förbättringsförslag och vad verksamheten vinner på att de åtgärdas. Ofta ser man att
beslut fattas om systemutveckling eller verksamhetsutveckling utan att beslutsfattarna har tillräckligt underlag för beslut. Problemorsaker eller konsekvenser för
verksamheten blir därmed ofta ej tillräckligt belysta. Åtgärder och pengar sätts därmed in på områden som vi inte vet från början om de ger avsett resultat.
Hur man kan göra en heltäckande förstudie på ett enkelt och överskådligt sätt kommer nu att beskrivas.

4.1 Förstudiemodell
Inom VFS-modellen har vi identifierat tre typer av förstudier, nämligen för strategi,
utveckling och förvaltning. Dessa har mycket gemensamt men pågår i olika skeden. Hur mallar ser ut för olika förstudier framgår av avsnitt 4.7 Checklistor.
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Strategiförstudien ger oss riktlinjer för att forma en strategi som skall styra arbetet
under utvecklingen och förvaltningen. Arbetet under flödesanalysen fokuseras vid
verksamhetens krav på lång sikt och på vilka krav som skall ställas på utvecklingen
och förvaltningen av standardsystem. Under strategiförstudien kan vi ha nytta av
att analysera informationssystems samspel med verksamheten och vilka faktorer
som är viktiga för t ex koncern, bolag lokala och personliga system. Strategiförstudien är ledningens instrument för att effektivisera nyttjandet av standardsystem i
verksamheten.
Utvecklingsförstudien syftar till att fastställa en kravspecifikation som kan nyttjas
vid val, anpassning och införande av standardsystem. Här koncentreras arbetet
kring att identifiera kraven inom ett valt verksamhetsområde och omvandla dessa
till funktionella krav. Fokuseringen ligger på att identifiera kraven på ett nytt standardsystem eller egenutvecklat system, men kan lika gärna vara underlag till andra
åtgärder som ej är systemrelaterat.
Förvaltningsförstudien syftar till att på ett systematiskt sätt identifiera vilka åtgärder som skall sättas in i en fungerande systemlösning med standardsystem eller
egenutvecklade system involverade. Förstudien fokuseras kring verksamhetens
akuta problem och mindre på långsiktiga. Resultatet skall vara grunden för ett förvaltningsbeslut. Det vi beslutar om är ofta en uppdragsbeskrivning till standardsystemleverantören och/eller intern dataavdelning. Uppdraget förmedlas ofta av en
ägare till systemet inom verksamhetsprocessen.
Det viktiga förstudiearbetet
När man analyserar vilken väg man skall ta och vilka problem man skall lösa är det
alltid viktigt att göra en förstudie för att vara säker på att man löser rätt problem.
Ofta hör man personer förespråka att det är viktigt att vi tar detta system så kommer vi igång och så låter verksamheten anpassa sig.
De som gör detta och inte bygger detta på en förstudie lurar ofta sig ordentligt
eftersom efter ett tag börjar behoven av ändringar komma i systemet eller genom
ett allt ökande behov av system som skall lösa olika problem som egentligen standardsystem skulle löst från början. Det kan vara intressant att analysera hur stor del
av informationssystemen som verkligen ger verksamhetsnytta till 100% och hur
många som bara kanske ger 20–30% verksamhetsnytta.
En förstudie som genomförs enligt vårt synsätt består av följande etapper med
underliggande arbetssteg:
1 Nulägesbeskrivning
1 Flödesanalys
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2 Problemlistning
3 Bra-analys
4 Intressentanalys
2 Problemanalys
1 Orsaks/konsekvensanalys
2 Problemgruppering
3 Åtgärdsanalys
1 Målanalys
2 Åtgärdsförslag
4 Rapportering
1 Förstudierapport
2 Förankring
3 Beslut

4.2 Nulägesbeskrivning
4.2.1 Flödesanalys
Syfte
Detta arbetssteg syftar till att klargöra verksamhetsprocessen och dess samband
med systemkarta och begrepps/datamodell för valt verkamhetsområde.

Underlag
Underlag för detta arbete kan vara en system- och projektkatalog samt en beskrivning av problemområdet på en grov nivå från AU-planen om sådan finns.

Genomförande
Under hela 1980-talet har man allt mer fokuserat på att det är viktigt att fastställa
vilka krav som man skall ställa vid systemutveckling. Den tekniska utvecklingen
har även den medfört nya möjligheter att realisera användarens krav.
Ett problem på många företag är att användarnas kunskap är relaterad till det hjälpmedel/systemstöd man nyttjar i dag. Ofta kan även rena brister i kunskapen hos
användaren upptäckas om nya arbetssätt, synsätt, vad dessa innebär och hur detta
tillämpas i verksamheten. Många användare har helt enkelt ett föråldrat synsätt och
arbetar inte med att fullt nyttja nya rön.
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Om vi inte uppmärksammar detta så kan vi medverka till att ett nyanskaffat system
inte förnyar verksamheten utan konserverar denna mer och mer med det nya standardsystemet eller det egenutvecklade systemet införda. Detta eftersom det ofta
nyttjas begränsat och med gammal verksamhetskunskap.
Verksamhetsprocessen är här ett viktigt instrument eftersom den fokuserar på verksamhetsflödet inom, mellan och genom flera verksamheter. Detta synsätt ger möjligheter att tänka i nya banor och nya världar öppnar sig ofta genom att helhetsbilder växer fram.
Här kan vi ta till hjälp av att analysera vilken verksamhetsprocess som legat till
grund för att utforma standardsystemets funktioner och samspel. Ofta kan detta
leda till att vi får en hel del ny input och framför allt nya handlingsvägar. Ett standardsystem är nämligen byggd på en standardprocess som det gäller att identifiera
och som man kan jämföra med sin egen verksamhetsprocess och dess handlingsalternativ.
Verksamhetsanalysen är i dag ofta projektorienterad men ses allt mera flödesorienterat och som något kontinuerligt som måste genomföras för att förbättra verksamheten. Det du får svar på är vad som görs, hur det görs och framför allt varför. Viktigt är att man inte fokuserar på organisation eller nuvarande hjälpmedel/system.
När en verksamhetsprocess skall beskrivas så kan vi fokusera på nuläget och
beskriva arbetsprocessen i dag eller direkt gå på förnyelse genom att skapa en helt
ny process som bättre uppfyller kundens behov. Grunden i detta arbete är dock att
man skapar sig ett helhetsperspektiv på den verksamhet man skall analysera. Detta
minskar risken för att man fokuserar på fel saker.
Samspel mellan verksamhetsprocess och informationssystem.
Bilden på nästa sida visar hur verksamhetsprocess och informationssystem kan
verka och utvecklas tillsammans och hur man kan upprätthålla och bibehålla en
helhetsbild.
Hur bilden skall tolkas framgår av angivna nummer från 1–13 i bilden samt numrerade löptexten nedan.
Motivet är att visa var förstudien kommer in i helheten och att visa hur samspel
mellan verksamhet och informationssystem går till.
1) Verksamhetsprocess: Vi börjar med att bryta ner verksamheten i funktioner och
skapar därmed en verksamhetsprocess. Beskriv varje funktion i verksamhetsprocessen och definera indata och utdata med fokusering på kunden. När verksamhets-
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processen beskrivs kan detta med fördel göras i seminarieform. Detta för att man
får olika synpunkter och kan jämka dessa till en helhet direkt.
2) Delbegrepp/datamodell: Det är viktigt att identifiera viktiga begrepp/data, dess
relationer, beskriva varje begrepp/data samt hur de samverkar i verksamhetsprocessen. (Se avsnitt 3.3, kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi). Detta leder till att en
begrepps/datamodell kan skapas och länkas till verksamhetsprocessen.
3) Begrepp/datamodell: Denna begrepps/datamodell som vi tagit fram utgör en del
av hela företagets begrepps- och datamodell. Därmed kan vi se helheten och var
olika begrepp passar in och hur de används i olika verksamheter. (Se avsnitt 3.3,
kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi).
4) Delsystemkarta: Verksamhetsprocessen länkas även till en systemkarta som
beskriver vilka informationssystem som nyttjas av processen. Detta ger en ökad
förståelse av hur befintliga informationssystem nyttjas. (Se vidare i avsnitt 3.3 i
kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi). Denna systemkarta kan med fördel koordineras av samma person som ansvarar för framtagandet av verksamhetsprocessen.
5) Systemkarta: Den systemkarta som vi tagit fram utgör en del av hela företagets
systemkarta. Därmed kan vi även här se helheten och följa vilka system som nyttjas
inom hela företagets systemkarta på ett överskådligt sätt. (Se vidare i avsnitt 3.3 i
kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi).
6) Delverksamhetsprocess: Verksamhetsprocessen måste delas upp i ett antal delprocesser som ofta är händelsestyrda. Ett ärende i denna händelsekedja går vanligtvis mellan flera delprocesser, utnyttjar olika former av data och är ofta starkt tidsrelaterade. Den delprocess som valts fördjupar man beskrivningarna om och anger
relevanta händelser, berörda data, intressenter och även tidsordningen mellan olika
arbetsmoment. Bilden på nästa sida redovisar en enkel verksamhetsprocess inom
en inköpsprocess. Registrera inköpsorder är den händelse som startar delprocessen.
Efter registrering så skickas inköpsordern till leverantören samt fakturakontrollen.
När leverantören erhållit inköpsordern skickas en faktura till fakturakontrollen.
7) Delbegrepp/datamodell: Det är viktigt att identifiera viktiga begrepp/data, dess
relationer, beskriva varje begrepp/data samt hur de samverkar i verksamhetsprocessen. (Se avsnitt 3.3 i kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi). Detta leder till att en
begrepps/datamodell kan skapas och länkas till verksamhetsprocessen.
8) Delsystemkarta: Verksamhetsprocessen länkas även till en systemkarta som
beskriver vilka informationssystem som nyttjas av processen. Detta ger en ökad
förståelse av hur befintliga informationssystem nyttjas. (Se vidare i avsnitt 3.3 i
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Registrerar
inköpsorder

Leverantör

Inköpsorder

Faktura

Inköpsorder
Fakturakontroll

kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi). Denna systemkarta kan med fördel koordineras av samma person som ansvarar för framtagandet av verksamhetsprocessen.
9) Förstudierapport: Vi går nu vidare med att analysera problem och hitta
lösningsalternativ. (Hur detta görs framgår av avsnitt 4.2–4.4). Lösningsalternativen kan dokumenteras i en förstudierapport som sedan skall förankras och beslutas.
Detta framgår av avsnitt 4.5. Vi har i denna bok koncentrerat oss på standardsystem
och hur dessa införs i verksamheten. Egenutvecklade system berörs i många andra
sammanhang och kan bedömas vara väl dokumenterade.
10) Realisering: Realisering innebär att vi inför standardsystem eller egenutvecklade system i verksamheten. Hur detta går till beskrivs i kapitel 5 och 6.
11) Process/begrepp/datamatris: Visar vilka processer som använder olika begrepp/
data. Den visar vilka begrepp/data som nyttjas i olika processer. S i matrisen betyder
att processen skapar datat och U betyder att denna process uppdaterar. (Hur denna
matris ser ut framgår av avsnitt 3.3 i kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi).
12) Masterregister: Vi kan även skapa en masterregisterstruktur som visar de viktigaste databaserna och vilken huvudgrupp av information som lagras här. Masterregisterstrukturn visar vilka databaser som är styrande för vilken information. Kravet
är att man skall hämta information från dessa för vidare bearbetning i olika system.
Strukturen ger en bra överblick över vilken information som lagras och var. (Hur
denna struktur ser ut framgår av avsnitt 3.3 i kapitel 3, utarbetande av VFS-strategi).
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13) Process/systemmatris: När realiseringen startat och det egenutvecklade systemet eller standardsystemet införts uppdateras Process/systemmatrisen. Den visar
vilka informationssystem som används i vilka verksamheter. Matrisen ger en bra
överblick över sambandet.

Resultat
Resultatet från detta arbetssteg är en väl beskriven verksamhetsprocess placerad i
sitt sammanhang av informationssystem och begrepp/datamodeller.

4.2.2 Problemlistning
Syfte
Syftet med detta arbetssteg är att lista och beskriva vilka problem som finns inom
verksamhetsprocessen.

Underlag
Underlaget för detta arbete är beskrivningen av verksamhetsprocessen samt uppkomna störningar som vi fann i föregående arbetssteg.

Genomförande
Vi listar alla störningsmoment i ovan angivna verksamhetsprocess i en problemlista som även innehåller en kort beskrivning av hur problemet uppkommer. Se bilden på nästa sida.

Resultat
Vi har nu en problemlista med en kort beskrivning av problemets art och uppkomst.
Se exempel på problemlista nedan.

Problemlista

•
•
•

Hög straffränta
Felaktiga ADB-system
Felaktiga leveranser
m.m.

 Studentlitteratur

6709 04 Kap 4

27 mars 2001 07.49:20

91

sida 91 av 106

Registrerar
inköpsorder

Leverantör

Inköpsorder
Inköpsorder
felaktiga

Leverantörer
levererar fel

Faktura

Inköpsorder
Fakturakontroll

Hög
straffränta

4.2.3 Bra-analys
Syfte
Syftet med detta arbetssteg är att skriva ner vad som är bra i vår verksamhetsprocess så att vi får med detta i en ny lösning. Vi tar även med idéer och möjligheter vi
finner.

Underlag
Beskrivning av verksamhetsprocess, organisation och befintliga ADB-system.
Vidare har man en kort problemlista.

Genomförande
Vi går igenom vår verksamhetsprocess på samma sätt som när vi sökte störningar
eller problem, men nu försöker vi hitta vad som är bra och som vi vill behålla till en
ny lösning. Detta dokumenterar vi i en bra-lista med en kort kommentar. Se bilden
nästa sida.
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Registrerar
inköpsorder

Leverantör
Inköpsorder

Möjligheter att
överföra online till
leverantör

Inköpsorder

Bra
• Kompetent personal
• Få fel
m.m.

Faktura

Fakturakontroll

Idé

•

Ny organisationsform

Resultat
Resultatet från detta arbetssteg är att vi har en lista över alla saker som vi tycker
fungerar bra i samspelet mellan verksamhetsprocess, organisation och ADB-system.
Nu har vi en beskrivning av verksamhetsprocessen, organisation, ADB-system
samt listor över vad som är bra eller dåligt. Se exempel på bra-lista nedan.

Bra-lista

•
•
•
•
•

Kompetent personal
Få fel
Ny organisation (idé)
Möjlighet att överleva
Online direkt till leverantör
m.m.
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4.2.4 Intressentanalys
Syfte
Att beskriva vilka personer som kan beröras av denna förstudie och som det är viktigt att vi förankrar resultatet från början hos.

Underlag
Beskrivning av verksamhetsprocess och vad som är bra och dåligt idag. Vi skaffar
oss även listor över personerna inom och utom verksamheten och deras funktioner.

Genomförande
Vi diskuterar med vår uppdragsgivare med utgångspunkt från verksamhetsbeskrivningen och bra/problemlistan. Det vi får fram är vilka personer som skall påverka
arbetet och på vilket sätt.

Resultat
En intressentlista som är grupperad efter lämpliga funktioner. Se exempel nedan.

Intressentlista
Inköpare
Per Jansson
Svea Tigér

Inköpschef
Inköpare

Leverantör
Skål och Plast
Johan Stensson

VD

Fakturakontroll
Svea Persson
Tor Svensson

Chef
Fakturabevakare

Exempel
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4.3 Problemanalys
4.3.1 Orsaks/konsekvensanalys
Syfte
Syftet med detta steg är att gå igenom problemlistan och försöka finna orsaker och
konsekvenser till varje problem.

Underlag
Problemlista och verksamhetsbeskrivning

Genomförande
När nuläget och problemen har beskrivits så kan man börja analysera orsakerna till
dessa. Detta kan naturligtvis göras på många sätt, men vi har valt att ta fram ett
checkträd att jobba sig igenom. Se bilden på nästa sida. Vi tar de problem och förslag som vi har från nulägesanalysen och testar dessa mot punkterna i checkträdet.
Checkträdet har olika grenar som vi kan finna nödvändigt att titta närmare på i vår
problemanalys. För att illustrera hur checkträdet kan nyttjas utgår vi ifrån att vårt
problem är hög straffränta på våra leverantörsfakturor. Checkträdet består av ett
antal grenar som utgör checkpunkter för dig att stanna upp och fundera på som
illustreras av nedanstående frågor under varje gren.
En viktig del är även att man går från nivå till nivå i checkträdet. Nivå ett är alltid
analys av operativ verksamhet och har två grenar nämligen affärsutveckling eller
produktionsutveckling. Nästa nivå är administrativt problem och innehåller grenarna organisationsutveckling och personalutveckling. Information/rutin är nivån
som man därefter kommer till och har två grenar att ta ställning till nämligen ingen
utveckling eller rutinutveckling. Nu börjar vi fundera över ADB-stödet genom att
gå till nivån ADB-stödsystem som har egenutveckling eller avveckling som grenar.
Standardsystem är nivån där vi börjar fundera över om vi skall utveckla eller förvalta standardsystem.
Intressant kan även vara att vi noterar att vi alltid skall börja från roten i checkträdet och bygger uppåt genom olika checkfrågor samt att alltid börja med att analysera verksamheten.
Gren 1: Affärsutveckling
• Hur påverkar problemet våra affärsmöjligheter?
• Hur påverkas våra leveranstider mot kund?
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•
•
•

Vilken kreditvärdighet får vi genom detta?
Beror problemet på att vi har många leverantörer?
Hur är vår image på marknaden?

Vägval
Utveckla
Standardsystem

9

T.ex.:
• Vanliga fakturor
• Stort utbud av system
• Kraven ej unika

Förvalta
Standardsystem

10

Standardsystem

7

Egenutveckling

Avveckla

T.ex.: Unik bransch

T.ex.: Endast 10% av
systemet nyttjas. Kostnad
för hög!

ADB-system

5

Rutinutveckling

Ingen utveckling

8

T.ex.: Antalet fakturor minskar

6

T.ex.: Finns arbetsinstruktioner?

Information/rutin

3

Organisationsutveckling

Personalutveckling

4

T.ex.: Kompetens

T.ex.: Byråkrati

Administrativt problem

1

Affärsutveckling

Produktionsutveckling

T.ex.: Bättre förräntning
av ej betald
leverantörsskuld

2

T.ex.: Godsmottagning
och kontroll

Operativt verksamhet
Problem:
T.ex.: Hög straffränta på
leverantörsfakturor
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Gren 2: Produktionsutveckling
• Hur påverkar problemet våra produktionsenheter?
• Ligger inleveranser länge på vår godsmottagning?
• Ligger inleveranser länge på vår kontroll?
• Skapar detta störningar i produktionen?
• Har vi dåliga betalningsvillkor vid inköp?
Gren 3: Organisationsutveckling
• Hur är vi organiserade på fakturakontrollen?
• Hur fungerar flödet från inköpsorder till betalning av fakturan till vår
leverantör?
• Vilka rutiner finns för arbetet?
• Hur kan vi organisera oss bättre?
• Hur styrs arbetet och vem leder?
Gren 4: Personalutveckling
• Vilka personalkategorier har vi?
• Hur har vi utbildat dessa personer?
• Vilken kompetens har man idag?
• Har vi hög personalomsättning?
• Hur upplever personalen sin situation?
• Hur fungerar samarbetet?
• Vilka utbildningsbehov har vi?
Gren 5: Ingen Utveckling
• Vad innebär det att man minskar användandet av ADB-systemet?
• På vilket sätt minskar antalet fakturor och vilka funktioner utgår?
• Hur påverkar detta systemet om man tar bort funktioner?
Gren 6: Rutinutveckling
• Vilka arbetsinstruktioner finns?
• Hur väl är dessa dokumenterade?
• Har man en bra översikt över rutiner och inbördes samspel?
• Behöver instruktionerna förnyas?
• Hur är kopplingen mellan rutin och system?
Gren 7: Egenutveckling
• Har vi en unik verksamhet som det inte finns lösningar inom på marknaden?
• Har vi egen kompetens som vi kan nyttja?
• Hur skall vi förvalta egenutvecklade system?
• Vilka krav har vi på ett nytt system?
• Vilka tidskrav har vi när det skall vara klart?
Gren 8: Avveckla
• Nyttjas endast en del av systemet?
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•
•
•
•

Vilken del nyttjas?
Vad är alternativet? Manuellt eller fortsatt via ADB?
Vad är kostnaden och var är alternativkostnaden?
Vilka konsekvenser får en avveckling?

Gren 9: Utveckla Standardsystem
• Har vi en verksamhet som kan nyttja ett standardsystem?
• Vilka system finns på marknaden?
• Finns ett stort utbud av system?
• Vilka konsekvenser får vi när standardsystem införs?
• Gör en utvecklingsförstudie enligt VFS!
Gren 10: Förvalta Standardsystem
• Har vi nyttjat våra system rätt? Kan vi hitta nya användningsområden för befintliga system?
• Vilka möjligheter ger en aktiv eller passiv förvaltning?
• Gör en förvaltningsförstudie enligt VFS!
Varje problem vi har funnit bekräftat genom att nyttja checkträdet skriver vi ner i
en problemgraf som visar vilka problem som finns och hur de är beroende av varandra.

Resultat
En problemgraf som beskriver alla problem och hur de hänger ihop och därmed
visar vilka beroenden som finns. Se bilden nedan.

Felaktiga
leveranser
Felaktiga
inköpsorder

Felaktiga
fakturor
Höga
straffräntor
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4.3.2 Problemgruppering
Syfte
Syftet med problemgrupperingen är att utifrån problemgrafen gruppera problemen
i olika kategorier. Nyttja gärna checkträdet på nytt för att hitta om det är organisation, personal, ADB-system eller rutinproblem.

Underlag
Beskrivning av verksamhetsprocess, problemlista och en problemgraf.

Genomförande
En problemgruppering görs genom att vi på nytt går igenom checkträdet och testar
inom vilken gren som våra problem finns representerade.

Resultat
Vi har nu en grupperad problemlista som vi kan ha som utgångspunkt för att analysera vilka åtgärder som skall vidtas inom varje problemgrupp.

4.4 Åtgärdsanalys
4.4.1 Målanalys
Syfte
De problem som vi har listat i föregående etapp skall vi nu bestämma åtgärder för,
men för att vi skall kunna göra detta måste vi fastställa vad vi vill uppnå. Vi måste
göra en målanalys och bestämma målet/inriktningen och ambitionsnivån.

Underlag
Beskrivning av verksamheten, organisation, ADB-system, bra-listan, problemlistan
och grupperade problem med utgångspunkt från problemgrafen.

Genomförande
Vi börjar med att titta på varje grupp av problem och ser vad vi uppnår om vi löser
dessa och vilken ambitionsnivå vi skall uppnå för varje problemgrupp. Det kan
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även vara så att vi bestämmer att inte titta på en speciell problemgrupp av något
skäl t ex kan den behandlas av något annat projekt.

Resultat
Resultatet från detta steg är att vi satt en målsättning för varje problemgrupp med
lämplig ambitionsnivå. Detta dokumenterar vi en mållista.

Mållista

Exempel

1 Hög straffränta
• vi skall nå målet att minska straffräntesatsen med 10% innan årsskiftet,
från nu gällande nivå
2 Felaktiga inköpsorder
• alla inköpsorder skall under tre månader granskas för att hitta felen.

4.4.2 Åtgärdsförslag
Syfte
Vi skall nu finna olika åtgärdsförslag för att komma tillrätta med de olika problemgrupperna för att uppfylla de målsättningar och ambitionsnivåer vi har satt upp för
varje grupp vi vill åtgärda.

Underlag
Underlag för åtgärdsförslagen är beskrivning av verksamheten, organisation, ADBsystem, bra-listan, problemlistan och grupperade problem med utgångspunkt från
problemgrafen samt ambition och målbeskrivning från föregående steg.

Genomförande
Problemanalysen kan visa behov av åtgärder inom ett antal olika grenar av vårt
checkträd och ofta behövs dessa åtgärder i en kombination för att vi skall få ett bra
resultat. Vi kan alltså ha åtgärder inom:

•
•
•
•
•
•
•
•

Affärsutveckling
Produktionsutveckling
Organisationsutveckling
Personalutveckling
Befintliga system/rutiner
Nya system/rutiner
Standardsystem
Egenutvecklade system
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Resultat
Åtgärdslista med prioriterade åtgärder grupperade per problemgrupp för att uppfylla målet och ambitionsnivån per grupp. Vidare anges de funktioner som skall
vara med i standardsystemet.

4.5 Rapportering
4.5.1 Förstudierapport
Syfte
Detta arbetssteg syftar till att skriva en rapport som på bästa sätt belyser resultatet
från förstudien.

Underlag
Material från nulägesbeskrivningen, problemanalysen och åtgärdsanalysen.

Genomförande
När vi bearbetar underlaget skall vi ställa oss ett antal frågor för att vår rapport
skall bli bra.
Dessa frågor är:
1
2
3
4

Vilket budskap vill vi förmedla till läsaren?
Vem skall använda och vem behöver rapporten?
Hur vill vi att läsaren skall reagera?
Vilka begränsningar har identifierats?
• rapportens användning
• rapportens distribution
5 Till vad skall den användas?
• informera
• instruera
• beslutsunderlag
6 Skriv, revidera och pröva dispositionen på rapporten mot ovan angivna svar på
frågorna.
7 Nyttja gärna bilder för att tydligöra materialet.
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Resultat
En förstudierapport enligt följande mall:
1 Bakgrunden till förstudien.
2 Sammanfattning av resultatet samt en rekommendation
3 Beskrivning av resultatet
– Nulägesbeskrivning
– Problemanalys
– Åtgärdsanalys
4 Kostnads/intäktsanalys (se avsnitt 2.6)
5 Hur går vi vidare?
Detaljmallar framgår av avsnitt 4.7 för strategiförstudie, utvecklingsförstudie och
förvaltningsförstudie.

4.5.2 Förankring
Syfte
Syfte med detta arbetssteg är att förankra resultatet från förstudien hos intressenter
och andra grupper som inte direkt varit involverade i utredningsarbetet.

Underlag
Förstudierapporten

Genomförande
Detta arbete kan genomföras på många olika sätt, men grundsyftet är att främst få
förankring för slutresultatet och den rekommendation vi kommer med till vidare
arbete.
Informationsmöten
Vi kan samla berörda parter till informationsmöte där vi kortfattat drar resultatet.
Seminarium
Vi samlar berörda parter och går igenom utredningsarbetets olika faser och grunderna till att vi kommit till denna slutsats. Detta görs i seminarieform som skiljer
sig från ovan eftersom deltagarna är mera aktiva i förankringssarbetet. Ofta genomför man detta på något trevligt kurshotell etc för att få lugn och ro och rätta stämningen.
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Skicka ut rapporten
Denna form av förankring kan naturligtvis kombineras med ovan angivna former
och har fördelen att man kan nå fler personer på kort tid, men har nackdelen av att
man inte kanske uppfattar rapporten på samma sätt och risken för missförstånd
ökar. Detta kan ta tid att reparera. Vilken form man väljer är beroende av vilken
målgrupp man vänder sig till samt på rapportens vikt och art.

Resultat
Förankrad förstudierapport. Eventuellt kan vissa kompletteringar eller justeringar
vara nödvändiga.

4.5.3 Beslut
Syfte
Att få innehållet i rapporten stadfäst och att man kan fortsätta arbetet inom nästa
arbetsområde t ex utveckling eller förvaltning.

Underlag
Förstudierapport och kompletteringar av denna från förankringsfasen.

Genomförande
Genom att distribuera rapporten till beslutsfattare i god tid före ett beslutsmöte kan
man vara relativt säker på att man kan få ett bra beslut. Dock skall man betänka att
det finns alltför många chefspersoner som har så mycket att göra att man inte orkar,
vill eller kan sätta sig in i rappotens innehåll. Detta beror både på rapportskrivaren
och på bristande kunskaper hos den som är beslutsfattare. Ett tips är att plocka ut
de punkter man vill få beslut om på ett separat papper med hänvisning till rapportens olika delar för detaljer. Utnyttja gärna sammanfattningen.

Resultat
Klartecken eller avslag på att gå vidare i enlighet med rekommendationen i vår förstudierapport.
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4.6 Att tänka på
När man genomför en förstudie är det viktigt att man tänker på följande faktorer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

var opartisk
redovisa alla åsikter – även motståndarnas
sätt dig in i den informella organisationen
fundera över de problembeskrivningar vi får
tänk på att åtgärd måste kunna motiveras
tänk på att en utredningsresultat har kort livslängd, kortare desto större företag.
respektera din uppdragsgivare – Etik
var ärlig i alla lägen
bestäm ansvarsfördelningen t ex vem beslutar
ange konsekvenser för olika intressenter
skriv enkla korta rapporter

4.7 Checklistor
Mall Strategiförstudie
1 Bakgrunden till förstudien.
Beskriv bakgrunden till förstudien genom att ange orsak och impuls till
utredningen. Sammanställ även vad man redan vet från tidigare utredningar.
Utvärdera gärna tidigare strategier och hur dessa har efterlevts.
2 Sammanfattning av resultatet samt en rekommendation
Sammanfattning av vad vår rekommendation är samt när det gäller strategiförstudien vilka sammanfattande kravfaktorer som skall gälla vid utformningen av en strategi.
3 Beskrivning av resultatet
• Nulägesbeskrivning
Beskriv kortfattat bakgrunden som vi uppfattat den och ta med beskrivning av verksamhetsprocess, organisation samt befintliga ADB-system.
Vidare kan resultatet från problemlistan, bra-listan och intressentlistan
tas med.
• Problemanalys
Beskriv kortfattat vilka problem man funnit samt hur problemgrafen ser
ut samt vilka problemgrupper vi har identifierat.
• Åtgärdsanalys/mål
– Vilka mål och ambitionsnivåer skall gälla?
– Strategisamband (olika strategiers samverkan)
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–
–
–
–
–

Långsiktiga effekter (av strategin)
Kortsiktiga effekter (av strategin)
Vilka strategier skall utformas?
Vem är ansvarig?
Förutsättningar för utformning av strategi!

4 Kostnads/intäktsanalys (se avsnitt 2.6)
5 Hur går vi vidare?

Mall Utvecklingsförstudie
1 Bakgrunden till förstudien.
Beskriv bakgrunden till förstudien genom att ange orsak och impuls till
utredningen. Sammanställ även vad man redan vet från tidigare utredningar.
2 Sammanfattning av resultatet samt en rekommendation
Sammanfattning av vad vår rekommendation är samt när det gäller utvecklingsförstudien vilka sammanfattande kravfaktorer som skall gälla vid val
av standardsystem.
3 Beskrivning av resultatet
• Nulägesbeskrivning
Beskriv kortfattat bakgrunden som vi uppfattat den och ta med beskrivning av verksamhetsprocess, organisation samt befintliga ADB-system.
Vidare kan resultatet från problemlistan, bra-listan och intressentlistan
tas med.
• Problemanalys
Beskriv kortfattat vilka problem man funnit samt hur problemgrafen ser
ut samt vilka problemgrupper vi har identifierat.
• Åtgärdsanalys/mål
– Vilka mål och ambitionsnivåer skall gälla?
– Vilka funktioner skall finnas för att stödja verksamheten?
– Vilka funktioner skall täckas av standardsystem?
– Vilka faktorer och krav skall styra anskaffning?
– Behov av kompletterande egenutveckling
– Gränssnitt mot omgivningen (andra system)
4 Kostnads/intäktsanalys (se avsnitt 2.6)
•• Bidrag till verksamheten och kostnader
5 Hur går vi vidare?
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Mall Förvaltningsförstudie
1 Bakgrunden till förstudien.
Beskriv bakgrunden till förstudien genom att ange orsak och impuls till
utredningen. Sammanställ även vad man redan vet från tidigare utredningar.
2 Sammanfattning av resultatet samt en rekommendation
Sammanfattning av vad vår rekommendation är samt när det gäller förvaltningsförstudien vilka sammanfattande kravfaktorer som framkommit.
3 Beskrivning av resultatet
• Nulägesbeskrivning
Beskriv kortfattat bakgrunden som vi uppfattat den och ta med beskrivning av verksamhetsprocess, organisation samt befintliga ADB-system.
Vidare kan resultatet från problemlistan, bra-listan och intressentlistan
tas med.
• Problemanalys
Beskriv kortfattat vilka problem man funnit samt hur problemgrafen ser
ut samt vilka problemgrupper vi har identifierat.
• Åtgärdsanalys (uppdragsspecifikation)
– Vilka mål och ambitionsnivåer skall gälla?
– Datautrustning(terminaler, datorer, kommunikation)
– Datasystem och program (kvalité, stabillitet)
– Informationsarkitektur (informationsnyttjande)
– Kopplingar till andra system (samverkansformer)
– Aktuellt läge (utvecklings- och avvecklingsplaner)
– Slutanvändare (Vilka nyttjar systemen?)
– Förvaltningsorganisation (Hur? Vem? Var? När?)
– Samordning (Grad av samordning idag)
4 Kostnads/intäktsanalys (se avsnitt 2.6)
• Kostnader (Driftkostnader/utvecklingskostnader)
5 Hur går vi vidare?
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5 Utveckling

Detta kapitel handlar om hur man kan utveckla verksamheten på ett företag genom
att skaffa eller köpa standardsystem på marknaden. Vi beskriver en utvecklingsmodell för att välja, anpassa och införa standardsystem som ska ge ett effektivt stöd
för olika användare i verksamheten. Det har visat sig vid praktiskt arbete att upphandlingar av standardsystem skiljer sig väsentligt från egenutveckling av system.
Anskaffning av standardsystem kräver en speciell metodik för bl.a. jämförelser mot
verksamhetens behov och krav. Vidare är det viktigt att med hjälp av en användbar
metod stärka kundens ställning mot leverantören som oftast är den starkare parten
vid upphandlingar av standardsystem.

5.1

Utvecklingsmodell

Utveckling av ett företags verksamhet med hjälp av nya informationssystem kan
ske på olika sätt. Vi skiljer här mellan egenutvecklade system och standardsystem.
Att skaffa standardsystem utgör en speciell utvecklingsmiljö. Vad är det då som är
speciellt med en standardsystemmiljö? Vi vill här betona tre omständigheter:
1 Vårt företag blir beroende av aktuell leverantör bakom standardsystemet.
2 Vi genomför först ett val mellan olika standardsystem och sedan en anpassning
av verksamhet och standardsystem mot varandra.
3 Vi behöver härvid jämföra specificerade krav på verksamheten med erbjudna
möjligheter i olika standardsystem.
Den första omständigheten berör leverantörsberoendet. Vi blir beroende av leverantörens förmåga att kunna ge service och support för sitt standardsystem. Det är
viktigt att vi ifrågasätter leverantörernas villkor på ett tidigt stadium under utvecklingsarbetet.
Den andra omständigheten berör att val och anpassning utgör speciella arbetsetapper vid anskaffning av standardsystem. Vid egenutveckling genomför man istället
en specificering och utformning av ett helt nytt system från grunden (scratch).
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Den tredje omständigheten berör jämförelser mellan vår verksamhet och flera standardsystem. Vi behöver t.ex. jämföra funktioner, termer och behandlingsregler på
ett noggrant sätt. Vid en sådan jämförelse behöver vi tillgång till tre olika former av
dokumentation:

•
•
•

Verksamhetsbeskrivningar
som preciserar användarnas behov och krav.
Standardsystembeskrivningar
som preciserar möjligheter i leverantörernas standardsystem.
Jämförande beskrivningar
som ställer verksamhetens krav mot aktuella möjligheter i studerade standardsystem.

De tre ovannämnda omständigheterna pekar på att standardsystem bildar en egen
utvecklingsmiljö. En utvecklingsmodell måste ta hänsyn till detta. VFS-metoden
har en utvecklingsmodell som ger användare möjligheter att arbeta professionellt
när de planerar för att införa standardsystem i den egna verksamheten.
Vår utvecklingsmodell för standardsystem består av ett antal faser och etapper. Se
bilden på nästa sida. Det är en tidigare genomförd förstudie som utgör underlag för
arbetet med utveckling (se kapitel 4). En utvecklingsförstudie behöver peka på
behovet av ett nytt standardsystem för att förbättra verksamheten. Vi delar in
utveckling med inriktning mot standardsystem i sex etapper:
1 Val
mellan flera tillgängliga standardsystem på marknaden för vårt verksamhetsområde. Det standardsystem som ger ”bäst” stöd för verksamheten väljs.
2 Anpassning
av valt standardsystem till den egna organisationsmiljön. Som regel behöver
även verksamheten anpassas något mot standardsystemet.
3 Införande
av det anpassade standardsystemet i användarnas verksamhet. Detta omfattar
både installation och förankring (t.ex. utbildning).
4 Användning och drift
av det införda standardsystemet i verksamheten. Med andra ord ett kontinuerligt
utnyttjande av systemet för att betjäna verksamheten.
5 Efterstudie
av om det i drift varande standardsystemet uppfyller fastställda och utlovade
krav. Med andra ord om standardsystemet ger ett effektivt verksamhetsstöd.
6 Avveckling
av standardsystemet om det blivit föråldrat eller olönsamt för verksamheten.
Detta leder ofta till en ny förstudie!
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Utveckling
Besiktning

Anskaffning
Utvecklingsförstudie

Val

Anpassning

Införande

Användning
och drift

Efterstudie

Avveckling

De tre första etapperna kallar vi för anskaffning av standardsystem. Med anskaffning menas upphandling eller återanvändning av system. De två sista etapperna
kallar vi för besiktning av systemet. Detta medför att systemarbetet ur ett utvecklingsperspektiv omfattar tre arbetsfaser: anskaffning, användning och besiktning.
Det finns vissa samband mellan arbetsetapperna. Normalt sett följer man dessa i
den ordning vi angett ovan. Men det finns vissa specialfall. Ibland är ett specifikt standardsystem utpekat i förväg att användas i organisationen. Då har vi
ingen valfrihet. Detta medför att valet överhoppas och man går direkt från förstudie till anpassning. Dock har vi alltid en viss anpassning och ett införande av
systemet.
Det förekommer ibland att vi väljer standardsystem för flera olika områden samtidigt. Detta leder fram till parallella val med gemensamt eller åtskilt arbete för
anpassning och införande. Inom en koncern kan vi dessutom tänka oss ett gemensamt val av standardsystem men med helt olika anpassningar till skilda bolag/divisioner.
Ovan har vi gett några exempel på strategier som kan styra arbetet med utveckling.
VFS-strategier kan påverka arbetet inom en viss etapp eller sambandet mellan
olika etapper. I kapitel 3 finns en noggrann genomgång av strategier för anskaffning av standardsystem. När det gäller projektstyrning av ett utvecklingsarbete vill
vi hänvisa till kapitel 2.
Vår utvecklingsmodell bygger på SIV-metoden för val och anpassning av standardsystem, som tagits fram av Institut V i samarbete med Alfa-Laval, Arla och Philips.
SIV står för Standardsystem I Verksamheter. SIV-metoden finns beskriven i två
böcker från Studentlitteratur: ”Att välja standardsystem” och ”Att anpassa standardsystem”. Dessutom finns en populär kortform av metoden för småföretag:
”Välj rätt programvara”, som publicerats av NUTEK. En beskrivning över hur
SIV-metoden har utvecklats och prövats i olika företagsprojekt finns i boken
”Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter”.
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Vi har ovan kort presenterat en utvecklingsmodell som omfattar anskaffning av
standardsystem ur en kunds synvinkel. Det är även intressant att belysa en upphandling ur en leverantörs synvinkel. För de intresserade hänvisas till avsnitt 6.3 i
kapitel 6 där vi beskriver hur en modell för marknadsföring och support av standardsystem kan se ut för en leverantör.

5.2

Ansvarsroller

VFS-modellen ger möjlighet att beskriva vilka ansvarsroller som olika konkreta
intressenter har vid införande av standardsystem. Exempel på intressenter finns
omnämnda i avsnitt 1.2.1 i kapitel 1. En sådan ansvarsfördelning är relaterad till
olika arbetsetapper under utvecklingsarbetet.
Vilka ansvarsroller kan förekomma?
De roller och ansvar man lägger i varje roll kan variera från företag till företag. Här
anges ett antal standardiserade rolltyper som kan finnas under utveckling och förvaltning av standardsystem.
Man har rollen av att:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förkortning
Besluta om helhet.................................................................................... Bh
Besluta om delar ..................................................................................... Bd
Ansvara för eller styra emot.................................................................... As
Ge synpunkter på .................................................................................... Gs
Aktivt medverka till ................................................................................ Am
Ta del av .................................................................................................. Td
Samordna ................................................................................................ Sa
Utreda...................................................................................................... Ut
Planera..................................................................................................... Pl
Utföra systemering.................................................................................. Us
Utföra programering ............................................................................... Up
Bevaka..................................................................................................... Bv

Dessa rollbeskrivningar kan nyttjas för de olika arbetsetapperna vid utveckling av
verksamheter med hjälp av standardsystem. För mer om ansvar och roller för olika
intressegrupper, se avsnitt 1.2.3 i kapitel 1. På nästa sida finns ett förslag på
ansvarsmatris.
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Ansvarsmatris
Intressenter

Nr Arbetsetapp/-steg

Ansvarsroller
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5.3

Val

Syfte
Under valet försöker vi finna ett standardsystem som ger ett effektivt stöd för vårt
verksamhetsområde. Arbete med val kan ses som en beslutsprocess där vi successivt väljer bort standardsystem som är underlägsna så att till slut det ”bästa” alternativet kvarstår. Vi delar in valprocessen i två arbetsmoment:
I Översiktligt val
Bedömning av tillgängligt utbud av standardsystem på marknaden. Vi sållar bort
system som ej uppfyller verksamhetens krav i tillräcklig omfattning.
II Detaljerat val
Bedömning av finalister eller slutkandidater. Vi prioriterar och rangordnar standardsystemen utifrån olika aspekter (faktorer).
Efter ett översiktligt val bör man ha två till fyra standardsystem kvar inför det
detaljerade valet. Om inget standardsystem uppfyller våra krav kan det bli aktuellt
att välja ett nollalternativ. Detta innebär egenutveckling eller oförändrad verksamhet.

Underlag
Förstudien ligger som grund för valet. Som underlag används förstudierapporten
(se avsnitten 4.5 och 4.7 i kapitel 4). Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier
styra valet av standardsystem (se kapitel 3).
Under valprocessen behöver standardsystemen bedömas utifrån olika faktorer eller
kriterier. Se bilden nedan. Dessa berör standardsystemet som sådant och den
omkringliggande miljön. Vi behöver studera leverantörens miljö för systemet t.ex.
service och support. När det gäller standardsystemet är det viktigt att analysera

Leverantörens
miljö

Produkt
Applikation

Teknik

Standardsystem
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dess applikation (t.ex. funktioner), teknik (t.ex. operativsystem) och i allmänhet
som produkt (t.ex. dokumentation). En checklista med några vanliga faktorer för de
olika bedömningsområdena finns nedan.

Checklista för Val av standardsystem – Faktorer för
bedömning
Leverantörens Miljö
• Storlek
• Strategi
• Marknad
• Image
• Relationer
• Kompetens
• Support
• Ansvar

(omsättning, antal anställda)
(leverantörens marknadsandel, framtidsplaner)
(sortiment, kundkategori, placeringsort)
(arbetssätt, öppenhet, rykte)
(våra tidigare erfarenheter, kontaktpersoner)
(produkt, branschkunnande, service)
(installation, utbildning, underhåll)
(garantier, produktansvar)

Produkt
• Referenser
• Strategi
• Egenskaper
• Beskrivning
• Kompetens
• Information
• Pris
• Avtalsvillkor

(tidigare installationer, erfarenheter)
(produktens marknad, ålder, framtidsplaner)
(flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet)
(språk i menyer/rapporter, dokumentation)
(produktkunskap, personbundenhet)
(utbildning, användargrupp, produkttidning)
(inköp, anpassning, underhåll, nya versioner)
(nyttjande/äganderätt, leveranstid, service)

Teknik
• Drift
• Hårdvara
• Mjukvara
• Säkerhet
• Prestanda
• Standards
• Konvertering

(egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt)
(datortyp, nätverk, ergonomi)
(operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare)
(backup, transaktionsloggning, återstart)
(driftseffektivitet, svarstider)
(programspråk, programstrukturering)
(komplexitet, resursinsatser)

Applikation
• Omfattning
• Säkerhet
• Verktyg

(områdesavgränsning, täckningsgrad)
(datasäkerhet, behörighet, felfrekvens)
(frågespråk, rapportmöjligheter)
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•
•
•
•

Gränssnitt
Systemuppbyggnad
Enkelhet
Funktioner

(för-/eftersystem, manuella rutiner)
(systemstruktur, layouter)
(användbara resp överflödiga funktioner)
(listning av funktioner inom applikationen)

Genomförande
De två arbetsmomenten ”översiktligt val” och ”detaljerat val” består av ett antal
arbetssteg. Se bilden nedan. Vi presenterar nedan arbetsstegen i tur och ordning.
Val av
standardsystem

Översiktligt val

Detaljerat val

1) Förutsättningsanalys för
valet

7) Demonstration och testkörning

2) Marknadsundersökning

8) Utvärdering

3) Leverantörsbedömning

9) Preliminärval

4) Offertbegäran

10) Förberedande förhandling

5) Översiktlig jämförelse

11) Värdering

6) Urval av slutkandidater

12) Beslut och delgivning

För arbetsstegen under valet omnämns ett antal dokument och checklistor. Dessa
presenteras mer utförligt i avsnitt 5.10.
Under valprocessen kan det uppstå behov av iterationer (återhopp) till tidigare
arbetssteg. Nya förutsättningar kan påverka valet t.ex. ändrade verksamhetskrav,
nya standardsystem på marknaden eller ändrade leverantörsvillkor.
I

Översiktligt val

Under det översiktliga valet studerar vi aktuellt utbud av standardsystem på marknaden. Vi bedömer standardsystemen utifrån ett antal faktorer och krav från verksamheten. Vi plockar bort standardsystem som inte uppfyller verksamhetens behov.
Syftet med vårt översiktliga val är att ganska snabbt komma fram till ett par finalister eller slutkandidater för detaljerad bedömning. Översiktligt val består av följande arbetssteg:
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1

Förutsättningsanalys för valet

Vi anger vilka förutsättningar som ska styra valet av standardsystem. Detta görs
med utgångspunkt från kravspecifikationen som upprättades under utvecklingsförstudien (se avsnitt 4.7). Vi lyfter fram ett antal utslagsgivande (”knock-out”) faktorer som aktuella standardsystem absolut måste uppfylla för den egna verksamheten. Det är ofta ett fåtal faktorer från kravspecifikationen som är direkt
utslagsgivande för valet, ca 5–10 st. Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier
styra förutsättningarna för valet av standardsystem (se kapitel 3).
2

Marknadsundersökning

Under en marknadsundersökning kartlägger vi tillgängliga standardsystem och
vilka leverantörer som marknadsför dessa. Lämpliga informationskällor är officiella sammanställningar i form av kataloger/ databaser (t.ex. ProgramvaruMarknaden), fackpress och programvarumässor. Vi gallrar bort standardsystem som ej
uppfyller våra utslagsgivande krav. Resultatet dokumenteras i en marknadsöversikt
som sedan utnyttjas under stora delar av valprocessen. Se blankett nr 1 i avsnitt
5.10. Marknadsöversikten innehåller faktorer från de olika bedömningsområdena:
leverantörens miljö, produkt, applikation och teknik. Se checklista över faktorer
ovan.
3

Leverantörsbedömning

När vi skaffar standardsystem har leverantören en stor betydelse. Vi väljer inte bara
standardsystem utan även leverantör. Vi bedömer om leverantörerna bakom standardsystemen är trovärdiga, pålitliga och kan ge god support för sin produkt. Vi
sållar bort standardsystem som ej uppfyller våra krav på leverantörer.
4

Offertbegäran

Vi begär in offerter för kvarvarande leverantörer som verkar ha intressanta standardsystem. Som underlag använder vi en enhetlig offertmall. Se blankett nr 2 i
avsnitt 5.10. Vi hämtar faktorer och krav från markandsöversikten.
5

Översiktlig jämförelse

En översiktlig jämförelse görs för de standardsystem som vi fått in offerter på efter
det vi uppdaterat marknadsöversikten med leverantörenas svar. Vi jämför verksamhetens krav mot de möjligheter som står till buds i standardsystemen. Vi plockar
bort standardsystem som ej uppfyller verksamhetens krav i tillräcklig omfattning.
Kvar finns ett antal användbara standardsystem som var och en kan ge ett effektivt
stöd åt verksamheten.
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6

Urval av slutkandidater

Det är nu dags att försöka bilda sig ett helhetsintryck av kvarvarande standardsystem genom att väga samman olika faktorer. Sedan gör vi ett förfinat urval av två till
fyra standardsystem som utgör finalister eller slutkandidater för fortsatt bedömning.

II Detaljerat val
Under det detaljerade valet studerar vi utförligt våra finalister eller slutkandidater.
Vi bedömer i detalj standardsystemen utifrån verksamhetens krav. Detta leder fram
till en prioritering och rangordning av standardsystemen. Syftet med det detaljerade valet är att komma fram till det standardsystem som ger bäst stöd för verksamheten. Detaljerat val består av följande arbetssteg:
7

Demonstration och testkörning

Vi behöver nu sätta oss in i hur de utvalda standardsystemen fungerar praktiskt när
det gäller faktorerna för teknik och applikation. Se checklistan över faktorer ovan.
Detta kan ske genom demonstrationer hos leverantören eller hos några användarföretag. Vidare rekommenderas att man genomför en testkörning av standardsystemet i den egna hemmiljön. Som underlag för arbetet används en demo/testmall. Se
blankett nr 3 i avsnitt 5.10.
8

Utvärdering

Vi utvärderar nu i detalj verksamhetens krav mot standardsystemens egenskaper.
En möjlighet är att poängsätta standardsystemen för några viktade faktorer som
upplevs som kritiska för utvärderingen. Ju högre poäng desto bättre. Vi försöker
skaffa oss ett helhetsintryck genom att rangordna och prioritera standardsystemen.
Resultatet dokumenteras i en jämförelsematris. Se blankett nr 4 i avsnitt 5.10.
9

Preliminärval

Vi väljer preliminärt ut ett standardsystem som huvudkandidat inför en förhandling
med leverantören. Vi anger motiven för förkastade och valt standardsystem. Som
underlag används jämförelsematris och marknadsöversikt och man gör en subjektiv bedömning.
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10 Förberedande förhandling
Vi inleder en förberedande förhandling med leverantören om önskade ändringar
och tillägg i standardsystemet. Leverantörens möjligheter att göra vidareutvecklingar av systemet undersöks. Som underlag använder vi tidigare framtagna dokument. Vi försöker förmå leverantören att skriva ett preliminäravtal inför det fortsatta arbetet med anpassning. Hur man arbetar fram ett avtal framgår av avsnitt 2.7
i kapitel 2.
11 Värdering
Efter en första förhandling med leverantören kan vi värdera mer exakt hur väl
standardsystemet täcker verksamhetens krav. Funktioner i verksamheten ställs
mot aktuella moduler i standardsystemet. Resultatet dokumenteras i marknadsöversikten. Vi behöver här tillgång till leverantörens dokumentation i form av
funktionell systembeskrivning. Dessutom behöver vi värdera standardsystemets
lönsamhet för verksamheten i en kalkyl (t.ex. ”pay-off”). Denna kalkyl började vi
upprätta redan under förstudien. Hur man arbetar fram en kalkyl framgår av
avsnitt 2.6 i kapitel 2.
12 Beslut och delgivning
Vi fattar nu ett beslut om vi ska satsa på vårt huvudalternativ eller om vi ska studera några andra standardsystem mer i detalj. Vid behov genomförs en ny förhandlingsomgång, (se avsnitt 2.7 kapitel 2). Vi kontaktar även övriga leverantörer som
lämnat offertsvar och meddelar vårt beslut. Delgivning tillhör god sed och etik!
När man valt standardsystem är det dax att börja planera den framtida förvaltningsorganisationen för systemet.

Resultat
Resultatet från valprocessen är att vi bestämt oss för ett standardsystem eller ett
alternativt handlingssätt. Detta material låg till grund för en sammanställning och
rekommendation för beslut. Innehållet kan vara följande; rekommenderat standardsystem, motiv för val, intäkter/kostnader, förvånade effekter, måluppfyllnadsgrad,
alternativ väg att gå vidare och beräknat anpassningsbehov. Arbetsstegen under
valet resulterar i ett antal dokument och checklistor. Dessa presenteras mer utförligt
i avsnitt 5.10.
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5.4

Anpassning

Syfte
Val och anpassning har samband med varandra. I både val och anpassning gör vi
jämförelser mellan verksamhet och standardsystem. Skillnaden är att vi under valet
har flera standardsystem, medan vi under anpassning endast har det valda standardsystemet kvar. Som regel görs grova jämförelser under valet och fördjupade jämförelser under anpassningsarbetet. Hur mycket jobb vi behöver lägga ned på anpassningen beror på hur noggrant och ambitiöst vi genomfört valprocessen.
Under anpassning försöker vi successivt sammanfoga vårt verksamhetsområde och
valt standardsystem till varandra. Målet är att nå en tillräckligt god träffyta mellan
verksamhet och standardsystem. Vi delar in arbetet med anpassning i två arbetsmoment:
I Logisk anpassning
Planering av hur man ska utnyttja standardsystemet på bästa sätt i verksamheten.
II Fysisk anpassning
Realisering och sammanställning av olika systemdelar till en helhet enligt logisk
anpassningsplan.
Den logiska anpassningen utnyttjar resultat från förstudie och val. Den fysiska
anpassningen bygger på resultatet från logisk anpassning. Det finns även ett samband med efterföljande förvaltning. Vi kan utföra anpassning både under utveckling och förvaltning. Det kan ibland vara en fördel att relativt snabbt införa ett standardsystem och studera vilka äkta anpassningsbehov som uppkommer i
verksamheten. Men ett visst minimum av anpassning måste alltid äga rum innan
driftstart och användning så att standardsystemet ger ett tillräckligt stöd för verksamheten.

Underlag
Förstudien samt val av standardsystem ligger som grund för anpassningsarbetet.
Som underlag används förstudierapporten (se avsnitt 4.7 i kapitel 4) och viss dokumentation från valet, speciellt marknadsöversikt, jämförelsematris, kalkyl och preliminäravtal. Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier styra anpassningsarbetet (se kapitel 3).
Vi rekommenderar att man arbetar efter en ”relationsmodell” under anpassning. Se
bilden på nästa sida. En användare kan här planera hur standardsystemet ska utnyttjas i den egna verksamheten.
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Relationsmodellen betonar att det råder ett samspel mellan verksamhet och standardsystem. Vi letar efter gemensamma och skilda delar. Skillnader mellan verksamhet och standardsystem resulterar i anpassningsbehov. Ett fruktbart synsätt för
anpassning är då att försöka förskjuta verksamhet och standardsystem mot varandra.
Standardsystemet anpassas mot verksamheten och verksamheten anpassas mot
standardsystemet. Man skjuter så att säga åt båda hållen när så är lämpligt och möjligt. Verksamhet och standardsystem närmar sig varandra successivt.
Relationsmodellen bygger på principerna för mängddiagram. Vi har en mängd för
verksamheten och en mängd för standardsystemet. Vi jämför dessa med varandra
och bedömer vilka utfall (relationer) som är aktuella. Vi bör från början ha en relativt stor ”träffyta” mellan verksamhet och standardsystem (acceptabla delar).
Väsentliga och bärande funktioner bör hamna i utfall 1 (minst 40–60%). Sedan försöker vi förskjuta verksamheten och standardsystemet mot varandra:

•

•

Verksamheten skjuts mot standardsystemet,
när vi kan effektivisera verksamheten genom att hitta geniala uppslag i standardsystemet (utfall 2) eller om vi prutar på våra krav och enbart anpassar oss till
systemet (utfall 5).
Standardsystemet skjuts mot verksamheten,
när vi förhandlar med leverantören om utbyggnad och ändring av standardsystemet (utfall 3 och 4) eller när vi försöker modifiera/ändra standardsystemet på
egen hand (utfall 6).
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Relationsmodellen åskådliggör hur verksamhet och standardsystem töjs ut mot varandra. Den slutliga ”träffytan” efter anpassning bildas av utfallen 1–6 och markeras
med en kraftig linje. Överensstämmelsen bör vara 80% eller mer för att få ett fullgott verksamhetsstöd. Vissa delar av verksamheten täcks ej av standardsystemet
och blir föremål för egenutveckling (utfall 7) eller ingen förändring (utfall 8). Vissa
delar av standardsystemet är icke relevanta för verksamheten (utfall 0) eller utnyttjas ej sk restpost (utfall 9).

Genomförande
Relationsmodellen ligger som grund för arbete med logisk och fysisk anpassning.
Dessa två arbetsmoment ”logisk anpassning” och ”fysisk anpassning” består av ett
antal arbetssteg. Se bilden nedan. Vi presenterar nedan arbetsstegen i tur och ordning.
För arbetsstegen under anpassning omnämns ett antal dokument och checklistor.
Dessa presenteras mer utförligt i avsnitt 5.10.

Anpassning av
standardsystem

Logisk anpassning

1) Förutsättningsanalys för anpassning

Fysisk anpassning

9) Uppbyggnad av tabeller och
register

2) Standardsystemstudie med
demo/test

10) Test av grundversion av
standardsystem

3) Fördjupad jämförelse

11) Vidareutveckling av leverantör

4) Specificering av gränssnitt
5) Grov anpassningsplanering
6) Slutförhandling
7) Detaljerad anpassningsplanering
8) Installation av grundsystem från
leverantör

12) Egen systemframställning
13) Verksamhetsförändringar
14) Byggande av gränssnitt
15) Systemsammanställning
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I

Logisk anpassning

Under den logiska anpassningen planeras hur vi skall använda standardsystemet på
bästa sätt i verksamheten. Logisk anpassning kallas även för anpassningsplanering.
Den centrala frågan är hur verksamheten och standardsystemet skall kunna närma
sig varandra. Vår anpassningsplanering varvas med leverantörsförhandlingar om
vidareutvecklingar av standardsystemet. Med hjälp av relationsmodellen tar vi
fram en anpassningsplan med aktuella utfall. Logisk anpassning består av följande
arbetssteg:
1

Förutsättningsanalys för anpassning

Vi anger vilka förutsättningar som skall styra arbetet med anpassning. Som underlag använder vi den samlade dokumentationen från valet. Det finns ofta ett antal
kritiska faktorer och krav som vi behöver undersöka närmare. Det är omständigheter som vi under valprocessen funnit vara av avgörande betydelse för en god
anpassning mellan verksamhet och standardsystem. Dessa utgör så att säga
”knock-out” krav för anpassningsarbetet. Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier påverka förutsättningarna för anpassning av standardsystem och verksamhet
(se kapitel 3).
2

Standardsystemstudie med demo/test

Vi studerar grundversionen av standardsystemet från leverantören noggrant. Vi sätter oss in i systemdokumentationen och genomför sedan lämpliga demo/test av kritiska delar på standardsystemet. Som underlag för arbetet används en demo/testmall. Se blankett nr 3 i avsnitt 5.10.
3

Fördjupad jämförelse

Vi jämför nu detaljerat funktioner i verksamheten med programmoduler i standardsystemet. Resultatet dokumenteras i en funktions-/moduljämförelse. Se blankett nr
5 i avsnitt 5.10. Det är viktigt att analysera om indata, bearbetning och utdata fungerar för varje funktion/modul. Som en ytterligare fördjupning behöver vi ofta även
jämföra datastrukturer, termer/komponenter och processer. Det är här viktigt att ha
tillgång till aktuell dokumentation från leverantören.
4

Specificering av gränssnitt

Det är viktigt att specificera vilka kopplingar eller gränssnitt som standardsystemet
ska ha mot andra system på företaget. Här avses främst befintliga datasystem men
även manuella rutiner (MDB) bör beaktas. Ett bra sätt för att få ett fungerande
informationsutbyte är att ange en klar ansvarsfördelning mellan olika system när
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det gäller att lämna och ta emot information. Ett nytt standardsystem leder ofta till
att ändringar behöver göras i befintliga system. Resultatet dokumenteras i en
gränssnittsspecifikation. Se nästa sida.
5

Grov anpassningsplanering

Grov anpassningsplanering äger rum före slutförhandling med leverantören. Det
går ut på att studera hur väl standardsystemet uppfyller verksamhetens krav. Vi
utnyttjar här relationsmodellen. Vi anger direkt ”träffyta” mellan verksamhet och
standardsystem (utfall 1) och vilka möjligheter som finns till effektiviseringar av
verksamheten med hjälp av standardsystemet (utfall 2).
6

Slutförhandling

Vi träffar nu leverantören för en slutförhandling om önskade utbyggnader (utfall 3)
och ändringar (utfall 4) i standardsystemet. Som underlag har vi tidigare fattade
beslut från valet, funktions/moduljämförelse och gränssnittsspecifikation. Vid ett
positivt resultat ersätts preliminäravtalet (från valet) med ett slutavtal som bl.a.
reglerar vidareutvecklingar och framtida underhåll. Det är viktigt i detta sammanhang att noggrant specificera samarbetsformerna mellan leverantör och ADBavdelning när det gäller kommande förvaltning av systemet.
7

Detaljerad anpassningsplanering

Efter slutförhandling med leverantören kvarstår en del funktioner i verksamheten
som ej tillgodosetts av standardsystemet. Här behöver vi ta ställning till övriga
utfall i relationsmodellen (utfallen 5–9). Detta kallar vi för en detaljerad anpassningsplanering. Resultatet dokumenteras i funktions-/moduljämförelsen (med kalkyl) och/eller i en specifik relationsmodell. Se blanketterna nr 5 och 6 i avsnitt 5.10.
II Fysisk anpassning
Det vi har nu är funktions/moduljämförelse och avtal med leverantör. Under den
fysiska anpassningen sammanställs de olika systemdelarna enligt vår logiska
anpassningsplan. Fysisk anpassning innebär en realisering av önskat system för
verksamheten. Vi bygger ett helhetssystem med hjälp av grundversionen av standardsystemet, vidareutvecklingar av leverantören och eventuella egenutformade
delsystem. Som underlag används de ”spikade” utfallen i relationsmodellen. Det är
nu viktigt att kontakta driftspersonal med tanke på att planera kommande förvaltning av standardsystemet på lämpligt sätt. Fysisk anpassning består av följande
arbetssteg:
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Gränssnittsspecifikation:

Termbeskrivning:

Gränssnitt och kopplingar mellan system.

POST 1 t.ex. Nyupplägg
Termnamn
TYP
Antal tkn.
Artikelnummer N
24
Benämning
A
45
etc

1 Principsamverkan.
Häri, anger ni sammanfattningsvis hur
ni ser samverkan mellan givande och
tagande system.
Rita gärna en enkel flödesbild i form
som nedan
Givande
System

Tagande
System

2 Vilka effekter uppkommer på ert
system?
Här anges vilka förändringar ni anser
att det behöver göras för att få denna
samverkan att fungera korrekt.
Här anges även hur t.ex. behov skapas
och information tas emot och behandlas vidare i ert system.
3 Beskriv flödet verbalt gärna med
en flödesbeskrivning.
Var i flödet uppstår kopplingen?
Uppstår det vid uppdatering av grunddata, order, bevakning, hemkomst och
reklamation?
4 Vilken information skickas i denna
koppling?

POST 2 t.ex. Ändring/annullation
Termnamn
TYP
Antal tkn.
Pris
N
9,2 dec.
etc
Här anger ni termnamn och om informationen som skickas eller tas emot är
numerisk (N) eller alfanumerisk (A).
Vidare anger ni hur många tecken som
skickas och om informationen innehåller decimaler.
5 Vilken frekvens skall informationen
överföras med?
T.ex. 1 ggr timme/dag/vecka.
6 Vilka volymer kommer att överföras?
7 Validering?
Ange vilka valideringsregler som skall
finnas och vad man skall validera emot.
8 Hur skall kommunikationen ske?
Här anges om man skall använda tape
etc.
9 Problem ni ser med denna koppling
10 Har ni några lösningsförslag till
dessa problem?
11 Övrigt
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8. Installation av grundsystem från leverantör
Leverantören levererar beställt grundsystem enligt avtal och medverkar vid installationen av detta i vår systemmiljö. När grundsystemet installerats kontrolleras alla
moduler. Avstämning att dokumentationen levererats avseende främst drifts- och
systemdokumentation. Användardokumentationen överlämnas till blivande användare för utlåtande.
9

Uppbyggnad av tabeller och register

Många standardsystem är tabellstyrda eller parameterstyrda. Detta innebär att leverantören ger kunden en frihet att välja mellan olika alternativa funktionssätt för
standardsystemet. Detta medför att vi som kund behöver göra ett förarbete med att
definiera vilka parametrar som vi skall utnyttja i systemet. Dessutom behöver vi
lägga upp eller omarbeta våra register i verksamheten så att de passar standardsystemets arbetssätt.
10 Test av grundversion av standardsystem
När vi lagt upp tabeller och register kan vi testa grundversionen av standardsystemet i organisationen. Ett sådant test ger värdefull kunskap om hur vi kan realisera
standardsystemet i användarnas verksamhet.
11 Vidareutveckling av leverantör
Enligt slutavtalet ska leverantören göra vidareutvecklingar i form av utbyggnader
och ändringar i standardsystemet. Vi bevakar att dessa levereras i tid och är av god
kvalitet.
12 Egen systemframställning
Här avses arbete med att skapa egna system som komplement till standardsystemet
samt att eventuellt på egen hand gå in och modifiera (ändra) i standardsystemet.
Detta förutsätter tillgång till källkod från leverantören. Det finns ibland även en
möjlighet att tillsammans med leverantören genomföra ett gemensamt anpassningsarbete. Detta brukar då kallas för ”joint venture”.
13 Verksamhetsförändringar
Ett standardsystem medför ofta att verksamheten måste förändra sig på något sätt.
Detta gäller för både effektiviseringar och rena anpassningar av verksamheten. Vi
behöver förbereda användarna (personalen) på att ställa om sig till nya rutiner.
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14 Byggande av gränssnitt
Vi bygger gränssnitt som kopplar samman standardsystemet med befintliga system
i organisationen. Detta görs utifrån systemspecifikationen från logisk anpassning.
15 Systemsammanställning
Det är nu dags att sammanställa alla systemdelar till en helhet. Vi bygger samman
grundversionen av standardsystemet med vidareutvecklingar från leverantören och
egenutformade delsystem. Vi säkerställer gränssnitten mot omgivande system. Vi
kontrollerar att vi fått med alla delar från relationsmodellen.

Resultat
Resultatet från anpassning är att vi på lämpligt sätt fogat samman verksamhet och
standardsystem med varandra. Vi har ett väl anpassat standardsystem som nu kan
införas i verksamheten. Arbetsstegen under anpassning resulterar i ett antal dokument och checklistor. Dessa presenteras mer utförligt i avsnitt 5.10.

5.5

Införande

Syfte
När vi genomfört val och anpassning skall standardsystemet införas i verksamheten på ett strukturerat sätt. Det är värt att notera att vår projektgrupp som arbetat
med upphandlingen är väl införstådd med hur standardsystemet skall fungera i
verksamheten och vilka konsekvenser ett införande får, men hur är det med övriga
organisationen och driftsavdelningen? Hur mycket jobb som behöver läggas ned på
införandet är starkt beroende på hur ambitiöst vi bedrivit det tidigare arbetet med
val och anpassning.
Införande innebär att man börjar använda anpassat standardsystem i den löpande
verksamheten. Ett införande kan ske i flera etapper, t.ex. delsystem för delsystem.
Införande av standardsystem kan underlättas av att man kan bygga på erfarenheter
från tidigare företagsinstallationer. Vi delar in arbetet med införande i två parallella
arbetsmoment:
I Installation (av anpassat system)
Tekniskt införande av anpassat system på befintlig datorutrustning (saksida).
II Förankring (hos personalen)
Personligt införande av standardsystemet i befintlig organisation (personsida).
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Installation och förankring behöver ej ske i sekvens utan kan med fördel äga rum
parallellt.

Underlag
Som underlag för införandet har vi anpassat standardsystem och berörd verksamhet. Vi kan även behöva studera framställd dokumentation från anpassningen t.ex.
Funktions/moduljämförelsen. Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier styra
arbetet med införande av standardsystem (se kapitel 3).
Det är många saker som måste fungera för att vi ska få ett effektivt införande. Ett
annat ord för införande är implementering. Bilden på nästa sida försöker belysa hur
viktigt det är att hårdvara, system (mjukvara), verksamhetens funktioner och
användarnas utbildning byggs upp på ett likvärdigt sätt. Dessa delar måste implementeras till en helhet.
När vi installerat hårdvaran kan systemet installeras och funktionerna mot användarna börja nyttjas om man har rätt utbildning. I takt med att vi går vidare med justeringar i systemet och eventuell komplettering av hårdvara (t.ex. nya diskenheter)
måste man låta användarna prova systemet och även få en kompletterad utbildning.
När vi väl sätter standardsystemet i drift och användning så har vi en fungerande
hårdvara och mjukvara samt kända användarsnitt med en fungerande utbildning
under parollen ”så här gör du”.
Efter att ha tagit standardsystemet i drift måste man vara medveten om att påverkan
kommer från faktorer som gränssnitt, motivation, samarbete, organisation, information, rädsla, kultur, rutiner, tradition, arbetsinnehåll och taktik. Sammanfattningsvis utgör dessa faktorer den referensram som användaren upprätthåller och
värderar standardsystemet emot inklusive kvalitén på utbildning och användargränssnitt.
I bilden ges även indikationer på att nya versioner (”releaser”) av standardsystemet
påverkar våra grundkomponenter som utbildning, användarsnitt, system (mjukvara) och hårdvara.
Resultatet från ett införande är ett fungerande standardsystem att förvalta i nästa
läge. Det är dock lika viktigt att få sitt system dokumenterat på ett sätt så att man
kan upprätthålla en god kvalité och säkerhet i systemmiljön.
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Arbetsinnehåll

Information

Gränssnitt

Rutiner
Motivation

Samarbete

Rädsla

Organisation

Tradition

Kultur

Taktik

Användarens referensram
Standardsystem i drift
Så här gör du?

Användarsnitt

Hårdvara

System
Data

Utbildning

System
(mjukvara)

Funktioner
Ny version

Ny version

Komplettera
utbildning

Utbilda
grundsystem

Ny version

Justera
mjukvara

Prova
efter justering

Nyttja
grundsystem

Hårdvara

Installera
mjukvara

Komplettera
hårdvara

Installera
hårdvara

Genomförande
De två arbetsmomenten ”installation” och ”förankring” består av ett antal arbetssteg. Se bilden på nästa sida. Vi presenterar därefter arbetsstegen i tur och ordning
för varje moment.
I

Installation (av anpassat system)

Här avses en fysisk installation av anpassat standardsystem på befintlig eller ibland
ny datorutrustning (hårdvara) på företaget. Det är viktigt att säkerställa alla gränssnitt (kopplingar) till andra omkringliggande system. Vidare behöver man genomföra ett slutligt systemtest och utforma en användbar driftsdokumentation. Installation av systemet består av följande arbetssteg:
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Införande av
standardsystem

Installation
(av anpassat system)

1

Förankring
(hos personalen)

1) Teknisk samordning

1) Organisatorisk samordning

2) Leveranskontroll och systemtest

2) Studiebesök hos referensföretag

3) Driftsdokumentation

3) Användarhandböcker

4) Omläggning från gammalt
till nytt system

4) Informationsspridning och
kompetensutveckling

5) Idriftsättande av systemet

5) Aktivering av personalen

Teknisk samordning

Först bör man se till att systemet ur rent teknisk synvinkel har alla moduler för att
kunna fungera. Sedan implementeras systemet slutgiltigt på företagets hårdvara.
Standardsystemet måste kunna samverka med andra redan befintliga system på ett
korrekt sätt. Detta förutsätter en klar ansvarsfördelning mellan systemen.
2

Leveranskontroll och systemtest

När systemet levererats görs en acceptanstest tillsammans med framtida användare.
Vi kontrollerar också att alla avtal (t.ex. serviceavtal) är i sin ordning. Det är även
viktigt att genomföra ett omfattande systemtest för att kontrollera att systemet
fungerar som vi tänkt oss under det tidigare anpassningsarbetet. Det är lämpligt att
utnyttja testdata från våra gamla system. En testperiod i full produktion är att
rekommendera eftersom det ofta finns en rad olika kopplingar eller gränssnitt att
testa av att de fungerar.
3

Driftsdokumentation

En genomgång och utformning av lämplig driftsdokumentation görs utifrån leverantörens systemdokumentation. Det är viktigt att driftsdokumentationen följer
företagets standards. Här kan det t.ex. vara värt att kontrollera hur leverantören
tänkt sig att införa nya ”releaser” (versioner) av systemet. Vidare är det viktigt att
ha tillgång till en systemadministratörsmanual från leverantören. Denna innehåller
bl.a. uppgifter om ansvar, behörighet, felmeddelanden och kommandon för att
kunna sköta om systemet.
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4

Omläggning från gammalt till nytt system

När vi funnit att systemet helt uppfyller uppgjorda krav är det dags att ta det i drift.
Här kan man välja att jobba parallellt med det gamla systemet eller fastställa ett
brytdatum och gå i ”live” produktion direkt. Det finns naturligtvis både fördelar
och nackdelar med dessa införandesätt. Om vi väljer att gå igång direkt med systemet kan detta beslut förorsaka driftstörningar i verksamheten med missnöjda
användare som resultat. Går vi igång med att köra parallellt så kan vi få en tröghet i
viljan hos användarna att nyttja systemet korrekt innan vi gått i ”live” produktion.
Vilken väg som väljs är beroende av hur vi bedömer konsekvenserna av en driftstörning och vilka problem detta medför.
5

Idriftsättande av systemet

Nu är det dags att sätta systemet i kontinuerlig drift och användning. Det gamla
systemet avvecklas definitivt från verksamheten. När allt praktiskt är klart med
införande av systemet skall vi trimma systemet i produktionen. Vidare påbörjas nu
planering av förvaltningen i form av att en systemägare, systemansvarig och ADBteknisk ansvarig blir utsedda.

II Förankring (hos personalen)
Det har visat sig att en mycket viktig del vid införande av standardsystem är förankring hos personalen. Här avses ett personligt införande av standardsystemet i
befintlig organisation. En bra start förutsätter att den berörda personalen (slutanvändarna) i god tid får information och utbildning i systemets funktioner. Som
underlag behövs bra användarhandböcker. Förankring består av följande arbetssteg:
1

Organisatorisk samordning

Standardsystemet ska nu integreras med verksamhetens funktioner. När man inför
ett nytt standardsystem så påverkar detta ofta flera organisationsenheter. Deras
verksamheter måste samordnas för att kunna utnyttja standardsystemet på ett effektivt sätt. Det är viktigt med en klar ansvarsfördelning mellan de olika organisationsenheterna.
2

Studiebesök hos referensföretag

Studiebesök hos referensföretag med befintliga installationer av standardsystemet
ger ofta värdefull information. Det kan ofta vara lättare för dessa att peka på olika
problem som man löst med standardsystemet. Det är även en motivationshöjande
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åtgärd för personalen med studiebesök t.ex. inför kommande utbildningsgenomgångar.
3

Användarhandböcker

Det är viktigt att utforma professionella användarböcker för personalen. Som
underlag kan vi utnyttja den systemdokumentation som leverantören överlämnat.
Användarhandböcker bör vara ärendeorienterade, dvs visa hur vi utnyttjar standardsystemet i vårt verksamhetsflöde. Ta gärna fram en testgrupp från personalen
som utvärderar användarhandboken. En bra regel är att alltid nyttja framtagna
handböcker som utbildningsmaterial.
4

Informationsspridning och kompetensutveckling

Planera på ett tidigt stadium in informationsträffar, utbildning, demonstrationer och
träning i standardsystemet så att samtliga användare kan ställa upp. Det är viktigt
att personalen lär sig både verksamhetens funktioner och systemets uppbyggnad.
Genomför gärna rollspel för att illustrera hur systemet bör fungera i verksamheten.
Med andra ord satsa på en rejäl kompetensutveckling av personalen. Se vidare
avsnitt 2.8 i kapitel 2, för mer om utbildning.
5

Aktivering av personalen

Nu är det dags att aktivera personalen så att de börjar använda systemet i deras
verksamheter. Det är en fördel om vi kan införa standardsystemet så att vi sätter
igång grupp för grupp. Detta införandesätt gör det möjligt för de som utbildar att
jobba igenom arbetssättet med varje användare ordentligt.

Resultat
Resultatet av ett införande är att standardsystemet börjar användas på rätt sätt i
verksamheten. Vi har integrerat hårdvara, system (mjukvara), verksamhetens funktioner och användarnas utbildning till en helhet. Införandet resulterar även i nödvändig dokumentation som ska nyttjas vid användning och drift av systemet såsom
användarhandböcker, systemdokumentation, driftsdokumentation och systemadministratörsmanual. Efter införandet är klart har systemet övergått i ett driftskede.
Detta innebär att förvaltningen av standardsystemet kan påbörjas. Systemet överlämnas till en förvaltningsorganisation (se kapitel 6).
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5.6

Användning och drift

Syfte
Det övergripande målet med utvecklingsarbete är att standardsystemet ska komma
till användning i verksamheten. Användarna nyttjar nu systemet som ett led i att
utföra sina arbetsuppgifter i verksamheten. Användning är ett vidare begrepp än
drift. Med drift avser vi det tekniska handhavandet av systemet på en ADB-avdelning. Drift av system behandlas i kapitel 6, se avsnitt 6.11. Vid användning ser vi
istället systemet ur ett användarperspektiv, dvs hur systemet ska användas i verksamheten.

Underlag
Först och främst behövs ett infört standardsystem i verksamheten. Det är viktigt att
även ha tillgång till aktuell dokumentation, såsom användarhandböcker, för att
kunna använda systemet på ett korrekt sätt. Vidare kan tidigare utformade VFSstrategier styra hur man bör använda standardsystemet på ett professionellt sätt i
verksamheten (se kapitel 3).

Genomförande
Användning av standardsystemet i verksamheten sker kontinuerligt. Detta innebär
att vi inte kan urskilja helt klara arbetssteg för en systemanvändning. Snarare är det
ett antal uppgifter som måste skötas kring systemet:
1

Systemhandhavande

Användarna nyttjar här olika funktioner i standardsystemet. De behöver tillgång till
hårdvara (t.ex. terminal eller PC) för att köra systemet. Vidare kan de behöva nyttja
en ”infrastruktur” i form av kommunikationsnätverk för att lösa sina uppgifter. Vid
behov studerar man aktuell användarhandbok för att kunna utnyttja systemet effektivt.
2

Informationsförsörjning

Användarna behöver både lämna och erhålla information från systemet. Vi kallar
detta för informationsförsörjning. Det är här viktigt att definierade säkerheter och
behörigheter efterlevs vid systemanvändningen.
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3

Kontakter med drift

Här avses användarnas kontakter med ADB-avdelningen när det gäller själva driften av systemet. Med drift menas de körningar av systemet som ADB-avdelningen
utför åt användarorganisationen. Användarna behöver vanligtvis lämna vissa styrparametrar inför varje körning av systemet. Vidare tar användarna emot och
behandlar vissa systemmeddelanden (t.ex. om fel) från driften.
4

Verksamhetsförändringar

Vid olika tidpunkter behöver verksamheten förändras för att få en mer effektiv systemanvändning. Vi kan behöva förändra arbetsuppgifter, organisation och personal
för att kunna stärka systemets effekter i verksamheten.

Resultat
Resultatet av en systemanvändning bör vara en förbättrad verksamhet för användarna. Standardsystemet behöver ge användbar information för att kunna utföra
arbetsuppgifterna i verksamheten på ett professionellt sätt.

5.7

Efterstudie

Syfte
Efterstudier brukar vara ett eftersatt område i praktiken. Ofta upplevs en efterstudie
som att vi letar efter ”syndabockar”. Det är viktigt att vi istället betraktar efterstudien som ett offensivt vapen för att förbättra kvalitén på våra standardsystem i
verksamheten. Efterstudier är en normal företeelse i många andra sammanhang,
t.ex. bilbesiktning och hälsokontroller. Vi skall här koncentrera oss på efterstudier i
egenskap som kund av ett standardsystem. Även leverantörer och användarföreningar gör ofta efterstudier av sina standardsystem.
I en efterstudie utvärderar vi olika erfarenheter av att använda standardsystem för
att lösa verksamhetens problem. Vi försöker belysa olika intressenters syn på standardsystem och därigenom få fram både positiva och negativa effekter. Efterstudier
kan vara av olika slag:

•
•

Efterstudie av system
Efterstudie av projekt
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Efterstudie av ”system” är en systematisk uppföljning av själva ”slutprodukten”
dvs vilka resultat standardsystemet ger för betjänad verksamhet. I en sådan
efterstudie utvärderar vi olika erfarenheter från användning (drift) av standardsystemet. Vi undersöker om standardsystemet uppfyller fastställda och utlovade krav i
tillräcklig omfattning. Ger standardsystemet ett effektivt stöd och bidrag för verksamheten? Vi koncentrerar intresset på standardsystemets måluppfyllelse och
effekter för verksamheten. Med andra ord mäter vi systemets status, beteende och
kvalitet ur olika synvinklar. Efterstudien blir primärt en systembesiktning.
Efterstudie av ”projekt” är en noggrann uppföljning av hur olika aktörer upplever
tillämpat ”arbetssätt” i ett redan genomfört projekt som anskaffat standardsystem.
Med andra ord studerar vi själva förändringsprocessen och hur utvecklingsarbetet
fortlöpt. Vi granskar projektstyrning, arbetsformer och metodanvändning (t.ex.
VFS-metoden). Syftet för en sådan efterstudie är att samla på sig värdefulla erfarenheter så att anskaffning av nya standardsystem kan bedrivas effektivare nästa
gång. Efterstudien blir primärt en lärprocess för framtiden!

Underlag
Som underlag för efterstudien har vi således antingen vårt ”standardsystem” i
användning/drift eller ett nyligen genomfört ”projekt” som anskaffat ett nytt standardsystem. Vid båda dessa efterstudier behöver vi tillgång till befintlig dokumentationen från tidigare utvecklingsarbete dvs förstudie, val, anpassning och införande. Vidare kan tidigare utformade VFS-strategier påverka arbetet med
efterstudier (se kapitel 3).

Genomförande
Vi föreslår att man gör efterstudier av ”system” med en viss regelbundenhet. Systemet måste ha varit i användning och drift en viss tid innan vi hunnit fått tillräckligt
med erfarenheter. Det brukar vara lämpligt att genomföra efterstudier en gång om
året. Den första efterstudien kan äga rum efter 6–12 månaders användning. När det
gäller efterstudier av ”projekt” är det en engångsföreteelse som äger rum omedelbart efter införandet. Vi delar in arbetet med efterstudier av ”system” och ”projekt”
i två arbetsmoment:
I Förberedelse
Förberedelse av efterstudiens uppläggning så att vi får ut så många erfarenheter
som möjligt av system/projekt.
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II Bedömning
Bedömning av kvalitén hos system och projekt samt vid behov vidta nödvändiga
åtgärder.
Vi koncentrera oss nu mer på efterstudie av ”system” eftersom det är en återkommande arbetsuppgift. De två arbetsmomenten ”förberedelse” och ”bedömning”
består av ett antal arbetssteg. Se bilden nedan. Vi presenterar nedan arbetsstegen i
tur och ordning för varje moment.
Efterstudie av
standardsystem

Förberedelse

Bedömning

1) Avgränsning av området

6) Materialinsamling

2) Analys av berörda intressenter

7) Sammanställning och bearbetning

3) Efterstudiens syfte
4) Genomgång av informationskällor
5) Konstruktion av frågeformuläret

I

8) Analys av kvalitet
9) Rekommendation av åtgärder
10) Avrapportering och beslut

Förberedelse

Här avses en förberedelse av hur vi ska lägga upp efterstudien för ett visst standardsystem. Det är viktigt att tänka igenom syftet med efterstudien och vilka frågor
som ska ställas till olika intressenter. En noggrann förberedelse genomförs vid första efterstudietillfället. De kommande efterstudierna av standardsystemet kan förberedas mer översiktligt t.ex. nya/förändrade frågor. Förberedelse av efterstudier
består av följande arbetssteg
1

Avgränsning av området

Först måste vi avgränsa verksamhetsområdet för efterstudien. Detta område består
av både själva standardsystemet och den betjänade verksamheten. En översiktlig
beskrivning görs av hur systemet används i verksamheten.
Det kan ibland vara lämpligt att begränsa efterstudien till enbart vissa delar av standardsystemet. I så fall blir verksamhetsområdet något mindre. Det kan vara en fördel att genomföra efterstudier delsystem för delsystem om vi har ett stort och kom-
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plext standardsystem. Vidare behöver vi överväga om vi explicit vill studera
gränssnitt (kopplingar) mellan vårt standardsystem och andra näraliggande system.
2

Analys av berörda intressenter

Vi analyserar vilka intressenter som berörs av efterstudien dvs som på olika sätt har
ett ansvar för det avgränsade verksamhetsområdet. Därefter besvarar vi frågan:
Vem ska undersökas? Efterstudien blir mer nyanserad om vi belyser positiva och
negativa effekter av ett standardsystem ur olika intressenters synvinklar. Det är viktigt att få så många erfarenheter som möjligt från användargrupp, ADB-avdelning
och systemleverantör. Vi kan få värdefull information från användarföreningen till
standardsystemet. Vidare behöver vi besvara frågan: Vem ska utföra efterstudien?
Man kan här välja mellan projektgruppen eller någon utomstående utredare.
3

Efterstudiens syfte

Efter att ha avgränsat verksamhetsområdet och valt ut berörda intressenter är det
dags att mer exakt formulera syftet med efterstudien. Vi definierar omfattning och
inriktning för efterstudien. Det är viktigt att klargöra syftet noga eftersom det
påverkar uppläggningen av efterstudien t.ex. vilka frågor som ska ställas.
4

Genomgång av informationskällor

Vi går igenom aktuella informationskällor som bildar utgångspunkt för efterstudien. Dessa kan vara av olika karaktär som personliga synpunkter, befintliga dokument och systemtest. Personliga synpunkter från olika intressenter kan inhämtas
genom informella samtal, intervjuer eller enkäter. Befintliga dokument kan vara
kravspecifikation, kalkyler, systemdokumentation, avtal och olika jämförande
beskrivningar. Det är viktigt att även hitta dokument som beskriver målen bakom
systemet. Systemtest kan vi organisera på olika sätt t.ex. genom loggning, simulering och expertpanel.
5

Konstruktion av frågeformulär

För att kunna genomföra intervjuer, enkäter och systemtest behöver vi konstruera
ett användbart frågeformulär. Här kan bl.a. kravspecifikationen ge ett gott underlag. Vi bör fokusera intresset på kritiska frågor som vi stötte på under val, anpassning och införande av standardsystemet i verksamheten. Vidare kan vi ta utgångspunkt i mer generella checklistor som finns när det gäller efterstudier. Vi bifogar
som exempel två checklistor för efterstudier av ”system” respektive ”projekt”. Se
under ”Resultat” av efterstudier nedan. Det är viktigt att situationsanpassa frågeformuläret så att vi tillgodoser syftet med efterstudien.
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II Bedömning
Efter en förberedelse är det nu dags att genomföra själva efterstudien operativt.
Detta leder fram till en bedömning av standardsystemets kvalitet ur olika aspekter.
Vi jämför med själva målen för systemet. Vid behov vidtar vi nödvändiga åtgärder
för att höja systemkvalitén. Arbetsmomentet ”bedömning” består av följande
arbetssteg:
6

Materialinsamling

Vi genomför nu en insamling av allt relevant material som berör standardsystemets
effekter för verksamheten. Valda informationskällor utnyttjas. Vi utför intervjuer,
enkäter och systemtest. Som underlag har vi det färdigkonstruerade frågeformuläret. Alla utvalda intressenter kontaktas för att ta del av deras erfarenheter. Vidare
går vi igenom befintliga dokument om verksamhet och standardsystem för att leta
efter intressant information. Speciellt studerar vi målformuleringar för verksamhetsområdet.
7

Sammanställning och bearbetning

Under materialinsamlingen erhåller vi en stor mängd uppgifter av olika slag alltifrån spontana upplevelser till konkreta testresultat. Vi försöker nu få en överblick
över materialet genom att på lämpligt sätt sammanställa och bearbeta alla svar vi
fått utifrån frågeformuläret. Det finns olika beskrivningstekniker för att sammanställa materialet t.ex. attitydskalor, poäng/viktmatriser, problem/orsak-grafer och
efterkalkyler. Det är viktigt att vi behandlar både sociala och ekonomiska effekter
av standardsystemet.
8

Analys av kvalitet

Det gäller nu att skapa ett helhetsomdöme av standardsystemets nytta för verksamheten. Vi analyserar systemets kvalitet ur olika aspekter. En vanlig uppdelning av
kvalitet som man finner i praktiskt arbete är efter följande två dimensioner: Funktionell kvalitet och Teknisk kvalitet. Med funktionell kvalitet menas hur systemet
motsvarar användarnas behov. Teknisk kvalitet hänför sig till vilken prestanda systemet har. Vi studerar om systemkvalitén avviker från formulerade mål och vad det
i så fall beror på. Vidare analyserar vi om olika intressenter har skilda bedömningar
av systemkvalitén. Det är inte ovanligt att användargruppen och systemleverantören har olika uppfattningar om systemets förmåga.

 Studentlitteratur

136

6709 05 Kap 5

27 mars 2001 07.49:52

sida 136 av 150

9

Rekommendation av åtgärder

Vi kommer nu in i en mer offensiv fas av efterstudien. Om systemkvalitén är under
acceptabel nivå i några avseenden behöver vi utforma alternativa åtgärder för att
förbättra situationen. För det mesta hittar vi alltid några saker som behöver åtgärdas t.ex. lämpliga anpassningar av standardsystem och verksamhet. Detta medför
ofta nya kontakter med systemleverantören för att diskutera olika effekter av åtgärderna. Vi rekommenderar ett ”paket” med åtgärder som ska genomföras inom verksamhetsområdet.
10 Avrapportering och beslut
Efterstudien avslutas med att sammanfatta arbetet i en rapport. Efterstudierapporten bör innehålla följande avsnitt:
1
2
3
4

Verksamhetsområde och standardsystem
Syfte med efterstudien
Systemkvalité och ev problem
Förslag till åtgärder

Det är viktigt att rapporten redovisar de viktigaste resultaten av efterstudien och ej
tyngs ned med olika detaljuppgifter. Med hjälp av rapporten förankrar vi efterstudien hos olika intressenter. Ledningen fattar beslut om nödvändiga åtgärder.

Resultat
Resultatet av en efterstudie kan leda fram till olika utfall för att gå vidare med ett
standardsystem:

•
•
•
•
•
•

Systemet är bra och kan fortsätta som i nuläget (gå till drift)
Systemet är i och för sig bra men vi behöver satsa mer på förankring och utbildning (gå till införande)
Systemet täcker på vissa punkter ej verksamhetens krav (gå till anpassning)
Systemet upplevs inte ge en tillräckligt bra lösning på verksamhetens problem
(gå till förstudie)
Systemet är i behov av underhåll, t.ex. korrigeringar av fel (gå till förvaltning)
Systemet har blivit föråldrat/olönsamt och hämmar verksamheten (gå till
avveckling och ev ny förstudie/val)

Som hjälpmedel för att bedriva efterstudier bifogar vi två checklistor för ”system”
respektive ”projekt”.
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Checklista för Efterstudier – ”System”
1 Konkurrenskraft
• Ger standardsystemet önskade konkurrensfördelar?
• Kan systemets information ge ökat kundupplevt värde av företagets produkter?
• Går det att skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av standardsystemet?
• ………
2 Funktionell kvalitet: Verksamhetsstöd
• Ger standardsystemet avsedda effekter och bidrag för verksamheten?
• Har verksamhetens problem lösts på rätt sätt?
• Hur har formulerade mål uppfyllts?
• Har användarnas arbetssituation förbättrats?
• Ger standardsystemet eftersträvad lönsamhet?
• ………
3 Funktionell kvalitet: Systemstöd
• Är systemet användarvänligt?
• Har vi en användbar informationsstruktur (databas)?
• Är funktioner med in- och utdata korrekt uppbyggda?
• Saknas några funktioner eller är vissa överflödiga?
• Vilken aktualitet har systemets utdata?
• Är systemet flexibelt uppbyggt för utbyggnader/ändringar?
• Behöver vi anpassa standardsystem och verksamhet mer?
• ……
4 Teknisk kvalitet: Prestanda
• Har vi acceptabla svarstider?
• Vilken tillgänglighet eller felfrekvens har erhållits?
• Kan säkerheten i systemet förbättras?
• Är register och dataprogram tillräckligt effektiva?
• Är gränssnitten (kopplingarna) mellan olika system eller delsystem korrekta?
• Fungerar parametersättningen i standardsystemet?
• Är systemet driftsäkert och underhållsvänligt?
• ………
5 Kunskap
• Har vi förankrat systemet på ett bra sätt hos ledning, användare och
facket?
• Är genomförd utbildning tillräcklig för användarna? Behöver vi satsa
mer på kompetensutveckling?
• Är användarhandböcker och driftsdokumentation av tillräckligt hög kvalitet?
• ………
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Checklista för Efterstudier – ”Projekt”
1 Projektstyrning
• Har projektledaren agerat ”professionellt” i olika situationer som inträffat
i projektet?
• Har projektets mål infriats?
• Hur har tidsplanen hållits? För lång tid? Förseningar? Realistisk tidsplan?
• Hur har kalkylerna utfallit?
• För hög kostnad? Fördyringar? Realistisk kalkyl?
• Var ansvars- och arbetsfördelningen i projektet riktig?
2 Metodik
• Har utvecklingsmodellen (VFS-modellen) styrt arbetet på effektivt sätt?
• Har rekommenderade arbetssteg i VFS-metoden underlättat utvecklingsjobbet?
• Har utnyttjade checklistor/dokument fungerat bra som kommunikationshjälpmedel?
• Har använda checklistor/dokument gett ett gott underlag för val, anpassning, införande och efterstudie?
• Kunde vi ha situationsanpassat VFS-metoden bättre för projektarbetet?
• ………
3 Arbetsformer
• Fungerade ISA-modellen som ett bra underlag för ansvars- och arbetsfördelning under utvecklingsarbetet?
• Hade användarna reella möjligheter att påverka och styra utvecklingsarbetet?
• Hade vi rätt användare med i projektet?
• Hade användarna tillräckligt med tid och hög motivation för att delta i
projektet?
• Agerade ADB-avdelningen på ett riktigt sätt?
• Fick ledningen fatta de rätta besluten under projektets gång?
• ………
4 Leverantörsrollen
• Förberedde vi oss på ett aktivt sätt inför kontakterna med systemleverantörerna?
• Var systemleverantörerna lyhörda för våra behov?
• Hade leverantörerna tillräckliga kunskaper och erfarenheter om vårt verksamhetsområde?
• Hur agerade leverantörerna vid demo/test, förhandling, avtalsskrivande
och under införandet?
• Hur villig var leverantören att göra anpassningar i sitt standardsystem?
Var dessa professionellt genomförda?
• ………
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5.8

Avveckling

Syfte
Ett standardsystem behöver avvecklas om det hämmar verksamheten, blivit föråldrat eller är olönsamt. Avveckling innebär att vi tar systemet ur drift och därmed slutar att använda systemet i verksamheten. En avveckling brukar ofta kombineras
med en ny utvecklingsomgång. Cirkeln är därmed sluten och vi startar ånyo med en
förstudie.

Underlag
En efterstudie ger en första indikation på att ett standardsystem behöver avvecklas.
Som underlag för avvecklingen behöver vi befintlig dokumentation t.ex. användarhandböcker och driftsdokumentation för att kunna fasa ur systemet på ett korrekt
sätt.

Genomförande
Avveckling av ett system måste göras både i användarnas verksamhet och i ADBavdelningens driftsfunktion. Vi ska här behandla avveckling ur användarperspektiv. Avveckling ur ett driftstekniskt perspektiv behandlas i kapitel 6, se avsnitt 6.13.
Vi delar in arbetet med avveckling i följande arbetssteg:
1

Planering

Vi planerar här omfattning, tid och kostnad för en avveckling av standardsystemet.
Det är viktigt att noggrant tidsplanera en avveckling och eventuellt ”matcha” det
med ett nytt system. Tänk på att ej helt avveckla det gamla systemet innan det nya
systemet fungerar tillfredsställande. Vi kan behöva lägga upp ett speciellt avvecklingssystem eller använda oss av reservrutiner under ett övergångsskede. Om vi är
bundna av leverantörens avtal kanske vi måste vänta med att avveckla systemet
tills gällande avtal löper ut.
2

Konsekvensanalys

Här studerar vi vilka konsekvenser en avveckling av standardsystemet får för verksamheten. Vilka användare utnyttjar systemet och hur kommer deras behov av
informationsstöd att påverkas? En systemavveckling kan också få konkurrens-,
lönsamhets- och personalmässiga konsekvenser för företaget. Det är viktigt att analysera vilka effekter ett borttaget standardsystem får på andra samverkande system.
Vad kommer istället: Ett nytt system eller återgång till manuella rutiner? Slutligen
behöver vi studera hårdvarumässiga konsekvenser av en avveckling.
 Studentlitteratur

140

6709 05 Kap 5

27 mars 2001 07.49:52

sida 140 av 150

3

Skrotning

Ett beslut om avveckling leder till att vi måste ”skrota” det gamla systemet. Om vi
har tur kan vi få intäkter via försäljning av standardsystemet. Eventuellt kan leverantören ha synpunkter på detta. Skrotning av systemet kan ske på olika sätt t.ex.
direkt avveckling, successiv avveckling eller parallellkörning med nytt system.
Befintlig dokumentation om systemet måste plockas bort från verksamheten.

Resultat
Resultatet blir ett avvecklat standardsystem som plockats bort från verksamheten.
Ett nytt utvecklingsarbete kan leda fram till att vi inför ett nytt system i verksamheten (egenutvecklat eller standardsystem).

5.9

Att tänka på

Att utveckla en framtida verksamhet med nya standardsystem kräver både kreativitet hos projektdeltagarna och ett systematiskt arbetssätt. Vi vill här ge dig som står
i begrepp att skaffa ett standardsystem till din organisation några råd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta alltid utgångspunkt i en väl avvägd kravspecifikation som belyser verksamhetens alla krav på ett nytt standardsystem.
Leta efter utslagsgivande (”knock-out”) faktorer för att underlätta arbetet under
valprocessen.
Försök att ganska snabbt reducera antalet standardsystem till 2–4 finalister för
en mer detaljerad bedömning.
Satsa på standardsystem som har stora ”träffytor” mot verksamheten för att
minska behovet av anpassningar.
Jämför noggrant hur väl valt standardsystem uppfyller verksamhetens krav på
funktioner, termer mm.
Det är viktigt att du förbereder kontakterna med leverantörerna noga. Låt dig ej
övertygas av säljsnack!
Teckna alltid preliminäravtal efter valet och ett definitivt slutavtal i samband
med anpassning.
Glöm ej att satsa mycket resurser på förankring av det nya standardsystemet hos
personalen.
Gör regelbundna efterstudier för att kontrollera att standardsystemet ger ett
effektivt stöd åt verksamheten.
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5.10 Checklistor och dokument
Vid arbete med standardsystem ur ett utvecklingsperspektiv behöver vi tillgång till
olika former av dokumentation. Som utgångspunkt har vi vår verksamhet och ett
antal standardsystem. Det är viktigt att studera hur dessa standardsystem stödjer
verksamheten. Vi har då behov av följande dokumentation (se bilden nedan):

•
•
•

Verksamhetsbeskrivningar
som preciserar användarnas behov och krav.
Standardsystembeskrivningar
som preciserar möjligheter i leverantörernas standardsystem.
Jämförande beskrivningar
som ställer verksamhetens krav mot aktuella möjligheter i studerade standardsystem.

Verksamhetsbeskrivningar
V

Standardsystembeskrivningar
S

Jämförelse

Jämförande
beskrivningar
V↔S
Vi skall nedan ge förslag på konkreta checklistor och dokument för dessa tre
beskrivningsformer. Främst koncentreras intresset på jämförande beskrivningar. Vi
har tidigare omnämnt föreslagna checklistor/dokument under arbetsetapperna vid
utveckling.
I

Verksamhetsbeskrivning

En beskrivning av vårt verksamhetsområde för standardsystem äger rum under förstudien (se kapitel 4). En verksamhetsbeskrivning behövs som underlag för främst
val, anpassning och efterstudie. Detta för att säkerställa att standardsystem ger ett
fullgott stöd och bidrag till verksamheten. Ur ett utvecklingsperspektiv är vi intresserade av följande checklistor/dokument:
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1

Kravspecifikation

En specifikation av olika krav på faktorer/funktioner i verksamheten. (Se avsnitt
4.7 i kapitel 4).
2

Kalkyl

Kalkylen beskriver våra lönsamhetskrav, dvs vilka intäkter och kostnader som
standardssystem ska ge för verksamheten. (Se avsnitt 2.6 i kapitel 2).
3

VFS-strategier

Här avses strategier som styr utvecklingsarbetet med standardsystem (se kapitel 3).
II Standardsystembeskrivning
En beskrivning av leverantörernas standardsystem behövs för att kunna se om
dessa uppfyller verksamhetens krav. Vi behöver både information om tillgängliga
standardsystem på marknaden och leverantörens dokumentation av sina standardsystem. Främst behöver vi tillgång till följande standardsystembeskrivningar:
1

Officiella sammanställningar

Här avses externa databaser/kataloger över utbudet av standardsystem. Som exempel kan vi nämna ProgramvaruMarknaden från Svensk Programvarutjänst och
Dataföreningen i Sverige. Vidare finner vi även ofta sammanställningar i fackpressen.
2

Leverantörens dokumentation

Leverantörens dokumentation i form av användarhandböcker, tekniska beskrivningar, driftsdokumentation och systemadministratörsmanual.
3

Utvecklingsavtal

Här avses preliminäravtal (efter val) och slutavtal (efter anpassning). I samband
med slutavtal tecknas även ett förvaltningsavtal (underhållsavtal). Se vidare avsnitt
2.7 i kapitel 2.
III Jämförande beskrivningar
Verksamhetsbeskrivningar och standardsystembeskrivningar utgör underlag för
arbete med jämförande beskrivningar. En fördel är om leverantörens dokumentation direkt går att jämföra med verksamhetsbeskrivningen. I annat fall bör vi för
kritiska delar göra en konvertering till mer jämförbar dokumentation av standard Studentlitteratur
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systemet. En omständighet som försvårar arbetet är att det i dagens läge saknas en
enhetlig standard för leverantörsdokumentation.
Vi behöver ha en god kvalitet på både verksamhetsbeskrivningar och standardsystembeskrivningar för att kunna genomföra en fullödig jämförelse. För jämförande
beskrivningar föreslår vi följande checklistor/dokument:
1

Marknadsöversikt

En översikt av intressanta standardsystem och hur de uppfyller våra kravvärden på
relevanta faktorer. Marknadsöversikt är en påbyggnad av kravspecifikationen.
2

Offertmall

Offertmallen innehåller ett enhetligt urval av faktorer och funktioner som vi vill
fråga leverantörer om när det gäller deras standardsystem
3

Demo/testmall

En checklista över faktorer/funktioner som vi vill kontrollera vid demonstration
och testkörning av standardsystem.
4

Jämförelsematris

Vi poängsätter här standardsystemen utifrån ett antal viktade faktorer/funktioner.
5

Funktions-/moduljämförelse

En jämförelse mellan funktioner i verksamheten och motsvarande programmoduler
i studerat standardsystem. Vi anger aktuella utfall enligt relationsmodellen.
6

Specifik relationsmodell

En listning av hur olika funktioner i verksamheten tillgodoses av standardsystemet
utifrån aktuella utfall i relationsmodellen. Specifik relationsmodell är en alternativ
beskrivningsform för funktions-/moduljämförelse.
7

Gränssnittsspecifikation

En specifikation över hur gränssnitten (kopplingarna) mellan standardsystem och
befintliga system ska fungera i framtiden. (Se exempel i avsnitt 5.4 i detta kapitel).
Vi bifogar nedan blanketter för dokumentation av dessa olika jämförande beskrivningar. Dokumenten framställs under val (nr 1–4) och anpassning (nr 3, 5–7). Vissa
dokument används sedan vid införande och under efterstudier.
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Blankett nr 1
Marknadsöversikt
Datum

Utfärdare
Avser (standardsystemområde)

Ifylls med indata
från främst

Faktorer

Vårt krav

1

Version

•
•
•
•
•

Kravspecifikation
Egen miljö
Officiella sammanställningar
Leverantörskontakter
Årsredovisningar

Standardsystemalternativ
2

1 = Utslagsgivande faktor (= X)

27 mars 2001 07.49:52

2

2 = Att beakta vid demonstration (= D)
och test (= T)
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Blankett nr 2
Offertmall
Datum

Utfärdare
Avser (standardsystem; leverantör)

Ifylls med indata
från främst

Faktorer och funktioner för bedömning

Vårt krav

Version

• Informationssystemförteckning (funktioner)
• Marknadsöversikt (faktorer)

Leverantörens svar
Uppfylls
(Ja/Nej)
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Blankett nr 3
Demo/testmall
Datum

Utfärdare
Avser (standardsystem; leverantör)

Ifylls med indata
från främst
Funktioner och faktorer
för bedömning

Version

• Marknadsöversikt (teknik och applikation)
• Erfarenheter från demonstration

Vårt kravvärde

Utfall vid demonstration

Vid demonstration uppmärksammade funktioner och
faktorer:

Helhetsintryck:

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Blankett nr 4
Jämförelsematris
Datum

Utfärdare
Avser (standardsystemområde)

Version

Ifylls med indata
från främst

• Marknadsöversikt

I
Kritiska värderingsfaktorer och
funktioner

Vikt
(1–3)

Standardsystem
II
III
I
II

Poäng
(0–3)

III

Vikt * poäng
(0–9)

Kommentarer

Vikt sätts från 1–3
Poäng sätts från 0–3
Ressultat av vikt * poäng fylls i 0–9
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Blankett nr 5
Funktions/moduljämförelse (FMJ)
Datum
Version

Utfärdare
Avser (standardsystem; leverantör)

Test

Utfall i RM
(1–8)

Namn på modul
i standardsystemet

• Kravspecifikation
• Marknadsöversikt (applikation)
• Leverantörsdokumentation
Lev. Dok.
OK? (J/N)

(J/N)

Funktioner i
avgränsad
verksamhet

Modul?

Ifylls vid utvärdering
med indata från:

Vår kostnad
(TKR)
Önskad
åtgärd
Egen Anm.
Lev.
(ref. kod) (3, 4) (2, 5, (ev. ref. kod
6, 7

Summa:
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Blankett nr 6
Specifik relationsmodell (SRM)
Datum
Version

Utfärdare
Avser

8
7
Ingen Egen
för- utveckändling
ring

6
Ändring
av kund

4
Ändring
av lev

3
Utbyggnad

1
Acceptabla
delar

2
Effektivisering

5
Anpassning

9
Restpost

3 __________________________________

0 _________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

4 ___________________________________

1 __________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

6 ___________________________________

2 __________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

7 ___________________________________

5 __________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

8 ___________________________________

9 __________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________
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0
Icke
relevant

6 Förvaltning

Detta kapitel handlar om hur det valda och anpassade standardsystemet kan förvaltas. Det kan göras under olika situationer, t.ex. som ett enskilt standardsystem, flera
standardsystem med samband av olika slag, en blandning av standardsystem och
egenutvecklade system, osv. Modellen för förvaltning är formad med tanke på att
man, som regel inte använder ett standardsystem isolerat, utan i en kombination
med andra standardsystem och egenutvecklade system. Ett slags portföljtänkande
med båda typerna av system. Detta är förmodligen det mest realistiska synsättet
som svarar mot den vanligaste typen av systemmiljö.
Leverantören spelar som regel en stor roll i det här sammanhanget och det är därför
viktigt att man även vet hur leverantören agerar när det kommer in önskemål om
förändringar av olika slag. Vi har därför även beskrivit hur leverantörens modell
kan se ut när det gäller support och förvaltning av standardsystem. Det bör även
påpekas att denna typ av förvaltningsmodell som presenteras här till stora delar
även passar i det förhållande där man har egenutvecklade system, men där förvaltningsarbetet sköts av en annan organisation. Det blir ett slags leverantörsförhållande där också. I texten förekommer det relativt ofta benämningen ”åtgärd”, vilket
här används för alla typer av åtgärder. D.v.s. det görs ingen separering av de olika
åtgärdstyperna; utredning, korrigering, förbättring eller sanering.

6.1

Skillnad systemutveckling och
systemförvaltning

Skillnaderna mellan systemutveckling och systemförvaltning beskrivs mycket klart
och överskådligt av Jonas Leffler i en av Riksdataförbundets rapporter. Skillnaderna kan sammanställas i tabell som är hämtad från den refererade rapporten:
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SYSTEMUTVECKLING

SYSTEMFÖRVALTNING

Typ av verksamhet

Temporär

Kontinuerlig

Organisation

Projekt

Linje

Ledarskap

Entrepenör

Koordinatör

Styrning

Slutmål

Behov/Efterfrågan

Kompetens

Ny teknik

Befintlig teknik

Aktivitet

Skapande

Vårdande

Denna bild som visats på många seminarier och konferenser, stämmer i stort även i
dag. Skillnaden, är beträffande ”Ny teknik” resp ”Befintlig teknik”, att det börjar
komma ”ny teknik” som speciellt är utvecklad för befintliga system. Dessvärre är
det än så länge inte speciellt känt. Skulle man lägga till några faktorer, som ytterligare markerar skillnaderna mellan utveckling och förvaltning, kan man tillfoga
dessa:
SYSTEMUTVECKLING

SYSTEMFÖRVALTNING

ADB-resurser

39%

52%

Forskning

Omfattande

Nästan obefintlig

Utbildning

Omfattande

Ytterst ringa

Engagemang

Ja

Nej

Attityd

Kul

Tråkigt

Resursberäkning

Svårare

Lättare

Tid- & resursåtgång

Mindre

Större

Litteratur

250

1

Detta är några påtagliga skillnader som bör kommenteras. När det gäller ADBresurserna, så avser det resurser inom ADB-avdelningen som förbrukas av systemerare och programmerare. Det går åt 9% till övrigt (t.ex. utbildning, utredning
etc.). När det gäller forskning och utbildning är det lätt att mäta, för att verifiera.
Studera t.ex. hur NUTEK fördelat sina medel. Beträffande Engagemanget så avses
i första hand företagsledningens. Intresse och engagemang (om det nu finns sådant
avseende ADB) räcker som regel endast till stora, dyra och nya projekt, medan det
löpande systemförvaltningsarbetet inte får den uppmärksamhet som systemutveckling får. När det sedan gäller Attityd så är det ofta så att framför allt yngre personer
dras till nyutveckling. Det är roligare och mer utmanande med projektarbete än förvaltningsarbete. Beträffande resursberäkning för systemutveckling respektive systemförvaltning, förefaller det betydligt svårare (större osäkerhet, flera kända/
okända faktorer etc.) att beräkna resurserna för systemutvecklingsarbetet än för
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systemförvaltningsarbetet. Detta påpekas även av Boehm i Software Engineering
Economics. Det näst sista påståendet om skillnader i tid- och resursåtgång gäller
verklig tid och för systemutveckling respektive systemförvaltning. Här ger Capers
Jones i Programming Productivity exempel på hur 10.000 rader källkod tar betydligt längre tid (och resurser) att lägga till befintlig kod än att skriva den samma
mängden från början. När det slutligen gäller litteratur, påpekar Capers Jones att
det finns 250 periodiska magasin för systemutveckling men bara ett för systemförvaltning.

6.2

Förvaltningsmodell

Förvaltningsmodellen utgör den vertikala delen av VFS-modellen. Den innehåller
nio olika etapper, som beskriver de aktiviteter som kan genomföras vid förvaltning
av standardsystem. De nio arbetsetapperna är grupperade i fyra arbetsfaser, som
både vad beträffar ansvar och karaktär skiljer sig åt. De fyra arbetsfaserna är; förberedelse, åtgärd, drift och mätning. Det bör här även påpekas att start eller ingång
till förvaltningsmodellen finns i princip på sex olika ställen. Allt beroende på hur
situationen är. Vi har markerat det med S1 t.o.m. S6, se figuren på nästa sida.
Generellt kan man uttrycka det så att man vid passiv förvaltning startar vid S3 och
S4 (avhjälpande förvaltning), medan man vid aktiv förvaltning startar vid S1, S2
och S5 (förebyggande förvaltning). Vid S6 startar man, om man skall avveckla system. Därför kan man knappast klassa avvecklingen som varken avhjälpande eller
förebyggande systemförvaltning. Som regel är det ett led i en vidareutveckling.
Arbetsfasen förberedelse innehåller etapperna;
1 Initiering
2 Förvaltningsförstudie
3 Beredning
4 Planering
Arbetsfasen åtgärd innehåller etapperna;
5 Genomförande
6 Överlämnande
Arbetsfasen drift innehåller etappen;
7 Användning och drift
Arbetsfasen mätning innehåller etapperna;
8 Uppföljning
9 Avveckling
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Förvaltningsmodellen
S1

Initiering
S2

Förvaltningsförstudie

Förberedelse

Beredning

Planering
S3

Genomförande

Åtgärd
Överlämnande
S4
Användning
och drift

Drift

S5

Uppföljning
S6

Mätning
Avveckling
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1. Initiering är den första etappen i arbetsfasen förberedelse och är till sin karaktär
främst en administrativ uppsamlingsplats för de olika slags signaler på krav om
förändring av standardsystem utifrån linjen. Den har markerats som en möjlig
ingång (S1) till modellen.
2. Förvaltningsförstudien är en speciell etapp, som kan genomföras separat eller
som en del av förvaltningsmodellen. Den innehåller i sin tur ett antal arbetssteg
som beskrivs utförligt i kapitel 4. Syftet med förvaltningsförstudien är att göra en
mer förutsättningslös kartläggning (än vid beredning) av hur ADB-system fungerar
i verksamheten. Man kan även börja med denna etapp (S2). Förvaltningsförstudien
kan närmast jämföras vid begreppet ”kartläggning” i SVEA- och Direct-modellen,
som kan göras separat och som inte behöver resultera i någon systemutveckling.
Syftet är att få ökad kunskap inom det aktuella området, för att kunna fatta bättre
beslut än om man hoppar över detta steg.
3. Beredning görs efter initieringsetappen och/eller efter förvaltningsförstudien och
syftar till att skaffa ytterligare information inför planering. Det utgör också en första
bedömning om standardsystemleverantören kan (till vilken kostnad och när) utföra
den önskade förändringen. Beredning är ingen etapp som man direkt startar med.
4. Planering görs efter att man beslutat om en viss förändring. Planeringen är en
planläggning av hela åtgärdspaketet och när det gäller standardsystem måste det
göras i nära samarbete med leverantör (om det är leverantören/-erna) som skall
genomföra själva ändringen av standardsystem (eller en kombination av standardsystem och egenutvecklade system).
5. Genomförandet utförs som regel av leverantören, men kan även göras av företagets dataavdelning (eller motsvarande), beroende på vilken typ av avtal man har
med leverantören (-erna). En situation med delat ansvar för underhållet är inte särskilt ovanligt. Leverantören har hand om vissa delar av systemet, medan ”dataavdelningen” har hand om andra delar. Till genomförandet kan det finnas en ingång
(S3) och det gäller då främst mindre ändringar som görs löpande.
6. Överlämnande är en etapp som är viktigare ju större ändringen varit. Problemet
ökar även om det är flera system som på olika sätt samverkar. Det är här som
beställaren av ändring skall godkänna/underkänna utförd ändring.
7. Användning och drift är både en etapp och arbetsfas. I kalendertid räknat är det
den största etappen (och arbetsfasen). Här finns även en ingång till modellen (S4).
Den är till för alla små ändringar som sköts löpande i form av driftsunderhåll.
8. Uppföljning ingår i arbetsfasen mätning och kan göras som en följd av den nyligen gjorda ändringen, men också som en enskild företeelse, varför vi markerat med
en möjlig ingång (S5). Uppföljning är ett vitt och brett begrepp, men i det här sam Studentlitteratur
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manhanget avser vi att fastställa att avsedda ändringar är genomförda och att de
fungerar som det var tänkt.
9. Avveckling slutligen görs som regel inte efter en sekvens av de tidigare etapperna
utan snarare som en engångsföreteelse med separat ingång (S6). Troligt är att en
kombination av beredning, förvaltningsförstudie och planering föregår det viktiga
beslutet om avveckling. Oftast ersätts ADB-systemet helt eller delvis av ett annat
system, standard eller egenutvecklat.

6.3

Leverantörens modell

Leverantörens förvaltnings-/supportmodell skulle kunna vara i stort sett den
samma som ”vår” förvaltningsmodell. Det är den emellertid som regel inte, eftersom syftet är annorlunda. Dessutom finns det inte någon standardiserad leverantörsmodell, utan vi ger här enbart exempel på hur en sådan kan se ut för att öka förståelsen för hur de två modelltyperna kan samverka.
Förklaring till leverantörsmodellen som visas i figuren på nästa sida.
Första kontakten med leverantören sker under marknadsföringen och försäljningen.
De frågor man har under att välja och anpassa ett standardsystem, ställer man till
”Försäljningskontoret”, vilket markerats med (0) i figuren.
Den vanliga kontakten med leverantören har man sedan med det lokala ”Kundsassistanskontoret”, även markerat med (1) i figuren. Dessa finns ofta lokalt och det är
meningen att de skall vara kontaktytan mot kunden efter att standardsystemet är
inköpt/leasat/hyrt och anpassat. Den typ av frågor som kundassistanskontoret skall
kunna besvara är; frågor kring själva produkten, oväntat resultat och lättare problemlösningar.
Klarar inte kundassistanskontoret av att lösa de frågor och problem som kunden
ställer (inom rimlig tid) vänder sig kundassistanskontoret till ”Kundstöd”, markerat
med (2). Det är således inte tänkt att kunden direkt kontaktar kundstödskontoret.
Detta finns dessutom som regel inte lokalt, utan på en internationell regional placering om det gäller de ”stora” leverantörerna. Syftet är att leverantören vill ha kontroll över de problem som skall lösas. Dessutom har kanske problemet lösts inom
en annan region och/ eller så kommer problemet att försvinna med nästa version av
systemet, vilket det lokala kontoret kanske inte känner till.
Produktstöd och koordination, markerat med (3) i figuren, ser till att hålla ihop produktlivscykeln av ett givet system. Produktstöd och koordination utgör en rådgivande funktion till kundstödskontoret, men även till produktutvecklingen och den
generella marknadsföringen.
 Studentlitteratur

156

6709 06 Kap 6

27 mars 2001 07.50:23

sida 156 av 177

Parallellt i figuren till kundassistans, kundstöd och produktstöd med koordination
finns det ett ”Problemlösningssystem” som är en gemensam databas för leverantörens alla lokala och regionala kontor, där man lagrar alla problem, fel och lösningar.
Förutom leverantörsmodellen, brukar leverantören även klassificera/prioritera de
olika frågor och problem som dyker upp. Det kan vara t.ex. en skala graderad med
fyra steg enligt följande;
(0)
Marknadsföring och
försäljning

Behov
Lösning
Lösning

Problem

(1)
Kundassistans
(Lokalt
kontor)

Problem
Lösning
Råd

Större problem

Kund

Problemlösningssystem

(2)
Kundstöd
(Centralt kontor)

Lösning

Råd

Produkt problem

(3)
Produktstöd
och
Koordination
(Specialister)
Önskemål

Rekommendationer
Strategisk planering

(4)

Marknadsplan
Produktinriktning
Mark- (6)
Produkt- (5)
nadsföring
utveckling
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1
2
3
4

Kritisk situation: kräver omedelbar åtgärd.
Mjukvaran exekverar: men ytterst begränsat.
Mjukvaran exekverar: men några funktioner är inte tillgängliga.
Mjukvaran exekverar: men problem av kringliggande karaktär.

Kontakten mellan de två modellerna sker utifrån ”vår” modell från etapperna förvaltningsförstudie, beredning, planering, drift och uppföljning till leverantörsmodellens kundassistanskontor.
Det är sedan leverantören som graderar systemanvändarens problem/önskemål, vilket avgör hur ärendet vandrar vidare i leverantörsmodellen.

6.4

Ansvarsroller

Detta avsnitt beskriver ansvarsroller och en modell (blanketten ansvarsmatris) för
att fördela ansvar av de system som förvaltas. Hur ansvar och roller behandlas presenteras även under avsnitten 1.2.1 Intressentmodell och 1.2.3 Ansvarsmodell (i
kapitel 1). Denna ansvarsfördelning är även relaterad till olika beskrivningar av
situationer som kan uppkomma under förvaltningsarbetet.
Vilka roller kan förekomma?
De roller och ansvar man lägger i varje roll kan variera från företag till företag. Här
anges ett antal roller som är relativt generella och som kan finnas under förvaltningsarbetet av standardsystem, men även i en kombination av egenutvecklade system.
Man har rollen av att:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förkortning
Besluta om helhet.................................................................................... Bh
Besluta om delar ..................................................................................... Bd
Ansvara för eller styra mot...................................................................... As
Ge synpunkter på .................................................................................... Gs
Aktivt medverka till ................................................................................ Am
Ta del av .................................................................................................. Td
Samordna ................................................................................................ Sa
Utreda...................................................................................................... Ut
Planera..................................................................................................... Pl
Utföra systemering.................................................................................. Us
Utföra programering ............................................................................... Up
Bevaka..................................................................................................... Bv
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Dessa rolltyper kan användas i förvaltningsarbetet och placeras in i ansvarsmatris
för systemförvaltning vilket visas på nästa sida.

6.5

Initiering

Syfte
Initiering har vi kallat den första etappen i den process som leder till en förändring
av ett (standard)system. Avsikten är, att vi vill få ett samlat grepp om samtliga
åtgärder som gäller befintliga system. Detta oberoende av vem som är initiativtagare. Vi vill här samla kunskap om vilken typ av förändring som önskas. Detta gäller samtliga system, således inte bara standardsystem, utan även egenutvecklade
eller variationer av system som är något mitt emellan (joint venture etc.). Det viktigaste med initieringsetappen är att förslaget till ändring registreras, så att man får
ett samlat grepp om alla ändringsförslag.

Underlag
Underlag till initieringen kan vara;

•
•
•
•
•
•

AU-plan och VFS-strategier (se kapitel 3)
felanmälan
förslag från förslagsverksamheten
god eller dålig idé från någon systemanvändare
ny version av systemet
synpunkter från företagsledningen.

Genomförande
Trots att situationen som regel är mycket olika, går det att ange några generella
arbetssteg och en del riktlinjer. De arbetssteg som vi kan identifiera och beskriva i
denna etapp är följande;
1
2
3
4
5

Ta emot ändringsförslag.
Kontrollera att ändringsförslaget uppfyller de standards/normer som krävs.
Komplettering av information.
Registrera ändringsförslaget.
Överlämna materialet till den person eller den grupp som skall bereda materialet.
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Ansvarsmatris
Intressenter

Nr Arbetsetapp/-steg

Ansvarsroller
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Resultat
Resultatet är en samlad mängd information som gör det möjligt att arbeta vidare i
beredningsetappen. Ansvarig för mottagandet av ett ändringsförslag varierar. Det
kan vara AU-ansvarig, systemansvarig, förvaltningsansvarig, eller motsvarande
befattning. Den information som skall finnas tillgänglig fr.o.m. denna etapp är följande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avsändare/uppdragsgivare
Mottagare
Datum när ändringsförslaget mottages
System/program/version
Standardsystem
Leverantör
Löpnummer
Beskrivning av önskad åtgärd
Beskrivning av förväntat resultat
Senast färdigdatum
Kostnadsställe
Övriga villkor/önskemål
Förvaltningsansvarig för det aktuella systemet.

När uppgifterna är kontrollerade och ibland även kompletterade/justerade överlämnas ändringsförslaget till den som fortsättningsvis kommer att bereda ärendet, vilket ofta är den systemförvaltningsansvarige.

6.6

Förvaltningsförstudie

Syfte
Förvaltningsförstudien är en kartläggning/utredning av ett bestämt område, ett
antal system, egenutvecklade och/eller standardsystem.
Den kan startas upp som en enskild etapp (skilt från den övriga modellen), eller
som en följd av initieringen eller beredningen. (Beträffande innehållet se kap. 4
förstudie.) Arbetar man med SVEA- och Direct-modellen motsvarar förvaltningsförstudien till stor del det man där kallar ”kartläggning”. Skillnaden är bakomliggande syfte och att inriktningen här är orienterad mot standardsystem.
Anledningen till att man vill genomföra en förvaltningsförstudie är att man behöver ett mer omfattande beslutsunderlag än vad en enkel beredning av ärendet ger.
Det kan även vara så att man inte klarar av beredningen på ett på förhand utsatt tid,
t.ex. en dag. Man betraktar då beredningen i stället som en förvaltningsförstudie.
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Det kan också vara så att man vill komma till klarhet om vilket eller vilka system
det är fel på (eller förbättra för att uppnå en viss effekt), men på grund av de komplexa systemsambanden framgår det inte vilket system det gäller.

Underlag
Underlag till förvaltningsförstudien kan vara;

•
•
•
•
•
•

planer från AU-arbete och VFS-strategier (se kapitel 3)
ofullständigt resultat från beredningen
problem med andra system
resultat från initieringsetappen
strategi från företagsledningen
upprepade felanmälningar.

Genomförande
I kapitel fyra beskrivs hur en förstudie kan gå till, vilka etapper och arbetssteg som
bör ingå samt checklistor. Genomförandet som beskrivs i kapitel fyra går även att
använda vid en förvaltningsförstudie. Det som skiljer den ena förstudien från den
andra är grundläggande skillnader i förutsättningarna. I en utvecklingsförstudie vill
man göra en förstudie för att komma till klarhet om och vilket standardsystem man
skall välja. I en förvaltningsförstudie har man ett eller flera standardsystem (även i
kombination med egenutvecklade system) och vill göra en relativt omfattande kartläggning om hur det fungerar i dagsläget.
Tillvägagångssättet vid en förvaltningsförstudie är dock såpass lika andra förstudier,
att vi här inte upprepar hur en förstudie skall gå till. Studera kapitel fyra i stället.

Resultat
Resultat från förvaltningsförstudien skall vara tillräckligt med information och av
den kvalité som krävs för att kunna ta beslut om den föreslagna ändringen skall
genomföras eller ej.
Det skall även framgå;

•
•
•
•
•
•

vem som är uppdragsgivare
vem som skall betala
vem som har ansvar
vem som har helhetsgreppet vid flera system
vem ansvarar för samverkan mellan systemen
hur man tar hand om kedjeproblem.
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6.7

Beredning

Syfte
Beredning genomförs efter initieringsetappen, vars huvudsakliga syfte är att komplettera med nödvändig information för beslut, samt en första bedömning om och
när leverantören kan genomföra föreslagen ändring (såvida inte ändringen kommer
direkt från leverantören i form av en ny version av standardsystemet). Klarar man
inte av beredningen inom en given tid, t.ex en dag, kan ärendet överföras till en förvaltningsförstudie. Oftast är de så att efterfrågan på ändringar är större än vad vi
kan realisera med befintliga resurser och/eller vad leverantören har tid med. Därför
skall ändringsförslaget kompletteras med en uppskattning av vad den tänkta ändringen kommer att kosta samt nyttoeffekten.
Dessutom skall en realiseringsbedömning göras, av vem och hur ändringen skall
genomföras. Skall vi eller leverantören göra ändringen eller är det fråga om joint
venture. Den ändring som föreslagits kanske kommer i nästa version av programmet/systemet. Därför är det viktigt att undersöka/hålla sig informerad om hur standardsystemet kommer att vidareutvecklas av leverantören. Frågeställningar av
typen: ”skall vi göra ändringar/vidareutveckling i dag själva eller skall vi vänta ett
tag när vi ändå får det med nästa version”, måste övervägas och besvaras.
Förutom ovanstående uppgifter skall bedömning göras om när den aktuella ändringen kan genomföras. Därför skall följande bedömning komplettera ändringsförslaget, vilket enbart har med möjlighet till ändring att göra. Detta blir en dialog
med leverantören av systemet och/eller den egna ADB-avdelningen.

Underlag
Underlag är den föreslagna ändringen, kompletterad och kontrollerad information
från initieringsetappen och eventuellt också resultat från förvaltningsförstudie om
en sådan har genomförts.

Genomförande
De arbetssteg som skall genomföras är följande;
1 Ta emot registrerat ändringsförslag.
2 Fundera på om det finns alternativa lösningar, eller lösningar som kommer med
nästa version, av programmet/systemet. Man bör här kontakta leverantörens
”kundassistanskontor” (se leverantörens modell i avsnitt 6.3) för att ta reda på
vilka förändringar som kommer med nästa version av systemet. Det kan ju vara
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så att nästa version av standardsystemet löser de ändringsförslag som skall
beredas. Alltså, kontrollera med leverantören först.
3 Beskriv konsekvenserna. Det som kanske är bra för ett system, ödelägger verksamheten för andra system. Är det flera system som samverkar, krävs extra
uppmärksamhet på de närliggande systemen, så att det inte uppstår icke önskade effekter på dessa.
4 Beskriv nyttoeffekterna. Eftersom det som regel förekommer fler ändringsförslag som är möjligt att genomföra, måste nyttan av den föreslagna ändringen
uttryckas i mätbara och jämförbara termer. Annars är det ytterst svårt att prioritera och välja.
5 Kontakta leverantören och/eller ADB-avdelningen, beroende på vem som kan
utföra ändringen.
6 Be att få en offert på ändringsförslaget.
7 Beräkna de totala kostnaderna.
8 Bedöm om ändringen kan köras på befintlig maskinutrustning.
9 Bedömning av när ändringen kan/bör genomföras:
– Kan genomföras omgående
– Kan köas in till nästa ändringsomgång
– Kan planeras in i framtiden.
10 Överlämna ärendet för planering och beslut.
Förutom de arbetssteg som räknats upp ovan, finns det en hel del viktiga bedömningar och frågeställningar, som framför allt gäller leverantören, som bör besvaras
om man inte vet det tidigare. Dessa är av typen;

•
•
•
•
•
•
•

Hur ser leverantörens organisation ut?
Finns support i Sverige, eller på andra sidan jordklotet?
Vem kan man/skall kontakta?
Hur skall ett ändringsuppdrag formuleras?
Finns det någon användarförening som man bör kontakta?
Vad gör vi om leverantören inte kan/vill åtgärda vår be gärda ändring (inom önskad tidsram)?
Klarar vi av att genomföra ändringen själv?

Resultat
Resultatet av beredningen är ytterligare information om den föreslagna ändringen,
med bedömning av möjligheterna att genomföra ändringen. Den information som
tillkommer vid beredning kan vara följande;

•
•
•
•

Namn på den som genomfört beredningen
Datum när beredningen är genomförd
Förslag på vem som skall genomföra ändringen
Uppskattad arbetsinsats
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uppskattad maskinresurs
Uppskattade övriga resurser
Uppskattad nyttoeffekt
Uppskattat genomförandetillfälle
– omgående
– ändringsomgång
– framtiden
Bedömning av att kompetent personal finns
Ingår i existerande avtal
Faktureringsvillkor
Konsekvenser för andra system
Övriga restriktioner/krav.

Därefter går det beredda förslaget till ändring vidare för planering. Det innebär att
ärendet går till systemägaren eller den/de som företräder vederbörande eller systemförvaltningsansvarig eller den som är ansvarig för samordning och planering.
Om ändringsförslaget är av mindre slag (om man nu satt en sådan nedre gräns),
under ett visst belopp eller ett mindre antal timmars arbetsinsats, kan man betrakta
ärendet som en löpande åtgärd och direkt överlämna det för genomförande. Man
kanske inte vill planera och besluta om alla små detaljer, utan hoppar över nästa
etapp.

6.8

Planering

Syfte
Planering gäller för samtliga ändringar av befintliga system och syftar till att på
bästa sätt genomföra alla föreslagna ändringar, både av standardsystem och egenutvecklade system.
Även om själva ändringen eller vidareutvecklingen görs av leverantören, måste det
till planering av den egna verksamheten. Att ändra i ett ADB-system är som regel
endast en del av en förändring.

Underlag
Underlag är material från förvaltningsförstudien och/eller beredningen. Där har all
formell information tagits fram som krävs för själva genomförandet. Det som tillkommer här är hur man praktiskt skall genomföra förändringen.
 Studentlitteratur

6709 06 Kap 6

27 mars 2001 07.50:23

165

sida 165 av 177

Genomförande
De arbetssteg som kan förekomma är följande;
1 Ta emot det beredda förslaget till ändring.
2 Analysera underlaget. Är all information med som krävs för att på ett acceptabelt sätt kunna planera in förändringen. Kontakt krävs kanske med den som
genomfört förvaltningsförstudien eller beredningen för att få full klarhet.
3 Beslut om att påbörja planeringen eller att inhämta ytterligare information.
4 Avstämning med kund/uppdragsgivare och leverantör/den egna dataavdelningen. Är det flera leverantörer, krävs det någon form av samordning. Denna
bör man inte lämna över till leverantörerna, utan behålla själv. Viktigt!
5 Inplanering av ändringen.
6 Planering av utbildning.
7 Planera in test av ändring/vidareutveckling.
8 Avstämning mot existerande avtal.
9 Beslut om att genomföra ändringen.
10 Överlämnande av ändringsuppdraget för genomförande.
Vanligt är att små åtgärder genomföres omgående, med ett minimum av byråkrati.
Man bör i detta sammanhang skilja på när åtgärden genomförs resp när den sätts i
drift.
Även om åtgärden är av ett mindre slag finns det flera skäl att samla ihop flera småjobb till ett ändringstillfälle.

Resultat
Resultatet är en väl inplanerad förändring av ett eller flera standardsystem och/eller
egenutvecklade system. Är det flera system som berörs av förändringen är det extra
viktigt med planeringen för att inte missa samverkanseffekterna mellan systemen.
Den typ av information som klargörs i planeringsetappen är följande;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum för planering
Namn på den som genomför planeringsarbetet
Planerad arbetsinsats
Planerad maskinresurs
Planerad utbildningsresurs
Planerade övriga resurser/kostnader
Ansvarig för genomförandet
Övrig personal för genomförandet/avdelning/leverantör
Referenspersoner
Planerad färdigtid
Planerat testförfarande
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•
•
•

Plan för drifttagande
Planerad uppföljning
Övriga restriktioner/krav.

6.9

Genomförande

Syfte
I denna etapp är det viktigt att inte tappa greppet. Speciellt om det är en eller flera
leverantörer inblandade för att genomföra själva ändringen av systemen. Syftet är
således en övervakande funktion samt förberedelser inför den kommande förändringen, t.ex. i form av utbildning. Vid stora förändringar är det viktigt att hålla sig
kontinuerligt underrättad om arbetets framsteg. Lita inte på att ett stort arbete kommer att levereras i rätt tid, till planerad kostnad och med förväntat resultat. Det gör
det allt för sällan!

Underlag
Utgångspunkt är ett beslut om genomförande, samt information från planering,
beredning och/eller förvaltningsförstudie.

Genomförande
De arbetssteg som helt eller delvis kan vara aktuella är följande;
1 Detaljplanera ändringen med leverantör(-erna). Är det stora och/eller många
ändringar som skall göras bör man göra upp en tidsplan över hur de olika systemdelarna skall ändras. Det är även lämpligt att den som utför ändringsarbetet
avrapporterar på förhand överenskomna milstolpar.
2 Färdigställ/ändra manuella rutiner. En ändring av ett ADB-system medför ofta
en förändring i den verksamhet som systemet skall betjäna. Det är därför lämpligt att förbereda eller kanske ändra de manuella rutinerna medan ADB-systemändringen äger rum.
3 Planera överlämnandet/mottagandet. Det kan göras på många olika sätt; helt
eller delvis, parallellt eller sekventiellt, osv. Planera reda nu hur det skall gå till
och stäm av med leverantör(-erna).
4 Ta fram testmaterial. Testdata kan ta tid att ta fram och måste finnas tillgängligt
när man testar systemet i nästa etapp. Tag även fram ett testprotokoll och planera
hur testen (-erna) skall genomföras.
5 Kontrollera utrustningsbehoven. Vänta inte med denna aktivitet tills ändringsarbetet är klart. Planera och undersök leveranstid på kritiska komponenter. Den
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ändring som en leverantör för närvarande håller på med kräver kanske utökat
diskutrymme, andra kontrollkort eller linjer.
6 Förändring av gränssnitt. Hur kommer förändringen att påverka gränssnitten till
övriga system. Ändras gränssnittet (eller delar av det) måste man vidtaga åtgärder med de övriga berörda systemen.
7 Uppdatering av systemsammanställning. Helhetsbilden måste hållas aktuell och
kräver en uppdatering/justering.
8 Följ upp förändrings- och/eller vidareutvecklingsarbetet.
Speciellt vid stora och/eller många ändringar finns det all anledning att följa upp
hur arbetet fortskrider. Vänta inte till tidpunkten för överlämnandet.

Resultat
Resultatet från etappen genomförande är en förändring som genomförts kontrollerbart, med vidtagande av åtgärder med samverkande system, även manuella och ett
planerat överlämnande/mottagande.

6.10 Överlämnande
Syfte
Syftet är att få det ändrade systemet att fungera tillsammans med övriga standardsystem och egenutvecklade system och att det funktionellt fungerar som det är
tänkt i den verksamhet det skall betjäna.

Underlag
Det beredda (eller genomarbetat i förvaltningsförstudie) och beslutade ändringsuppdraget, avtal med leverantör samt planer och annan information som kommit
fram under genomförandet.

Genomförande
Oavsett vilken strategi man tillämpar vid överlämnandet/mottagandet, skall följande arbetssteg genomföras eller kontrolleras att det är gjort tidigare.
1
2
3
4
5

Kontrollera att alla organisationsförändringar är gjorda.
Uppdatera/ändra användarinstruktioner.
Uppdatera/ändra driftsinstruktioner.
Genomför användar- och driftsutbildningen.
Testa av systemet tillsammans med uppdragsgivaren/beställaren.
 Studentlitteratur

168

6709 06 Kap 6

27 mars 2001 07.50:23

sida 168 av 177

6 Kontrollera att alla berörda är informerade om ändringarna.
7 Kontrollera att det finns klara planer för, om det trots godkända tester inte fungerar.
8 Kontrollera att berörd personal finns disponibel vid driftstart.

Resultat
Resultatet kan bli en aning olika beroende på vilken strategi man valt för drifttagande/produktionsstart och hur testet utfaller. De vanligaste lösningarna är följande;

•
•
•
•
•
•

Direkt start av hela systemet.
Parallellkörning.
Delar av systemet tas i drift successivt.
Hela systemet tas i drift för vissa delar av verksamheten.
Delar av systemet tas i drift för delar av verksamheten.
Det gick inte så bra, avvakta nya ändringar.

6.11 Användning och drift
Syfte
Syftet med att vi har med användning och drift som en etapp är att vi vill säkerställa att systemet fungerar som det är avsett och inte lämnas vind för våg. Drift är i
kalendertid och ekonomi största etappen. Det är viktigt att man i förvaltningsarbetet inte underlåter att kontrollera driften. Detta är emellertid mycket vanligt. I Riksdataförbundets förvaltningsmodell lämnas driften utanför förvaltningsbegreppet,
vilket vi inte vill göra av flera skäl. Det är ju när systemet är i drift som man även
måste förvalta det. Det är nu man kan mäta och kontrollera att systemet uppför sig
som man avsett före ändringar och vidareutvecklingar. Användning av systemet
behandlas i kapitel 5, avsnitt 5.6.

Underlag
Underlaget är systemet i drift, dokumentation (användardokumentation, systemdokumentation, driftsdokumentation och systemadminstratörsdokumentation), AUplaner och strategier om hur systemet skall fungera, testprotokoll, samverkande
system och maskinvaran.

Genomförande
Drift är som regel mer en kontinuerlig process än en sekvens av arbetssteg. Därför
kan ”arbetsstegen” nedan göras i valfri ordning. Det är ju nu man skall använda
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standardsystemet och ofta flera år. Det är under driftsetappen man kan mäta systemets effektivitet och produktivitet. Ett aktivt engagemang gör att man får ut mer av
systemet samtidigt som man håller det aktuellt.
1 Övervaka standardsystemets användning och funktion.
Kontrollera att systemet används som det är tänkt. Var uppmärksam på förändringar i verksamheten. En attitydförändring kan t.ex. medföra att andra grupper i
verksamheten börjar använda systemet.
2 Övervaka driftsmiljön. Mät regelbundet systemet och kontrollera att det uppfyller avtalade mätvärden, t.ex. svarstider, tillgänglighet.
3 Genomför systemdiagnos. Undersök systemet regelbundet. Det finns verktyg för
ändamålet, både av objektiv och subjektiv karaktär. Båda är viktiga. De objektiva verktygen mäter systemets tekniska kvalité medan de subjektiva används
för att ta reda på hur systemen uppfattas av användare och systemfolk.
4 Se till att kompetensen bibehålls. Speciellt när det gäller standardsystem är det
lätt att kompetensen urholkas. Därför är det viktig att utbildning fortgår även
under driftsfasen.
5 Var uppmärksam på tekniska förändringar. Nya tekniska förändringar kan drastiskt påverka systemens möjligheter.
Punkt tre och fyra ovan är inte självklara. Det kräver ett tidigare strategiskt beslut
om man skall föra en ”aktiv systemförvaltning” eller ej. Beroende på situationen
kan det vara ekonomiskt riktigt att låta leverantören, under en kortare tid, ta hand
om allt förvaltningsarbete. På sikt kommer kompetensen om standardsystemets
inre struktur och innehåll att försvinna hos det systemanvändande företaget.

Resultat
Resultatet är en säker driftsmiljö. Både tekniskt och funktionellt. Därför är det
extra viktigt att man för en aktiv förvaltning så att kvalitén på systemen bibehålls,
även under driften.

6.12 Uppföljning
Syfte
Man bör i det här sammanhanget ha en klar distinktion mellan uppföljning och
efterstudie. Den senare avser att klargöra om systemet uppfattas som ”bra”, vilket
innebär att om man gör en efterstudie brukar man vänta ett tag tills systemet ”satt
sig”. Med bra avses här en bedömning av systemets måluppfyllelse och systemets
effekter. Dessutom är efterstudien mer omfattande än uppföljningen. Uppfölj Studentlitteratur
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ningen kan göras direkt efter drifttagning och avser, i det här sammanhanget, att
fastställa att planerade ändringar fungerar som avtalat.

Underlag
Underlaget för uppföljningen är det beslutade ändringsförslaget samt planeringsunderlag och kontrollistan vid överlämnandet.

Genomförande
Uppföljningsplanen, som ingår i den totala drifttagningsplanen, innehåller följande;
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kontrollera att systemet används på rätt sätt.
Undersök om användarna förstår de gjorda ändringarna.
Kontrollera om användardokumentationen blev uppdaterad.
Har användarna fått tillfredsställande utbildning och träning.
Överensstämmer den planerade miljön för systemet med den verkliga.
Kontrollera att svarstiderna är som planerat.
Kontrollera att tillgängligheten är som planerat.
Sker registrering av indata enligt gjorda instruktioner.
Sker bearbetning och operationer enligt uppgjord ordning och inom fastställda
tidsgränser och periodicitet.
10 Kontrollera att det beslutade ändringsuppdraget blev rätt utfört.
11 Kontrollera om det finns några direkta fel i program- eller maskinvaran.
12 Kontrollera att gamla systemdelar är avvecklade som avsetts.

Resultat
Beroende på den höga/låga uppfyllnadsgraden kan följande åtgärder vidtagas;

•
•
•
•
•

Systemet fungerar på ett tillfredsställande sätt = avsluta uppföljningsarbetet.
Temporär återgång till det gamla systemet.
Användande av reservsystem.
Korrigering av fel och brister i systemet.
Stödinsatser i form av utbildning och assistans.

Uppföljningsarbetet fortsätter till dess att alla fel, brister och misstag är borta eller
reducerade till en sådan nivå att systemet anses fungera på ett tillfredsställande sätt.
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6.13 Avveckling
Syfte
Avveckling kommer som den sista etappen i vår modell. Innehållet i denna process
är som regel en kombination med drifttagande av ett nytt system; standardsystem
eller egenutvecklat system. Däremot om man bara avvecklar delar av system, brukar man i stället kalla det för sanering.

Underlag
Underlag för avveckling kan komma från etapperna:

•
•
•
•

Förvaltningsförstudie
Beredning
Drift
Uppföljning

Genomförande
Strategin för avveckling har valts tidigare, där de vanligaste lösningarna är:

•
•
•
•
•

Direkt avveckling av hela systemet.
Parallellkörning till dess nya systemet fungerar tillfredsställande.
Delar av systemet avvecklas successivt.
Vissa delar avvecklas för vissa delar av verksamheten.
Hela systemet avvecklas för vissa delar av verksamheten.

Några arbetssteg i sekventiell bemärkelse är svår att räkna upp. Emellertid finns det
ett visst arbete som skall genomföras:
1 Efter beslutet, utse någon som är ansvarig för avvecklandet av systemet.
2 Informera berörd personal i god tid. Genom att informera i god tid kanske det
dyker upp information som man inte beaktat vid beslutstillfället.
3 Analysera effekterna på den övriga verksamheten. Behöver speciella åtgärder
vidtagas för att verksamheten skall fungera som man tänkt. Hur skall informationen behandlas i stället. Vad händer med personalen.
4 Beräkna kostnaderna för avvecklingen.
5 Kartlägg vad som händer med de samverkande systemen. Här behöver man
säkert vidtaga speciella åtgärder med övriga system. Detta måste fastställas och
åtgärdas innan man ”drar ur kontakten”, eller ersätter med ett nytt system.
6 Undersök om det finns möjlighet att sälja det system som man skall avveckla.
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Resultat
Avvecklat system (och ev. hantering av den information och funktion, som det
avvecklade systemet betjänat, på något annat sätt). Eller att man kommer en bit på
vägen i avvecklingsetappen, men finner att beslutsunderlaget var bristfälligt grundat och måste bereda ärendet (eller kanske göra en fördjupad beredning i form av
en förvaltningsförstudie) bättre.

6.14 Versionshantering
En grundläggande aspekt på förvaltning av standardsystem är att man hanterar
olika versioner av standardpaket och att versionerna paketeras på ett sätt som gör
att både leverantörens intressen och köparens intressen blir tillgodosedda på kort
och lång sikt.
Leverantören är intresserad att han kan nyttja sin personal på mest effektiva sätt
och att han möter sin marknadsbehov genom att med rätt timing släppa nya funktioner som man inom hans marknadssegment har mest efterfrågan på eller som
man kommer att ha inom en framtid. Leverantören måste även styra användaren till
en likartad syn på hur systemet skall utvecklas på kort och lång sikt. Denna styrning utövas som regel genom att användaren ofta har mindre kunskap om systemets förutsättningar att hantera förändringar och bedöma vad som är möjligt. Ofta
utövas styrningen genom att man sätter en hög prislapp på det som skall utföras
och användaren kan då avskräckas att kräva detta utan förändrar sitt handlingsmönster istället. När man hanterar versioner så är det även viktigt att man har kunder som kan följa med i nya versioner av produkten och att man inte har en stor
mängd användare som ligger kvar med gamla versioner, som måste underhållas
med en ökad kostnad för leverantören som följd och den går inte alltid att ta ut av
kunden.
Köparens intresse är att man får en produkt som passar verksamheten lika bra idag
som imorgon och detta innebär att han måste kunna bevaka sina intressen så att
versionerna kommer i rätt tid och med rätt funktioner för att inte systemen blir ett
hinder i kundens verksamhet. Kunden måste därför alltid föra en öppen dialog med
leverantören av standardsystemet om vilka krav som han anser vara viktigast att de
kommer in i produkten i en kommande version. Kunden måste även ta med i beräkningarna att den inriktning som standardpaket har i sin utveckling måste följas av
andra system som samverkar med standardpaket. Om man som kund gör många
ändringar i sitt paket så har man inte längre något paket utan man får ett system
som blir egenutvecklat och som kan bli mycket dyrt att underhålla eftersom man
 Studentlitteratur

6709 06 Kap 6

27 mars 2001 07.50:23

173

sida 173 av 177

har ett beroende till en allt avtagande kompetens hos leverantören om man inte väljer att följa med i nya versioner.
När man får en ny version av produkten så måste man se till att man har analyserat
dess funktion så detaljerat så att ett införande i verksamheten inte blir ett problem.
Ett bra sätt är att man även för egenutvecklade system börjar tillämpa olika versioner och att man håller reda på vilka versioner som är drift vid varje tidpunkt och att
man kan bedöma olika förvaltningsåtgärder och dess aktualitet avseende begärd
förändring och med hänsyn till aktuella versioner av systemet. En väl fungerande
förvaltning är nämligen mycket viktigt för att man skall kunna tillgodogöra sig nya
möjligheter i nya versioner.
Om leverantören inte väljer att släppa en ny version hanterar han detta genom att
göra olika delversioner som tillsammans skall paketeras för att utgöra en helhet hos
oss som kund. En leverantör kan även vara intresserad av att föra in en funktion
som ursprungligen har utvecklats hos kund, men som har blivit intressant på marknaden. Många leverantörer har därför valt att ha funktionsregister över tillägg som
har gjorts hos kunderna för att kontinuerligt analysera om detta är något för marknaden eller om man kan sälja denna funktion till andra kunder.
Avslutningsvis kan vi peka på något som är viktigt att tänka på som kund är att
leverantören säljer en produkt som vilken som helst och att han vill ha maximal
nytta av varje ny funktion som han marknadsför i produkten och att han skall ha
kostnadstäckning för gamla tillägg i versioner. Versionshantering är därför en viktig del av samspelet mellan kund och leverantör.

6.15 Att tänka på
För att få standardsystem att fungera, även på sikt är det en hel del att tänka på. Här
tar vi främst upp sådana aspekter och åtgärder som inte helt självklart hör hemma
under någon speciell förvaltningsetapp.

•

•

•

Vem skall ha ansvar för samordningen av de olika standardsystemen. Leverantören(-erna) eller det användande företaget eller bägge parter? Om två standardsystem inte fungerar bra ihop, finns det en uppenbar risk, om det är olika leverantörer, att de skyller på varandra.
Olika leverantörer har olika rutiner för hur förvaltning och underhåll skall hanteras. Det ställer stora krav på de personer som skall bereda förändringsuppdrag,
om deras kunskap på hur leverantörerna agerar. Enklast vore att enbart ha en
leverantör, men är det realistiskt?
Kan man förbättra standardsystemens prestanda eller är man helt i händerna på
leverantören(-erna)? Kan man mäta standardsystemens struktur och innehåll?
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•
•

Hur sköter leverantören(-erna) om uppdateringen av användardokumentation
och systemadministratörsdokumentation?
Det finns kanske anledning att periodvis mäta och undersöka systemens kvalitet
– om man nu har någon sådan definition.

6.16 Checklistor
Här följer några praktiska hållpunkter som presenteras i samma sekvens som förvaltningsmodellens etapper;

1.
■
■
■

Initiering
Är ändringsförslaget rätt/komplett ifyllt?
Är ändringsförslaget registrerat/inloggat?
Är ändringsförslaget överlämnat till den som skall bereda ärendet?

2. Förvaltningsförstudie
■ Studera och kolla av med kap 4, förstudie.
3.
■
■
■
■
■
■
■
■
4.
■
■
■
■
■
■

Beredning
Är informationen i ändringsförslaget tillräcklig?
Har du tänkt igenom alternativa lösningar?
Har du beskrivit konsekvenserna för de olika alternativen?
Har du kollat med den/de som skall göra ändringen?
Har du offert på vad de kostar?
Vet du vad de olika alternativen kostar?
Kan ändringar göras med befintliga maskiner?
Är ärendet överlämnat för planering och beslut?

Planering
Är den mottagna informationen tillräcklig för att kunna planera ärendet?
Är nödvändig samordning planerad?
Är alla ändringar inplanerade?
Är alla tester/kontroller inplanerade?
Är dokumentationsarbetet inplanerat?
Har du stämt av mot existerande avtal?
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■ Har beslut fattats om föreslagna ändringar?
■ Är ärendet överlämnat för genomförande?
5.
■
■
■
■
■
■
■
6.
■
■
■
■
■
■
■

Genomförande
Är detaljplaneringen genomförd?
Är manuella rutiner ändrade?
Är testmaterialet klart?
Är utrustningsbehoven kollade?
Hur påverkar förändringen andra system?
Är helhetsbilden uppdaterad?
Har du kontroll på hur arbetet fortskrider?

Överlämnande
Är alla organisationsförändringar klara?
Är användarinstruktionerna klara?
Är driftsinstruktionerna klara?
Är användar- och driftsutbildningen klar?
Är användartesten klar?
Finns det/behövs det någon reservplan?
Är berörd personal beredd för driftstart?

7. Drift
■ Har du kontroll på att avsedda förändringar som är gjorda fungerar som
■
■
■
■

8.
■
■
■
■
■
■
■
■

tänkt?
Är driftsmiljön tillräckligt övervakad, utan att överdriva?
Undersöks systemet regelbundet?
Bibehåller vi kompetensen om systemet?
Håller du dig uppdaterad på de tekniska förändringar som kan påverka systemet?

Uppföljning
Har du kontrollerat att systemet används som det var avsett?
Har du kontrollerat att användarna begriper de gjorda ändringarna?
Vet de om att ändringarna är gjorda?
Har användarna utbildats?
Är svarstider inom acceptabla ramar?
Sker bearbetning och operationer som det var planerat?
Blev ändringsuppdraget korrekt genomfört?
Är gamla systemdelar borttagna som avsetts?
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9.
■
■
■
■
■

Avveckling
Är all personal informerad i god tid?
Har man fastställt en avvecklingsplan?
Har man gjort en kostnadsberäkning av vad avvecklingen kostar?
Hur påverkas system som har kopplingar till det avvecklade systemet?
Är arkivieringsfrågorna klargjorda?
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7 Standardsystem – möjlighet till
snabb förändring inför och
under 2000-talet
Under 1980-talet var det fortfarande många företag som övervägde att utveckla
egna system inom områden som ekonomi, order och produktion. I början av 1990talet skedde så en omsvängning mot fler och fler standardsystem och det började bli
naturligt att man införskaffade standardlösningar för de olika bassystemen som t ex
order, ekonomi, produktion och inköp. Dessa standardlösningar sågs dock ofta som
ramverk och man modifierade friskt för att anpassa till den då pågående verksamhetens processer och arbetssätt.
Många standardsystem blev snabbt egenutvecklade lösningar baserade på standardkomponenter och kraven på egenutveckling av kringlösningar ökade mycket
snabbt. Under mitten av 1990-talet hade dock många av de standardsystem som
finns på svenska marknaden konsoliderats och det fanns färre men bättre helintegrerade lösningar som t.ex. R/3. Dessa system utnyttjade den kunskap och erfarenhet som överförts genom att ta hand om alla modifieringskrav från kunder under
många år. I kapitel 8 ”Standardsystemmarknaden – en bransch i omvandling?”
skall vi diskutera detta vidare baserat på en leverantörsstudie av svenska marknaden. Studien visar på olika trender och scenarier som kan inträffa. Sammanfattningsvis kan man dock säga att standardsystem kommer att bli en viktig del av vår
framtida strategi och den leverantör som väljs skall vi ha ett långsiktigt samarbete
med.
Under senare år har vi sett en snabb utveckling inom nya områden som Internet,
Intranet och Extranet och verktyg för att publicera sin information har snabbt förbättrats och förenklats. Många standardsystem har hängt med och det blir allt vanligare att man kan hämta och uppdatera information i stora databaser, som är en del
av standardsystem, från Internet/Intranet/Extranet lösningar.
Internet, Intranet och Extranet baseras på samma teknologier, men riktar sig mot
olika delar av ett företags informationshantering. Internet riktar sig utanför ett företag och på extern masskommunikation till stora grupper. Intranet fokuseras enbart
på intern företagskommunikation till anställda och det är företagsintern information som kan nås, ofta dock med användarid/password för att begränsa delar av
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informationsåtkomsten. Extranet är en lösning som möjliggör att för ett företags
partner och kunder att utbyta information på ett säkert sätt till en begränsad grupp.
Extranet är en informationskanal för företaget att lämna/utbyta information kring
riktade områden med externa partners.
Internet, Intranet och Extranet kommer att förändra de olika standardsystem som
idag finns på marknaden, men även den framtida utvecklingen inom området.
Öppenhet, portabilitet och flyttbarhet mellan olika plattformar kommer att vara
nyckelord. Viktiga spelare på denna marknad är idag Sun, Netscape och Oracle i
ena ringhörnan och Microsoft i den andra. Mycket pengar står på spel. Vilken väg
vi än väljer så kommer de standardpaket som finns på marknaden att kunna erbjuda
bägge lösningar eller ”standards” – men det kan ju vara bra att säkerställa att så är
fallet.
Genom Internet, Intranet och Extranet öppnas helt nya lösningar och angreppssätt
på hur man skall hantera och effektivisera informationshanteringen inom ett företag. När man väljer standardsystem skall man dock säkerställa effekterna av denna
förändring framöver. Idag väljer vi ett standardsystem baserad på en modell för
intern informationshantering och med traditionella vägar att kommunicera med
partners, kunder och även anställda. Om vi då tänker oss in i en situation som innebär att kunder, partners och anställda skall kunna ”accessa”, bygga och agera på
information på samma villkor framöver öppnas en ny värld som vi måste kunna
hantera. En partner utgör en integrerad del av vår produktutveckling, planering mm
och samverkar med intern personal på nästan samma villkor och med samma krav
på tillgång till ”intern information”.
En kund kommer att vilja kunna nå information direkt för att göra jämförelser mellan olika leverantörer innan köp och när en samverkan inletts efter att en leverantör
blivit vald vill kunden kunna t ex. följa och delta i produktutveckling, lägga order,
följa leveranser och bygga information om leverantören på ett rationellare sätt än
idag. De anställda hos kunden kommer även att ställa större krav på tjänster och
tillgång till information för att kunna prestera bättre och lösa problem snabbare.
Dessa källor kommer i allt större grad även att komma utifrån företaget och skall
enkelt kunna kombineras med intern information och nyttjas direkt.
Gemensamt för utvecklingen ovan kommer att vara ”personalisering” av information och göra rätt information tillgänglig i rätt mängd för att kunna agera. Utvecklingen kommer att ställa krav på skalbarhet av standardapplikationer och av databaser som man väljer för att bygga sin information med och göra nåbart genom.
Många fler olika kategorier användare skall kunna hantera den interna informationen och den skall enkelt kunna kombineras med andra externa företags informationssystem för att snabbt kunna agera och göra affärer. Detta ställer nya krav på
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standardsystem som vi väljer idag! Här följer några frågeställningar som man bör
reda ut under valet av ett standardsystem ur detta perspektiv.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Standardsystemet, som vi skall välja, är det skalbart både avseende på applikationsstruktur och informationsinnehåll?
Stödjer standardsystemet en struktur där anställda, partners och kunder samverkar och bygger information och kan vi säkerställa att vi inte förlorar viktig information?
Om både kunder, partners och egna anställda verkar i systemet kommer vi att ha
råd med detta om avtalet med leverantörerna baseras på principen personliga
licenser?
Vilka partners satsar standardsystemleverantören på Sun/Oracle/Netscape eller
Microsoft? Eller satsar man på båda lösningarna?
Om standardsystemet är baserat på en öppen lösning, är det enkelt att lägga till
applikationer eller integrera ny information om kund- eller partnerkrav så ställer? Tidigare så har man kunnat överblicka konsekvenserna inom sitt företag,
men med partners och kunder involverade, så blir bilden genast mer komplex.
Internet, Intranet och Extranet starka sida är att man bygger på ett universellt
gränssnitt mot användaren, men vad krävs av standardsystemet för att man
framöver skall kunna nyttja detta gränssnitt?
Genom Internet/Intranet/Extranet öppnas nya möjligheter att ge användaren
åtkomst till flera funktioner och standardlösningar med en upplevelse att man
arbetar i en applikation. Hur väl stödjer standardapplikationen detta angreppssätt?
Säkerhet är och kommer att förbli ett viktigt område att arbeta med. Många standardpaket idag baseras på egna säkerhetssystem och rutiner för att registrera och
administrera användare. Om man tänker sig in i att användaren skall nå standardsystemets information eller funktion via ett Internet/Intranet/Extranet
”interface”, hur säkerställer vi att användaren bara behöver ett ID/password för
att kunna nå all sin information?
Hur stödjer standardsystemet distribuerad innehållsuppbyggnad lagrade i olika
format samt uppdaterade och åtkomstbara via olika ”interface”?
Det finns två olika sätt att sprida information idag dvs ”push” eller ”pull”.
Många av standardsystemen idag är bara byggda för att klara ”pull”-teknik
genom väl definerade användarinterface och på ett förutbestämt sätt. Hur kan
standardsystemet stödja båda sätten dvs att viss information hanterar man via
”push” och viss via ”pull”?
I de flesta standardsystems datamodeller idag kan man som byggare av information inte märka informationen för olika tillgångsnivåer. Här menas att man kan
inte kan märka och säga om information kan presenteras internt eller externt och
på nästa nivå definiera vilka kategorier som skall kunna nå informationen och
mera explicit vilka personer som skall nås. Ofta löses detta genom att man dubbellagrar information. Hur fungerar det i vårt standardsystem?
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Vi kommer även att se en mängd olika applikationer på Internet/Intranet/Extranet
som redan är byggda för denna plattform och tar tillvara på alla möjligheter som
redan finns eller växer fram på ett enkelt sätt. Vem som kommer att vara vinnare är
svårt att säga, men företag som Microsoft och Oracle kommer säkert att finnas med
på spelplanen.
En trend man redan nu kan se är fokus på kunskapshantering och uppbyggnad samt
tillgång till den kunskap som byggs. Genom att samla information om hur en
användare agerar, deras kunskapsnivåer just nu, kan man säkerställa effektivt
utnyttjande av den information som byggts upp. Många företag experimenterar
med detta och nyttjar multimedial teknik och virtuella rum för att kunna bygga
kunskap och öka effektiviteten för olika individer.
Agentteknologin är på stark frammarsch och skapar nya möjligheter att selektera
information, men även att kunna säkerställa att man har rätt kunskapsnivå på sin
personal. Microsoft har t.ex. lagt in en liten agent i sitt nya MS Office 97 paket som
följer användarens agerande och som korrigerar ett handlande och föreslår nya sätt
att agera för att lösa sin uppgift. Genom att leverantörerna av standardsystem har
liknande funktioner i framtiden så kan man avsevärt minska utbildningskostnaden.
När man utvärderar standardsystem idag är det ofta så att man kan titta på de olika
standardiserade verksamhetsprocesser som finns och som standardsystemet bygger
på. Genom att analysera dessa flöden kan man snabbt skapa sig en bild över hur
standardsystemet fungerar och dess begränsningar utan att behöva förstå alla
menyer och dess samverkan. Många standardsystemleverantörer har redan idag sett
det som en affärsmöjlighet att erbjuda kunderna standardprocesser (och dess kunskap) som konsulttjänster i ett systemvals inledande skeden. Många stora ”management”-konsultfirmor börjar även att sätta sig in i olika standardsystems standardprocesser och bistår gärna med expertinsatser under valet.
Vi har kallat detta kapitel för ”Standardsystem – möjlighet till snabb förändring
inför och under 2000-talet”. Genom att nyttja standardsystem rätt kan man vara väl
förberedd på kommande förändringar som vi många gånger inte känner till. Man
skall vara medveten om att en leverantör måste säkerställa att sin produkt lanseras
för att ge största vinst på marknaden och detta kan vara hämmande för oss som
kund och kan tvinga fram egna system eller modifieringar av standardsystemet som
hindrar vår framtida verksamhet.
Vi kommer i framtiden att se fler och fler integratörer av standardsystem sk ”brookers” som sätter samman olika systems funktionalitet för att passa kundens behov
samtidigt som man säkerställer att kunden kan följa med i nya versioner av de olika
delkomponenter som ingår i systemen.
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De systemkomplex som byggs idag måste kunna ”supportas” in på 2000-talet och
detta kommer att bli en kritisk resurs för många företag eftersom man kommer att
vara helt beroende av att informationsförsörjningen fungerar internt och även i
samverkan med kunder och partners. Stora bötesbelopp kommer att vara länkade
till tillgången på information. Support av både infrastruktur, applikationer, innehållet /uppbyggnaden, säkerhet samt användare/teknik måste fungera smärtfritt och 24
timmar om dygnet för att täcka flera tidzoner. Genom att man idag etablerar ett
samarbete med en standardsystemleverantör kommer detta företag direkt att bli en
strategisk partner ofta med en monopolsituation kring företagets informationsförsörjning.
Under början av 2000-talet kommer vi även att se en uppbyggnad av ”hemma”-nätverk som lagrar, bygger och tillhandahåller funktioner för informationshantering
för en familj och där informationen utgör basen för inkomster, utveckling och skapande av nya möjligheter. Vi kanske även kan spara information i framtida databanker och få ränta genom att informationen uppdateras löpande genom att databanken nyttjar vår information. Vi kommer att få se trender där privatpersoner
kommer att vara beredda att betala för att kunna nå extern information men även att
erbjuda egen information i snabba nätverk med hög säkerhet. Detta kommer att
kraftigt förändra privata köpmönster och även hur vårt arbetsliv kommer att utformas. Standardsystem för att hantera detta kommer säkert att finnas på marknaden.
Privata företag kommer i större utsräckning att bygga vidare på sk ”company net”
som är integrerade via Internet/Extranet lösningar och där man samverkar effektivt
med kunder och partners. Gemensamma gränssnitt och informationsuppbyggnad
kommer att vara centralt. Standardsystem som stödjer denna typ av samverkan
kommer säkert att finnas på marknaden. Kundsegmentet som de flesta standardsystemleverantörer arbetar med idag är privata företag med fokus på intern informationshantering inom detta företag. Nya segment att bearbeta kommer att vara ovan
angivna samverkande grupper med företags interna informationshantering i kombination med andra företags interna system och stöd för gemensam informationsuppbyggnad.
Om företagen kommer att göra det i egen regi eller via integratörer eller ”brookers”
som levererar både standardsystem, infrastruktur, hanterar informationslager och
ger support är svårt att säga. Men troligt är att detta kan vara en utveckling för
framtida standardsystemleverantörer i samverkan med Microsoft, Sun, Oracle eller
Netscape. Standardsystem kommer att vara mycket mera baserade på öppna gränssnitt och vara tidiga utnyttjare av nya tekniker för att överleva.
Inom ett företag kommer fokus att mycket snabbt gå mot arkitekter som utnyttjar
standardsystem som byggklossar och som skapar effektiva lösningar som möjlig Studentlitteratur

182

6709 07 Kap 7

27 mars 2001 07.50:50

sida 182 av 183

gör intern kommunikation, men även samverkan på ett helt nytt sätt med kunder
och partners. Alla standardlösningar man behöver kommer säkert inte att kunna
köpas utan vissa utvecklas inom företag, i samverkan med partners eller i samverkan med kunder. Dessa blir ju standardsystem för denna grupp och kan sprida sig
genom att företaget, kund eller partner samverkar med andra i nätverk.
För att klara denna utveckling måste kompetensen förstärkas och vi måste få mera
samverkan mellan traditionell IT-personal och verksamheten. Vi måste sudda ut
gränserna mellan invanda roller och inse att vi måste samverka bättre utan förutfattade rollplaceringar som idag ofta finns. För att följa standardsystemmarknaden,
informationsteknologins utveckling och samtidigt förstå företagets utveckling och
behov krävs ett brett kunnande.
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8 Standardsystemmarknaden –
en bransch i omvandling?
av Rolf Andersson och Anders G. Nilsson

Kan den svenska marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras
som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerat oss till att undersöka hur samspelet mellan leverantörer och kunder av standardsystem ser ut idag
och i framtiden. Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad standardsystem egentligen är, inleder vi med att precisera innebörden i begreppet. Vad som
händer inom branschen och vilka förändringar av standardsystem som kan skönjas
är vårt huvudsakliga tema för kapitlet. Vi kommer att ha ett fokus på två intressanta
trender på marknaden, nämligen utvecklingen mot långsiktiga affärsrelationer och
så kallade komponentbaserade standardsystem.

8.1 Vad innebär standardsystem?
Standardsystem är en form av IT-lösning som utnyttjas alltmer i både små och stora
företag. Detta beror på att företag idag ofta har en strategi att i första hand leta efter
färdiga standardsystem för att effektivisera sina verksamheter. En stor potential
med standardsystem ligger i att beprövade erfarenheter och kunskaper finns
inbyggda i systemet från tidigare installationer. Det finns skalfördelar med standardsystem i och med att ett stort antal användare utnyttjar samma system.
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. Normalt krävs vissa anpassningar såväl i själva standardsystemet som i kundens verksamhet för att få en fungerande lösning. Man kan
betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning – ett annat vanligt
uttryck är därför ”standardpaket”.
184
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Standardsystem manifesteras således i programpaket som kan köras i olika tekniska miljöer som stor-, mini- och persondator. Vanligtvis innebär det ett vägval för
företag eftersom de flesta standardsystemen är kopplade till speciella plattformar1.
Ett standardsystem kan anskaffas på olika sätt t.ex. genom köp, hyra, lån, gåva eller
byte av programvara mellan företag. Ett antal olika situationer kan urskiljas t.ex.:

•
•
•

Externa standardsystem som säljs av etablerade svenska eller utländska leverantörer på den öppna marknaden.
Interna standardsystem som tillhandahålls av en gemensam IS/IT-funktion för
olika företagsenheter (bolag och divisioner) inom en koncern.
Förmedlade standardsystem mellan företag med eller utan en mäklarorganisation som tredje länk.

Vi kommer här att ha ett fokus på externa standardsystem som är tillgängliga på
den svenska marknaden. Vår undersökning omfattar ett antal leverantörer på den
öppna marknaden i Sverige vilka har som huvudsaklig affärsidé att sälja standardpaket till olika kundföretag.

8.2 Vad händer inom branschen?
Standardsystem kan användas på olika sätt. Historiskt har standardsystem i stor
utsträckning utnyttjats som ett verktyg för administrativ rationalisering. De har
fungerat som ”smör och bröd” rutiner för den operativa verksamheten inom företaget. Idag används standardsystem till del som en stomme för att utveckla företagets
verksamheter och bidrar på så sätt till att skapa nya affärsmöjligheter2. Standardsystem kan bidra till affärsverksamhetens utveckling genom att ge tillgång till
externa resurser och extern kompetens om applikationer.
Den tekniska utvecklingen (bl.a. inom datakommunikationsområdet) kommer att
skapa ytterligare möjligheter att förbättra användning av standardsystem som stöd
för operativ verksamhet. På tillämpningssidan pågår en liknande utveckling som
pekar på en lägre tröskel för att börja använda nya funktioner/delsystem. Istället för
1

Med plattformar avses här de olika datormiljöer som används tillsammans med olika
standardsystem. Dessa miljöer är ofta grupperade enligt det operativsystem som används
t.ex. UNIX, AS/400 och Windows/NT.
2 En historisk belysning av hur branschen över standardsystem har utvecklats över tiden på
den amerikanska marknaden finns i Klepper, R. & Hartog, C. (1992). Trends in the Use
and Management of Application Package Software, Information Resources Management
Journal, Vol. 5, No. 4, 33–37.
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att ta allt eller inget vid installation av ett nytt system, så väljer kunder i stigande
utsträckning att börja utnyttja system stegvis. Utvecklingen medger nedskalning
och decentralisering av IT-resurser. Användningen av administrativa system kan
därvid ske effektivare och på ett mera flexibelt sätt, där varje förändring i användning inte måste föregås av en omfattande investering. Just möjligheten att investera
inkrementellt kan ge betydande fördelar eftersom det går att utvärdera effekter av
insatser stegvis.
Standardsystem har utvecklats under en 25-års period. De tidiga produkterna hade
en relativt outvecklad funktionalitet, dålig anpassning till företagens behov och var
svåra att koppla samman med företagets övriga system. Utvecklingen har resulterat
i att dagens produkter har mycket stor funktionell bredd och är relativt lätta att
anpassa via en långt driven parameterisering (tabellstyrning). Kunder som idag
beslutar om att investera i ett nytt administrativt standardsystem förväntar sig en
produkt som innehåller allt det som behövs för att stödja den operativa verksamheten, men även möjligheter att anpassa systemet och integrera med övriga system
som kundföretaget använder. Målet är ofta att utnyttja standardsystemet som en
solid plattform som kan tas i bruk mycket snabbt och sedan göra tillägg som ger
ytterligare utväxling.
Det är dock allt för vanligt förekommande att förväntningarna inte stämmer överens med vad som faktiskt blir levererat.

8.3 Den svenska standardsystemmarknaden
Vårt intresse är att analysera olika aktörer kring administrativa standardsystem på
den svenska marknaden, Med aktörer avses hör kunder, leverantörer och olika former av tredje parter inom branschen för programvaror med kompletterande datorer
och tjänster. Tidigare har forskningen kring anskaffning av standardsystem i verksamheter (SIV-metoden) gett fördjupade kunskaper om kundens situation på marknaden1. För närvarande undersöks hur leverantörer av standardsystem ser på sin
roll i branschen.

1

En av författarna har varit ansvarig för framtagning av SIV-metoden (SIV = Standardsystem I Verksamheter) för anskaffning av standardsystem ur en kunds perspektiv. SIVmetoden innehåller metodstöd för val, anpassning, införande och förvaltning av standardsystem i kundföretag. Se Nilsson, A.G. (1991). Anskaffning av standardsystem för att
utveckla verksamheter – Utveckling och prövning av SIV-metoden, Doktorsavhandling,
EFI och Handelshögskolan i Stockholm.
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Vi har genomfört en leverantörsstudie som underlag för att kunna beskriva och
analysera den svenska marknaden för standardsystem1. Detta gav en bra lägesbild
över hur branschen ser ut idag och kommer att utvecklas i den närmaste framtiden.
Studien koncentrerades till på den svenska marknaden tillgängliga standardsystem
från inhemska eller utländska leverantörer. Vi baserade vårt urval av leverantörer
på en officiell sammanställning av administrativa standardsystem som finns dokumenterad i ProgramvaruMarknaden2. Vår studie kom att omfatta de 21 största och
mest intressanta leverantörerna som var verksamma på den svenska marknaden
under 1994. Vi fick möjlighet att genomföra personliga intervjuer med VD och/
eller marknadsansvarig hos leverantörsföretagen.
Vi vill här presentera tre intressanta frågeställningar som uppenbarade sig i leverantörsstudien: den glömda kundgruppen, styrande eller följande standardsystem
samt totalsystem kontra nischsystem. Dessa generella mönster och trender som vi
fann på marknaden bildar utgångspunkt för analys av framtida förändringar av
standardsystem inom branschen.

8.3.1 Den glömda kundgruppen
Klassificering i olika kundkategorier kan göras på olika sätt. En vanlig uppdelning
är efter storlek mätt i t.ex. antal anställda, ordervolym och omsättning. Vi har funnit att de studerade leverantörerna verkar ha två väsentligt olika kundfokus:

1

Vår leverantörsstudie finns dokumenterad i sin helhet i en rapport utgiven av Institut V
och IMIT vid Handelshögskolan i Stockholm. Se Andersson, R & Nilsson, A.G. (1996).
Standardsystem idag och i framtiden – En leverantörsstudie, V-rapport 9601, Institut V
och IMIT-rapport 1996:84, Handelshögskolan, Stockholm. Det finns även internationella
studier av standardsystembranschen. Som exempel kan nämnas Davenports intressanta
studie av hur totalintegrerade standardsystem (så kallade ”mega-packages”) implementeras på den amerikanska marknaden. Se Davenport T. (1996). Holistic Management of
Mega-Package Change: The Case of SAP, Working Paper CB-1309, Center for Business
Innovation, Ernst & Young LLP, Boston, Massachusetts, USA.
2
ProgramvaruMarknaden är en officiell sammanställning över de vanligaste administrativa standardsystemen på den svenska marknaden. Sammanställningen gavs förut ut årligen som katalog men finns nu tillgänglig på CD-rom med periodisk uppdatering. Svensk
Programvarutjänst, som tidigare tillhörde Stockholmskretsen inom Dataföreningen i
Sverige, är ansvarig för databasen över standardsystem och informationsspridning inom
branschen. För den genomförda leverantörsstudien har vi använt Svensk Programvarutjänst (1994). ProgramvaruMarknaden 1994/95, årskatalog, Dataföreningen i Sverige,
Stockholm.
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1

Skapa långsiktig relation med större företag

Dessa leverantörer siktar in sig med stora, internationellt verksamma företag som
sin främsta målgrupp. Även medelstora företag med relativt hög personalvolym
och omsättning betraktas som en intressant kundgrupp. Det kan antingen vara
svenska exportföretag med dotterbolag i utlandet eller utlandsägda företag med
operativ verksamhet även i Sverige. Dessa multinationella företag har ofta behov
av gemensamma standardsystem för att få en enhetlig styrning av affärsverksamheten. Kundföretagen har ofta en komplex verksamhet vad avser t.ex. affärsprocessernas uppbyggnad och behovet av geografisk samordning. Leverantörerna försöker här skapa långsiktiga affärsrelationer och se sig som en samarbetspartner och
problemlösare för sina kunder.
2

Snabb avgränsad försäljning till mindre företag

Dessa leverantörer siktar in sig mot volymförsäljning till ett stort antal mindre företag. Dessa kunder kan vara av karaktären småföretag eller mikroföretag. Kundföretagen har ofta lokal verksamhet koncentrerad till vissa orter i landet. Upphandlingen sker i form av en snabb avgränsad försäljning från leverantörens sida. Sedan
erbjuder leverantören en standardiserad form av supportverksamhet mot sina kunder. Det krävs en större arbetsinsats för leverantörerna att sälja till mindre företag
jämfört med att koncentrera sig på ett begränsat antal storföretag. Kundföretagen
har begränsade resurser att spendera på upphandling och förvaltning av standardsystemet.
Vi uppfattar att leverantörerna av standardsystem på den svenska marknaden har en
fokusering till de två ovan beskrivna kundsegmenten. En naturlig fråga som vi ställer oss här är om leverantörerna förbisett någon viktig kundgrupp. Vi anser att det
finns en grupp intressanta kundföretag som ligger i gränslandet mellan medelstora
och små företag. Vi kallar denna kategori lite tillspetsat för ”den glömda kundgruppen”. Se figur 1 på nästa sida som visar sambandet mellan omsättning (små/stora
leverantörer) och orderstorlek (små/stora kunder). Vi har försökt göra en ungefärlig
inplacering av våra 21 studerade leverantörer (de små elipserna). Den glömda
kundgruppen illustreras med den större elipsen i mitten av figuren.
Vi bedömer att det kan ligga en konkurrensfördel som leverantör att försöka tillgodose detta mellansegment av kunder med professionella standardsystem. Den
glömda kundgruppen är annars hänvisad till egenutveckling av system! En bättre
strategi är om leverantörerna med hjälp av volymtillväxt och utnyttjande av teknologisk utveckling kan överbrygga glappet och nå den glömda kundgruppen från
ömse håll.
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Omsättning (leverantör)

Orderstorlek (kund)
Figur 1. Den glömda kundgruppen

8.3.2 Styrande eller följande standardsystem
Vi har märkt att leverantörer har olika inställning till hur standardsystem bör
användas i kundernas verksamheter. Vi vill här lyfta fram två olika filosofier när det
gäller användning av standardsystem i affärsverksamheter:

•
•

Styrande standardsystem, standardsystemet är ”styrande” för verksamhetens
arbetssätt.
Följande standardsystem, standardsystemet är ”följande” efter verksamhetens
arbetssätt.

Den första filosofin om ett styrande standardsystem förutsätter att man anammar
leverantörens inbyggda verksamhetskoncept i systemet. Detta utesluter inte att det
finns vissa grader av flexibilitet innanför det givna verksamhetskonceptet. Leverantörerna tillhandahåller utifrån ett scenario över företags affärsverksamheter en stor
uppsättning parametrar (ända upp till 6 000 st) som man ställer in systemet efter
innan det körs igång och som senare kan ändras under förvaltningsskedet.
Ett styrande standardsystem kan vara en fördel för kunder som har begränsade kunskaper och kompetens att kunna utveckla sin egen verksamhet. Dock är det en
nackdel för företag som har en klar verksamhetsuppfattning och där standardsystemets verksamhetskoncept stämmer illa överens med företagets arbetssätt.
Den andra filosofin med ett följande standardsystem medger ett större mått av
kundanpassningar av systemet i stället för rena verksamhetsanpassningar. Dessa
standardsystem är mycket mer generella eftersom det inte finns något specifikt förslag till upplägg för verksamheten från leverantörens sida. Rent konkret innebär det
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att leverantörerna här är öppna för flera olika scenarios över företags affärsverksamheter med skilda uppsättningar av parametrar. Vissa leverantörer skapar här
basmodeller eller applikationsmallar för att underlätta kundens arbete med anpassningar av verksamhet och standardsystem1.
Kunden behöver i ett följande standardsystem jobba efter en hypotes om hur företaget ska bedriva sin verksamhet och sedan anpassa standardsystemet därefter.
Denna frihet kan kännas som en stor fördel i vissa sammanhang när man har en
genomarbetad verksamhetsstrategi på företaget. Dock kan det i andra sammanhang
kännas som en begränsning om kunden är något osäker på hur verksamheten kan
förbättras och förväntar sig att leverantören ger ett konkret förslag på arbetssätt för
verksamheten.

8.3.3 Totalsystem kontra nischsystem
Standardsystemen har ursprungligen varit avgränsade till att täcka separata funktioner inom ett företags verksamhet. En trend bland många leverantörer idag är att
satsa på stora, integrerade standardsystem som är mer eller mindre heltäckande för
ett företags behov av informationsförsörjning. En väsentlig fördel med ett integrerat koncept är att leverantören garanterar att olika funktioner i totalsystemet hänger
ihop och har väl utprovade gränssnitt. En nackdel är att leverantörerna ofta har
varierande kvalitet för olika delar i sitt totalsystem. Vi har identifierat två huvuddelar i de integrerade standardsystemen:

•

•

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

Vi har funnit att totalsystemen har en kvalitetsmässig tonvikt på någon av dessa
delar. Med andra ord har leverantören sin styrka antingen i den ekonomiadministrativa eller materialadministrativa delen av standardsystemet. Leverantören har bör1

Hur applikationsmallar eller så kallade ”application templates” kan användas vid utveckling av informationssystem beskrivs i Hofman, J.D. & Rockart, J.F. (1994). Application
Templates: Faster, Better, and Cheaper Systems, Sloan Management Review, Vol. 36,
No. 1, 49–60. Upphandling av standardpaket är ett specialfall av systemutveckling.
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jat i någon del och har senare försökt bygga på med den andra delen för att få en
heltäckande lösning för ett företag.
Som ett komplement till totalsystemen har vi funnit olika former av s.k. ”nischsystem” på marknaden som löser vissa delbehov hos kunder. Leverantörer av nischsystem konkurrerar ej primärt med leverantörerna av totalsystem utan har fokuserat
på egna avgränsade marknadssegment. Det finns olika varianter av nischsystem:

•
•
•

Applikationsnisch
Områdesnisch
Geografisk nisch

Leverantörer som skapat en applikationsnisch för standardsystemen har koncentrerat sig på att stödja vissa avgränsade funktioner som t.ex. personaladministration
(PA) och säljstyrning. Löne/PA-system är starkt präglade av svensk kultur och
arbetstradition. Säljstyrning betraktas som en spetsfunktion vilket kräver specialkompetens. Leverantörer som inriktat sig på en områdesnisch har skapat standardsystem för speciella branscher t.ex. hotellbokning och bank/försäkring. I detta fall
kan det uppstå ett konkurrensförhållande till leverantörer av totalsystem som satsat
på branschanpassningar av sina grundversioner av standardsystemet. Leverantörer
som har en geografisk nisch är ofta lokaliserade till små orter ute på landsbygden.
Dessa lokala leverantörer har en god kännedom om den kundkrets som finns på
trakten och har ofta personliga relationer till ledningen hos kundföretagen.

8.4 Standardsystembranschen i förändring
Användare av standardsystem ställer krav på att produkter och tjänster skall
utvecklas i högre takt än tidigare. Möjligheterna att utveckla nya produkter och
tjänster som medger en större förändringstakt har samtidigt ökat kraftigt. En av
dessa är utveckling av tekniker för återanvändning av system och delar av system,
samt tekniker som möjliggör att olika system samverkar på ett mer effektivt sätt.
Existerande produkter och tjänster utnyttjar endast till del de tekniska möjligheter
som finns tillgängliga idag.
Dagens kunder är relativt hårt knutna till tidigare valda leverantörer. I och med att
olika leverantörers system inte är byggda för att samverka med varandra, så kommer kunder endast att kunna välja lösningar som erbjuds av befintlig leverantör.
Alternativet är att byta hela systemet och gå till en ny leverantör som kan erbjuda
en lösning på nya behov. Detta alternativ är mindre attraktivt då dagens produkter
kräver en omfattande resursinsats för att tas i bruk.
 Studentlitteratur

6709 08 Kap 8

27 mars 2001 07.51:22

191

sida 191 av 203

8.4.1 Produkt- och tjänsteutbud
De nu verksamma leverantörerna tvingas att förändra sina produkt- och tjänsteutbud för att möta de krav som ställs idag. De får konkurrens från nya företag som
genom att utnyttja ny teknik kan erbjuda lösningar på de problem som beskrivs
ovan. Det finns idag två huvudtyper av leverantörsföretag:

•
•

Konsultföretag, som erhåller en mindre andel av sina totala intäkter från produktförsäljning och en större andel från konsultation och olika typer av serviceåtaganden.
Standardsystemproducenten, som fokuserar på att utveckla och marknadsföra en
eller flera standardiserade produkter och tillhörande tjänster.

Konsultföretagen investerar relativt sett mindre resurser på vidareutveckling av
basprodukten. Den vidareutveckling som görs är till största delen knuten till uppdrag som utförs för kunders räkning. I de fall som konstnaden blir mer signifikant
och utvecklingstiden beräknas bli lång kan kunder sälja ett alternativt system som
redan har en efterfrågad funktion eller egenskap istället för att låta konsultföretaget
anpassa basprodukten.
Om kunden väljer att låta utveckla ett kundspecifikt tillägg kan det medföra flera
nackdelar. Kunden kommer att bära en stor del av kostnaderna för anpassningen,
även om leverantören har möjlighet att erbjuda samma anpassning till flera kunder.
Anpassningen kan komma att förbli kundspecifik istället för att återföras till basprodukten. Detta medför extra kostnader för att administrera de anpassningar som
har gjorts. De kundspecifika anpassningarna blir ett hinder mot generella förbättringar i basprodukten i och med att hänsyn måste tas till anpassningarna vid versionsbyten. Detta problem uppstår inte i fallet med en hårt standardiserad produkt
eftersom ändringar utförs direkt i basprodukten.
Samtidigt kan vissa fördelar uppnås. Genom att utföra kundspecifika anpassningar
kan systemet utnyttjas på för kunden effektivast möjliga sätt. Alternativet med en
hårt standardiserad produkt är att kunden till viss del anpassar sitt sätt att arbeta.
Det är i vissa fall möjligt att leverera en kundspecifik anpassning inom betydligt
kortare tid än om den skulle ha utförts inom ramen för basprodukten.
Det är sannolikt att konsultföretaget (”konsulten”) och standardsystemproducenten
(”producenten”) kommer att välja olika strategier för att möta kraven på förändring. Många företag kommer att fokusera hårdare antingen som producent av system genom produktutveckling eller som tjänsteleverantör genom utveckling av
tjänsteutbud. På så sätt kommer konsulten att vara distributör för producentens produkter. Samtidigt kommer konsulten att vara kund till producenten vad avser tjänster som t.ex. utbildning. Konsulten kommer att försöka kombinera utbudet från
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flera producenter och agera systemintegratör (”integratören”) och producenten
kommer att försöka få flera konsulter och integratörer att erbjuda tjänster som relaterar till producentens produkter.
Det är troligt att vi kommer att se företag som försöker gripa över både produktutveckling och tjänsteproduktion, men redan idag finns exempel på en ökad fokusering. En viktig fråga som den samlade leverantörssidan (producenter, konsulter och
integratörer) har att lösa är kundernas krav på en minimering av kundspecifika
anpassningar och snabb realisering. Här kan en samverkan mellan konsulten och
producenten eventuellt medföra att en anpassning sker initialt för att sedan återföras till basprodukten. En effektiv användning av moderna utvecklingsverktyg och
metoder kan underlätta ett sådant arbete1.
I ett internationellt perspektiv kommer det att vara än mer viktigt att kunna återföra
eventuella anpassningar för att fördelarna av den större volym som kan uppnås inte
motverkas av de högre kostnader som anpassningar innebär.

8.4.2 Betydelsen av långsiktiga affärsrelationer
Det finns en trend mot att kunder, leverantörer och tredje parter söker alltmer långsiktiga affärsrelationer2. Långsiktiga affärsrelationer uppfattas traditionellt leda till
minskade risker och sänkta kostnader för både kunder och leverantörer. Vi avser
här att granska denna uppfattning för att försöka utröna under vilka förutsättningar
som den kan tänkas gälla.
”Vilka fördelar medför långsiktiga affärsrelationer för leverantörer?”
Det är dyrt att marknadsföra produkter mot nya kunder. Merförsäljning till befintliga kunder är betydligt billigare. Det råder priskonkurrens vid nyförsäljning, vilket
det inte gör i samma utsträckning vid merförsäljning i form av support och underhåll. En stor kundkrets minskar risken att det inte skall finnas avsättning för vidare1

De speciella behov som finns metodmässigt vid utveckling av ”packaged software” redogörs för i Carmen, E. & Becker, S. (1995). A Process Model for Packaged Software
Development, IEEE Transactions om Engineering Management, Vol. 42, No. 1. 50–61.
Författarna ger en översikt av olika processmodeller och diskuterar respektive modells
för- och nackdelar.
2 Inom nätverksteorin påtalas att köpar/säljar-relationer är långvariga till sin karaktär. Se
Mattsson, L.-G. & Hulthén, S. (red) (1994). Företag och marknader i förändring – dynamik i nätverk, Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm. Branschen över standardsystem
är exempel på en industriell marknad eftersom de flesta systemen har företag som köpare
och säljare.
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utvecklade produkter och tjänster, samtidigt som service och supportavtal kan ge
betydande återkommande intäkter.
Samarbetet med tredjeparter bygger oftast på ömsesidig utväxling av information
om produkter, tjänster, teknologier, kundgrupper och branschförhållanden. I och
med att det är resurskrävande att bygga upp kompetens så kan det vara en betydande fördel med varaktiga relationer. I de fall som det är tredjeparten som har
kontakten med kunderna så kan leverantören inte erbjuda tjänster som nya versioner av produkten utan medverkan av tredjeparten. Om leverantören bygger sitt produkt- och/eller tjänsteutbud på produkter och tjänster från tredjeparten så finns ett
motsvarande beroendeförhållande.
”Vilka nackdelar medför långsiktiga affärsrelationer för leverantörer?”
Ett befintligt produkt- och tjänsteutbud med stor kundbas utgör ett hinder mot
utveckling av nya produkter och tjänster som inte kan användas tillsammans med
befintliga. Det är mycket resurskrävande att flytta en hel kundbas till en ny generation, samtidigt som det krävs stora resurser att underhålla två generationer parallellt. Kundernas preferenser vad gäller när och hur byten av versioner skall göras
skiljer sig från leverantörens önskemål.
”Vilka fördelar medför långsiktiga affärsrelationer för kunder?”
Det finns behov av tjänster (service, support, utbildning) under hela systemets nyttjandetid. Vid bortfall av dessa tjänster kan systemet bli oanvändbart. Det innebär
mycket stora kostnader för att byta system under tidspress. Kunderna har i de allra
flesta fall behov av vidareutveckling som vanligen endast kan utföras av systemets
upphovsrättsliga ägare (som är den som i vanliga fall ensam har tillgång till produktens konstruktion).
”Vilka nackdelar medför långsiktiga affärsrelationer för kunder?”
Eftersom tjänster som levereras senare under systemets nyttjadetid inte är konkurrensutsatta i samma utsträckning som produkten vid den ursprungliga upphandlingen av systemet, så finns det inte samma incitament för leverantörerna att hålla
priserna nere för dessa tjänster. I den mån som inte leverantören har möjlighet eller
är beredd att göra viss vidareutveckling så kan kundens flexibilitet begränsas även
om kunden är beredd att ta stora kostnader för att få arbetet utfört.
”Varför väljer kunder en långsiktig bindning till en specifik leverantör även om det
kan medföra negativa effekter kostnads- och riskmässigt?
Dagens kunder efterfrågar alltmer komplicerade och integrerade lösningar, men de
är ovilliga att ta de risker som ett eget integrationsansvar kan medföra. Samtidigt
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känner många kunder att de skulle vilja kombinera det bästa av olika lösningar och
även byta ut dellösningar stegvis. Dagens system har oftast en utmärkt intern integration, men har samtidigt karaktären ”allt eller inget” och ger mycket dåligt stöd
för att integrera med produkter från andra leverantörer. Kostnaderna för att byta ut
befintliga system stegvis har gång på gång visat sig alltför dyrbara och i praktiken
omöjliga att genomföra på ett effektivt sätt. Vi återvänder nu till påståendet:
”Långsiktiga affärsrelationer uppfattas traditionellt leda till minskade risker och
sänkta kostnader för kunder och leverantörer.”
Vi har med ovanstående resonemang försökt visa att det å enda sidan finns faktorer
som minskar riskerna, men att det för kunder finns faktorer som kan påverka både
kostnadsbilden negativt och som kan leda till ökad risk. Vi menar att kunders
acceptans för beskrivna inlåsningssituationer är en följd av att de inte finner att de
har några alternativ som är genomförbara.
”Kommer det några alternativ som inte medför en långsiktig inlåsning?”
På kort sikt avgör branschens befintliga sammansättning (leverantörer och produkter) vilka valmöjligheter som finns för köpare av standardsystem. På längre sikt
kommer branschens utveckling att styras dels av kunders efterfrågan på produkter
och tjänster, dels tillgång till teknologi. Nya alternativ uppfattas som osäkra eller
oprövade samtidigt som brister hos befintliga lösningar blir alltmer tydliga. Frågan
är hur snabbt dessa brister kommer att tvinga fram en bredare användning av de
nya, radikala alternativ som håller på att utvecklas.
Vi försöker i följande avsnitt beskriva ny teknologi som skulle kunna utnyttjas för
att motverka de inlåsningseffekter som finns idag.

8.4.3 Komponentbaserade standardsystem
Det finns en trend mot att leverantörer börjar bygga upp sina system med hjälp av
applikationsdelar i miniatyrformat som kallas för standardkomponenter eller verksamhetsobjekt1.
1

Flera andra undersökningar påtalar även en framtida trend mot komponentbaserad systemutveckling. Se Wennnersten, B.G. & Sandén, W. (1996). Så kan Sverige utveckla en
framgångsrik programvaruindustri inför 2000-talet, Rapport 1/96, IT-kommissionen,
Stockholm. Se även Sundgren, B. (1996). Vi vill ha ett användarvänligt och flexibelt system!, i Lundeberg, M. & Sundgren, B. (Red.). Att Föra Verksamheten Framåt – Människor och informationssystem i samverkan, Studentlitteratur, Lund som behandlar behovet av standardkomponenter inom framtida systemutveckling.
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Flertalet befintliga standardsystemprodukter delar samma karaktäristik. De är
byggda för att fungera som en helhet, men integrerar dåligt med andra produkter.
De undantag som har börjat synas på marknaden bygger på nya system- och
utvecklingstekniker. Som exempel kan objektorienterade verktyg och standarder
nämnas. Dessa skulle i sin tur kunna utnyttjas för att utforma tillämpningar inom
det administrativa området uppbyggda av komponenter (”byggklossar”).
Konceptet med komponenter som sådant är känt från andra områden. I de flesta
industrier används och återanvänds komponenter för att bringa ned kostnader och
ledtider för framtagande av nya produkter. Komponenter karaktäriseras av att de
har ett precist definierat ”gränssnitt” mot omvärlden (som exempelvis kan jämföras
med dimensionen på en skruv) och ett tillika väldefinierat ”beteende” (som kan
jämföras med ett lås som kan stängas och öppnas)1. Gränssnittet i vårt fall avgör
hur omgivningen kan kommunicera (utbyta information) med komponenten. Beteendet kan beskrivas som hur komponenten reagerar på data som den tar emot.
Utmaningen i att bygga en komponent som skall kunna användas i ett större sammanhang tillsammans med andra komponenter ligger i att tillse att gränssnitt och
beteende följer den specifikation som anges för komponenten. I annat fall kommer
användningen av komponenten potentiellt inte att resultera i avsett resultat.
Att bygga komponenter kan jämföras med moduluppbyggnad som har använts
under lång tid för att underlätta konstruktion, tillverkning och testning. Benämningen modul är av intern karaktär (inom företag, affärsenhet eller liknande)
medan komponent är mer av produkt som kan tillverkas och säljas (för olika ändamål).
Inom standardsystembranschen har begreppet ”modul” använts för att beskriva
olika funktionella delar (delprodukter) inom ett och samma system (totalprodukt).
Härvid har modulernas beteende beskrivits, men deras gränssnitt har varit mindre
intressanta eftersom samma leverantör har kunnat hantera detta som en intern konstruktionsdetalj. Även om systemet kan sägas använda komponenter så förutsätts
den resulterande produkten i huvudsak användas för sig och i sin helhet.
I den mån det är möjligt att utbyta information mellan olika produkter, så är det ett
resultat av den underliggande plattform som produkterna är byggda på. Det finns
sällan funktioner i produkten som gör att den effektivt kan samverka med andra
produkter.
1

Det finns många olika definitioner av begreppet ”komponent” i litteraturen. Se t.ex. Steel
J. (1996). Component Technology, Part I, IDC White Paper, International Data Corporation, London. Rapporten beskriver bl.a. IDCs definition av en komponent och ger en
beskrivning av konkurrerande standarder inom komponentområdet.
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Som exempel kan nämnas möjligheten att extrahera information ur ett standardsystems datalager. Flera av dagens standardsystemprodukter använder en databashanterare som har verktyg för att söka och sammanställa information. Den information
som tillämpningen lagrar är dock sällan organiserad eller dokumenterad så att det
går att komma åt informationen på ett smidigt sätt.
Utnyttjande av en kommersiell databashanterare i ett standardsystem kan i och för
sig sägas utgöra komponentanvändning. Databashanteraren säljs vanligen som en
fristående produkt och har ett väldefinierat gränssnitt som standardsystemproducenten följer för att utnyttja databashanterarens beteende. Ett sätt att beskriva tilllämpningar är att göra följande indelning1:

•
•
•

Presentation. Denna del av tillämpningen tar emot indata och presenterar resultat av bearbetningar på olika sätt (grafisk, i tabellform, som rapporter).
Logik. Denna del av tillämpningen bearbetar inmatad information. Logikdelen
är kärnan i tillämpningen. Presentation och datalager kan ses som stödfunktioner till logiken.
Datalager. Denna del av tillämpningen lagrar bearbetad information för senare
bearbetning och presentation.

Moduler kan sägas vara vertikala komponenter som innehåller alla delar (presentation, logik och datalager). Exempel på moduler i standardsystem kan vara löneberäkning, fakturering och kundreskontra. Som tidigare nämnts har man i befintliga
standardsystem lagt mindre vikt vid gränssnittens utformning, En databashanterare
kan beskrivas som en horisontell komponent, som löser en del av datalagrets uppgift. Presentationsverktyg är på motsvarande sätt horisontella komponenter som
löser en del av presentationsskiktets uppgifter. Se figur 2 på nästa sida.
Framtidens komponenter kommer att ha väldefinierade gränssnitt både horisontellt
och vertikalt och kommer därmed att medge en finkornigare indelning av tillämpningar. Pilarna i figuren avser flöden av data mellan en komponent och dess omgivning (andra komponenter).
”Vilka fördelar kan komponentbasering medföra?”
Det finns stora skalfördelar inom standardsystembranschen idag. Dagens standardsystemprodukter har utvecklats i sin helhet och vidareutvecklingen av produkterna
utgår från ett komplett av leverantören egenutvecklat system. Detta medför att försäljningsvolym är mycket viktig. Genom att ersätta egenutvecklade delar med
1

Sundgren, B. (1996). Vi vill ha ett användarvänligt och flexibelt system!, i Lundeberg, M.
& Sundgren, B. (Red.). Att Föra Verksamheten Framåt – Människor och informationssystem i samverkan, Studentlitteratur, Lund, beskriver en liknande indelning med delsystem för användarinteraktion, verksamhetslogik och datahantering.
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Vertikal komponent (modul)
Presentation

Framtidens
komponenter

Logik

Datalager
Horisontell komponent
Figur 2. Komponenttyper

komponenter som har utvecklats av andra företag kan skalfördelarna minska. Det
kan i sin tur innebära att kunder kan få se ett ökat utbud och därmed få större valmöjligheter. Samtidigt kan en leverantör uppnå ”kritisk massa” vid en betydligt
lägre installerad bas. Riskerna för att en leverantör råkar i svårigheter på grund av
att han har för få kunder minskar. Komponentbasering kan också vara en väg att
uppnå högre volym för den enskilde leverantören om han i sin tur kan leverera sina
(komponentbaserade) produkter som komponenter i andra produkter.
”Vilka nackdelar kan komponentbasering medföra?”
Komponentbasering bygger på delvis nya teknologier. Det är mycket viktigt att
dessa teknologier tillåts mogna och att användningen av dem utvecklas så att de
resulterande produkterna uppnår den kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och flexibilitet som förväntas av dem. Det är inte osannolikt att de första produkter som dyker
upp på marknaden kommer att ha barnsjukdomar och att det kommer att ta ett tag
för komponentbaserade system att mogna. Under vår leverantörsstudie 1994 fick vi
flera beskrivningar av pilotprojekt som pågick för att utröna för- och nackdelar
med olika nya teknologier.
Vi beskrev ovan hur skalfördelar kan komma att minska som ett resultat av komponentanvändning. Detta kan naturligtvis ses som en nackdel för de allra största leverantörerna i branschen eftersom det kommer att vara möjligt för fler företag att etablera sig och utnyttja inköpta produkter istället för att som tidigare göra allt själv.
Det implicita etableringshinder som finns idag kommer delvis att rivas. Detta uppfattar vi som en stor fördel under förutsättning att försvagningen av de stora leverantörerna uppvägs av att kunderna får en ökad valfrihet.
 Studentlitteratur

198

6709 08 Kap 8

27 mars 2001 07.51:22

sida 198 av 203

Ett tänkbart alternativ är att kunder som idag sitter med kombinationer av standardsystem och egenutvecklade system väljer att komplettera eller ersätta delar av sina
nuvarande system med olika former av komponentbaserade system. Dessa företag
tvingas redan idag hantera problem med samverkan mellan olika system. Införande
av komponentbaserade system kan komma att minska dessa problem, men på kort
sikt kommer samverkan mellan nya och gamla system att vara ett problem.

8.5 Framtiden för standardsystemmarknaden
Vi kan se flera alternativa scenarier för hur standardsystembranschen kommer att
se ut i framtiden. Vi har valt att analysera tre tänkbara scenarier, ”Konsolidering”,
”Utslagning” och ”Transformation”. För varje scenario beskriver vi i punktform en
möjlig utveckling och under vilka förutsättningar som denna utveckling kan tänkas
äga rum.

8.5.1 Konsolidering
Konsolideringsscenariot innebär att existerande leverantörer fortsätter att verka på
samma sätt som idag och att konkurrensformerna är i stort sett oförändrade. Scenariot bygger på följande förutsättningar:

•
•

•

1

Efterfrågan kommer att vara tillräckligt stor för befintliga leverantörer. Efterfrågan kommer att öka (med cirka 10% per år)1, men situationen idag beskrivs
som ”viss överetablering med prispress som följd”.
De befintliga leverantörernas förmåga att leverera produkter och tjänster kommer att motsvara kundernas krav. Det finns en stor spridning i de krav och önskemål som olika kunder har. Utvecklingen på affärssidan går mycket snabbt och
i takt med att IT används allt mer för att skapa nya affärsmöjligheter så är det
osannolikt att befintliga utbudet av produkter och tjänster kommer att möta
dessa krav.
De befintliga leverantörerna har resurser att vidareutveckla sina produkter och
tjänster. Det kommer att krävas en mycket stor utvecklingsinsats (10–20% av
omsättningen) hos leverantörer som vill vara med och konkurrera om kundera
framgent. Denna utveckling kommer att kräva stor finansiella styrka, som bara
finns hos några befintliga leverantörer.
Uppskattningen av efterfrågeökningen för branschen är tagen från vår leverantörsstudie.
Se Andersson, R & Nilsson, A.G. (1996). Standardsystem idag och i framtiden – En leverantörsstudie, V-rapport 9601, Institut V och IMIT-rapport 1996:84, Handelshögskolan,
Stockholm.
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•

•

Det kommer inte till några nya leverantörer som förskjuter konkurrensbilden.
Det är osannolikt att det inte tillkommer nya leverantörer. Eftersom utvecklingen på den tekniska sidan är så snabb så är det troligt att nya företag kommer
att försöka exploatera nya tekniker för att lösa befintliga problem.
Inga nya produkter tillkommer som förskjuter konkurrensbilden. Nya produkter
och generationer av produkter kommer ständigt. Frågan är vilka nya idéer och
tekniker som blir dominanta.

Sammantaget kan sägas att ”Konsolidering” är ett högst osannolikt scenario på
medellång och lång sikt. Vi kan notera på kort sikt att av de företag som var med i
leverantörsstudien (som genomfördes under 1994) är samtliga fortfarande verksamma.

8.5.2 Utslagning
Utslagningsscenariot innebär att vissa av de befintliga leverantörerna inte kommer
att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och att de därmed kommer att slås ut. De
kvarvarande leverantörerna kommer dock att fortsätta som tidigare. Scenariot bygger på följande förutsättningar:

•

•

Några befintliga leverantörer lyckas inte bibehålla sin konkurrenskraft. Alla
befintliga leverantörer är inte positionerade för att möta kundernas önskemål
och har inte heller finansiell styrka att utveckla sina produkter och tjänster. Det
innebär att de måste definiera om sin verksamhet för att överleva. Ett alternativ
är att integrera komponenter från andra producenter och eventuellt utveckla en
liten del av en totalprodukt.
Befintliga eller tillkommande företag kan fortsätta att leverera produkter och
tjänster i stort sett i den form som de har idag. Kundernas önskemål att deras ITsystem skall möta de krav som ställs av affärsverksamheten och att förändrade
krav skall mötas med korta ledtider medför att det är osannolikt att produkter
och tjänster kommer att fortsätta att produceras och/eller distribueras på samma
sätt som idag.

De flesta företagen i leverantörsstudien var överens om att det rådde en viss överetablering, att vissa företag skulle slås ut eller köpas upp och att det därefter skulle
finns några internationella aktörer och ett antal små nischleverantörer kvar på den
svenska marknaden.
För att vara kvar bland de stora krävs att företaget har flera styrkor: skalfördelar
nämns ofta som en viktig aspekt, förmåga att ”följa kunderna” (internationellt) är
en annan och kompetens om hur tillämpning och teknologi kan kombineras är en
tredje.
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Med tanke på att de befintliga leverantörerna har relativt stora kundbaser och att
kapaciteten för att installera nya system är begränsad, så är det troligt att ett antal
av de befintliga leverantörerna kommer att kunna vara verksamma i ungefär
samma form som idag ett antal år framåt.

8.5.3 Transformation
Transformationsscenariot innebär att branschens arbetssätt måste ändras radikalt
för att möta de krav som ställs av kunderna. Scenariot bygger på följande förutsättningar:

•

•

•

Kunder kommer att ställa krav som inte kan mötas med befintliga produkter och
tjänster. Kraven på kvalitet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och integrerbarhet
är svåra att möta med befintliga utbud av produkter och tjänster. Kunderna kommer i framtiden att förutsätta att de kan integrera sina olika system på samma
sätt som de förutsätter att dagens standardsystem är kompletta funktionellt.
Ny teknologi kommer att ge stora fördelar för alternativa produkt- och tjänsteutbud. Existerande produktionsteknologier måste ersättas för att kunna konkurrera med nya produkt- och tjänsteformer. Här kommer sannolikt komponentorienterad programutveckling att spela en viktig roll vad gäller ökad flexibilitet,
minskade kostnader och ledtider, samt lägre risker vid utveckling och vidareutveckling.
Nya företagsformer ger möjlighet att konkurrera med de befintliga (traditionella) leverantörerna. Virtuella leverantörsföretag som använder Internet och
distansarbetare kan skapa gynnsammare kostnadsstrukturer och har lättare att
etablera sig. Genom att utnyttja ett nätverk av kontakter inom branschen kan de
snabbt plocka upp nya trender och idéer och använda de för tillfället mest lämpade resurserna1.

Vi menar att en transformation av branschen är oundviklig på sikt. Morgondagens
system måste vara enklare att installera och bättre på att samexistera med befintliga
system för att möta kundernas krav. Effektiv och säker driftsättning och samexistens med andra system kommer att vara tunga konkurrensfaktorer. Detta medför att
hindren för att byta system minskar. Dagens system har inte dessa egenskaper och
kommer inte heller att få det utan radikal omdesign. Vidare så kommer tjänsteproduktionen att förändras för att på ett mer kostnadseffektivt sätt möta kundernas servicebehov.
1

För en diskussion om globalisering av utbud på programvara och utvecklingsresurser, se
Jones C. (1994), Globalization of Software Supply and Demand, IEEE Software, November 1994, 17–24.
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8.5.4 Reflektioner om framtiden
Vår titel på kapitlet är ”Standardsystemmarknaden – en bransch i omvandling?”. Vi
har ovan pekat på att branschen går mot en omvandling. Frågan är hur stor denna
omvandling kommer att bli? Vår bedömning är att förändringarna blir drastiska. Vi
tror att det kommer ske som en transformation av branschen.
Det är mycket möjligt att transformationen kommer att föregås av viss utslagning.
Dagens kunder kommer att behöva lång tid för att byta till system som inte än har
konstruerats eller som just nu konstrueras. Vad vi kan få se är en koncentration till
färre leverantörer under en övergångsperiod, men på längre sikt kommer dagens
standardsystem, byggda i ett stycke, att ersättas av system sammansatta av flertal
komponenter.
De kundföretag som idag inte har någon ideal leverantör kommer att vara bland de
första att byta till komponentbaserade produkter. Bland dessa kunder finner vi vitt
skilda profiler. Å ena sidan tror vi att de som vi benämner ”den glömda kundgruppen” kommer att satsa tidigt. Dessa kunder har ofta en lösning som de är på väg att
växa ur och de ”större” system som de överväger att skaffa ter sig mycket dyra.
Även stora företag med en blandning av miljöer och system kommer tidigt att välja
komponentbaserade lösningar. Dessa företag har genom sin komplexa miljö
mycket svårt att hantera byten av stora delsystem, samtidigt som samkörning av ett
nytt och ett gammalt system ofta visar sig oerhört dyrbart om det inte är helt omöjligt. Båda dessa grupper skulle kunna dra stor fördel av system som inte bara erbjuder ”allt-eller-inget”.
Vi ser också faktorer som kommer att bromsa utvecklingen mot komponentbaserade system. Dagens leverantörer har en personalkader som inte har någon erfarenhet av utveckling av komponentbaserade system. Det kommer att dröja innan leverantörerna har hunnit dels vidareutbilda sin egen personal dels lyckats rekrytera ny
personal med rätt kompetensprofil.
De befintliga leverantörernas problem med att attrahera ny kompetens kommer att
spela nya leverantörer i händerna. Leverantörer med en existerande kundbas måste
dessutom se till att vårda den. Samtidigt är det lätt att underskatta betydelsen av en
existerande kundbas. Lönsamheten vid nyförsäljning är som vi nämnt ovan lägre
än vid efterföljande tjänsteförsäljning. Det är svårt att bedöma om vi kommer att få
se ett stort mått av utslagning i en transformationsfas där befintliga företag ersätts
med nya samtidigt som formerna för att producera och leverera produkter och
tjänster förändras radikalt.
Vi kan jämföra med förändringarna på datorsidan. Stordatorer har minskat kraftigt i
marknadsandel och traditionella minidatorer har i stort sett försvunnit under det
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senaste decenniet. Det säljs idag inga stordatorer eller minidatorer till nya kunder,
men många stora kunder fortsätter att investera trots att de vet att det är en tidsfråga
innan de måste byta. Dessa kunder är mycket tåliga och tar hellre högre kostnader
och lägre flexibilitet än att riskera att deras affärskritiska tillämpningar slutar att
fungera. Även för dessa kunder är frågan: ”när” inte ”om”. Vi får sannolikt se en
liknande utveckling inom standardsystembranschen!
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Referenser för VFS-modellen

Litteraturförteckningen är uppdelad efter de kapitel som behandlas i boken. Eftersom det första kapitlet utgör en bas och sammanfattning har vi ej här refererat till
någon litteratur förutom till angivna stödmodeller som finns i avsnitt 1.4. Litteraturförteckningen består av följande underrubriker:

•
•
•
•
•
•
•

Projektarbete (kapitel 2)
Övriga stödmodeller (avsnitt 1.4)
Strategi (kapitel 3)
Förstudie (kapitel 4)
Utveckling med standardsystem (kapitel 5)
Systemförvaltning (kapitel 6)
Standardsystem – möjlighet till snabb förändring inför och under 2000-talet
(kapitel 7)

Projektarbete (kapitel 2):
Andersen – Grude – Haug: Målinriktad projektstyrning, Studenlitteratur, Lund,
1986 (PSO-modellen)
Baker & Baker: On Time/On Budget – A Step by Step Guide for Managing Any
Project, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992
Projektstyrning AB: Kompendium i projektstyrning, ProjektStyrning AB, Stockholm
Projektstyrning AB: Projektledaren, Liber, Malmö, 1981
RDF: Anskaffning av programvara – hur man får rätt kvalitet, Riksdataförbundet
(RDF), Stockholm, 1984.
Övriga stödmodeller (avsnitt 1.4):
Dataföreningen i Sverige: SBA-metoden, Stockholm,1995
Dataföreningen i Sverige: Ny Systemdiagnos – NYS, Stockholm, 1995
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Alarik: Företagsutveckling & Strategi, Liber, Stockholm, 1988
Earl: Management Strategies for Information Technology, Prentice Hall, London,
1989
Hallerström: ADB-strategi och ADB-upphandling – En praktisk modell, Hagström
& Sillén, Stockholm, 1986
Holmström: ADB-strategi för 1990-talets företagsledare, Industriförbundets Förlag, Stockholm, 1988
Kall: ADB-strategier – vägen till bättre ADB-verksamheter och informationssysten?, SSI Tvärsnitt, Svenska Samfundet för Informationsbehandling (SSI),
Stockholm, 1989
Karlöf: Affärsstrategi – Definitioner av affärsstrategiska begrepp och modeller,
Ledarskap Förlag, Stockholm, 1989
RDF: Navigera rätt i datavärlden – IT-standardisering och verksamhetsstrategi,
Riksdataförbundet (RDF), Rapport nr 29, Stockholm, 1988
Förstudie (kapitel 4):
Andersen: Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Studentlitteratur,
Lund, 1994
Anveskog – Eriksson: Problemanalys – ett underlag för att finna rätt lösning, NordDATA 85, Köpenhamn, 1985 (PRIMA-metoden)
Avison – Fitzgerald: Information Systems Development – Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill, Berkshire, England, 1995
Axelsson – Ortman: Direct-modellen – en utvecklingshandbok, Studentlitteartur,
Lund, 1990 (Direct-metoden)
Boström – Nilsson – Selldén: Systemering med datorstöd – En introduktion till
verksamhetsbeskrivning, Esselte Studium, Stockholm, 1986 (ISAC-metoden)
Cap Gemini Logic: Administrativa utvecklingsprojekt – Förstudie, Cap Gemini
Logic, Stockholm (Logic-metoden)
Goldkuhl – Röstlinger: Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för
goda förändringsbeslut, Studentlitteratur, Lund, 1988 (SIM-metoden)
Hernbäck – Hultman – Ininbergs – Lindqvist: Systempraktikan – En handbok i systemanalys, Liber, Stockholm, 1990
Hugoson – Hesselmark – Grubbström: MBI-metoden – en metod för verksamhetsanalys, Studentlitteratur, Lund, 1983 (MBI-metoden)
Lundeberg – Goldkuhl – Nilsson: Systemering, Studentlitteratur, Lund, 1978
(ISAC-metoden)
Martin: Information Engeneering Methodology (IEM) – Introduction, James Martin Associates (JMA), Dublin, 1987 (IEM-metoden)
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SIS: Referensmodell för systemutveckling, Teknisk rapport SIS TR 321, Standardiseringskommissionenen i Sverige (SIS), Stockholm, 1989
Steneskog: Process Management – Konsten att styra och utveckla ett företags administrativa processer, Liber, Malmö, 1991
Sundgren: Databasorienterad systemutveckling – Grundläggande begrepp, Datamodellering, Systemkonstruktion, Studentlitteratur, Lund, 1992 (OPR-metoden)
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Yourdon: Modern Structured Analysis, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey, 1989 (SASD-metoden)
Utveckling med standardsystem (kapitel 5):
Andersen – Grude – Aarö: Vellykket edb-anskaffelse, NKI-forlaget, Oslo, 1987
Andersson – Nilsson: Standardsystem i dag och i framtiden – En leverantörsstudie,
V-rapport 9601, Institut V och IMIT-rapport 1996:84, Handelshögskolan, Stockholm, 1996
Anveskog – Järperud – Lundeberg – Melin – Nilsson: Verksamhetsutveckling – Att
anpassa standardsystem, Studentlitteratur, Lund, 1983 (SIV-metoden för anpassning)
Anveskog – Nilsson – Nord: Verksamhetsutveckling – Att välja standardsystem,
Studentlitteratur, Lund, 1984 (SIV-metoden för val)
Bosrup – Holmberg: Konsten att köpa ADB-system på 90-talet, Studentlitteratur,
Lund, 1992
Breslin: Selecting and Installing Software Packages – New Methodology for Corporate Implementation, Qorum Books, New York, 1986
Cinadler: Efterstudier – Redovisning av modell för systematiska efterstudier av
AU-projekt och administrativa system, Riksdataförbundet (RDF), Rapport nr 9,
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Clarholm: Å velge programvare, NKS-forlaget, Oslo, 1985
Clark: Så köper du lönsamma datasystem, IDG Books, Stockholm, 1994
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NUTEK: Välj rätt programvara, NUTEK (fd STU), Stockholm, 1991
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