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SAMMANFATTNING

Den här uppsatsen behandlar kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av
ett affärssystem på ett tjänsteföretag. Den teori som finns idag behandlar
framförallt tillverkande företag vilket gör det intressant att undersöka om samma
framgångsfaktorer också påverkar ett tjänsteföretag.

Vi  har  valt  ut  ett  antal  framgångsfaktorer  utifrån  forskarnas  artiklar  och  delat  in
dem i fyra kategorier. Involverade individer behandlar användarna och deras
förändring. Företagsledningens ansvarsområden tar upp hur företagsledningen ska
agera och vilka beslut som de bör fatta för att få en lyckad
affärssystemsimplementering. Teknisk anpassning beskriver hur de system som
finns i företaget påverkas av att ett nytt affärssystem implementeras. Effektiv
kommunikation behandlar hur företaget ska nå ut med informationen om
förändringen som affärssystemsimplementeringen kommer att innebära.

Ett tjänsteföretag kan inte använda sig av framgångsfaktorerna som finns under
kategorin teknisk anpassning. De övriga skillnaderna mellan ett tillverkande
företag och ett tjänsteföretag har försvunnit vilket har medfört att de kan använda
sig av samma framgångsfaktorer i de övriga fallen som vi har studerat.

Studien visar att framgångsfaktorerna som finns under kategorierna involverade
individer, företagsledningens ansvarsområde och effektiv kommunikation bör
efterföljas. Däremot framgångsfaktorerna som finns under teknisk anpassning ska
tjänsteföretaget  använda  sig  av  men  inte  i  en  så  stor  utsträckning  att  det  förstör
deras affärsidé och därmed grunden i företaget.

Skillnaderna mellan tillverkande företag och tjänsteföretag har minskat. Forskarna
anser att begreppen istället har samlats under den gemensamma benämningen
service. Vi tror därför att nya affärssystemen kommer att skapas i framtiden där
skillnaderna mellan tjänsteföretag och tillverkande företag kommer att försvinna.
Alla företag kommer då att kunna använda sig av samma framgångsfaktorer vid
implementeringen av ett affärssystem. Resultatet blir att både tillverkande företag
och tjänsteföretag kommer få samma chanser att lyckas med sin
affärssystemsimplementering.
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Problem: Which  critical  success  factors  are  important  for  a
service company during the ERP implementation?

Purpose: The purpose of the study is to describe and to analyze
which critical success factors are important for a
service company during the ERP implementation.

Method: Theories about critical success factors and five
interviews on a manufacturing company and two
service companies will help us answer the problem in
this study.

Theory: The critical success factors give us information about
how  a  company  shall  get  a  successful  ERP
implementation. (Fui-Hoon Nah, 2003; Holland and
Light, 1999; Kuang et al, 2001)

Analysis: A  service  company  cannot  use  the  critical  success
factors in the category technical adjustment. But the
difference  between  a  manufacturing  company  and  a
service company has disappeared. Both types of
companies can now use the same critical success
factors in all the other categories.

Conclusion: The difference between service companies and
manufacturing companies will be reduced according to
our assumption. The market is going to create adjusted
ERP-systems. The critical success factors will be
adjusted to both service companies and manufacturing
companies.
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1 Inledning

I inledningen kommer en introduktion av det valda intresseområdet och en
övergripande förklaring på vad uppsatsen kommer handla om.

Den här uppsatsen behandlar kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av
ett affärssystem på ett tjänsteföretag. Den teori som finns idag behandlar
framförallt tillverkande företag vilket gör det intressant att undersöka om samma
framgångsfaktorer också påverkar ett tjänsteföretag. (Umble et al 2002; Remus,
2007; Al-Mashari et al. 2003)

Ett affärssystem definieras enligt följande av Davenport (2004, s. 16) ”Software
applications that connect and manage information flows within and across
complex organizations, allowing manager to make decisions based on information
that truly reflects the current state of their business. These systems also automate
complex transaction processes and thus have the potential to reduce costs.” Den
här innebörden är en del av anledningen till att allt fler företag i dagens samhälle
skaffar sig ett affärssystem. (Motwani et al., 2005)

Forskare har kommit fram till olika framgångsfaktorer som påverkar
implementeringen  av  ett  affärssystem.  Somers  och  Nelson  (2001)  anser  att
framgångsfaktorerna hjälper företag att få en bättre implementering, de får en
större överblick och bättre kunskap om varje steg i implementeringsprocessen.
För att exemplifiera processen tar de till exempel upp hur toppcheferna ska agera
när de ska utforma mål så att alla jobbar enhetligt.

Med hjälp av de kritiska framgångsfaktorerna kan företag ta lärdom av hur andra
företag har agerat i en liknande situation. De kan spara in kostsamma felbeslut och
få en lyckad implementering. Den forskning som presenteras är oftast generell och
därför inte anpassad till någon speciell bransch. Den här studien har som avsikt att
undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som den nutida forskningen
presenterar och hur de påverkar kunskapsintensiva företag. Utifrån vår
referensram kommer vi sedan ta fram en rad frågor för att undersöka vilka
framgångsfaktorer som påverkat tjänsteföretagen TransAtlantic och Koneo. För
att kunna förtydliga möjliga skillnaderna mellan ett tjänsteföretag och ett
tillverkande företag vid implementeringen av ett affärssystem har vi även studerat
det tillverkande företaget Westinghouse Electronic Sweden AB.

Utifrån resultatet som erhålls i intervjuerna kommer vi ta fram de
framgångsfaktorer som i första hand påverkar ett tjänsteföretag. Anledningen till
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att det blir intressant är för att den nutida forskningen framförallt är framtagen för
tillverkande företag. De skiljer sig från tjänsteföretag vilket bland annat
exemplifieras i IHIP (inseparability, hetrogeneity, intangibility och perishability)
modellen som är framtagen för att påvisa skillnaderna mellan varor och tjänster.
Ett  exempel  på  en  skillnad  är  att  en  tjänst  produceras  och  konsumeras  samtidigt
och oftast i samverkan med kunden vilket inte är fallet med en vara. (Sundström,
2006)

1.2 Problembakgrund

På dagens allt mer konkurrensutsatta marknader blir effektivitets krav,
kostnadsminimeringar, snabb tillgång till information och informationsutbyten allt
viktigare (Kuang et al., 2001). Ett bra sätt att uppfylla kraven är att länka samman
alla företagsfunktioner i ett affärssystem. Davenport (1998) menar att ett
affärssystem automatiserar och effektiviserar informationsflödet genom hela
organisationen. Resultatet blir att företaget får bättre förutsättningar att bli mer
konkurrenskraftig på marknaden.

”In the mid- to late 1990s, many large corporations undertook one of the most
ambitious information systems projects in their histories: the implementation of
packaged enterprise system.” (Davenport, 2004, s. 16) Implementeringen av ett
affärssystem leder till en omfattande förändring, ökad komplexitet, en
organisationsförändring, höga projektkostnader och kravet på omorganisation i
affärsprocesserna. Det är därför viktigt att fatta bra beslut så att implementeringen
blir lyckad. Olika forskare har kommit fram till en rad framgångsfaktorer som ett
företag ska ta i beaktning vid en implementering av ett affärssystem. Bland annat
Collins (2001) skriver att det är viktigt att ha tydligt uppsatta mål och riktlinjer
eftersom det är grundläggande faktorer för att lyckas med ett affärssystemprojekt.

Som nämnts så är den här forskningen på många sätt generell och inte anpassad
till någon speciell bransch och deras implementering. Vi vill därför undersöka de
framgångsfaktorer som forskarna för fram och undersöka vilka avgörande
framgångsfaktorer som är speciellt centrala vid ett tjänsteföretag när de
implementerar ett affärssystem.

1.3 Problem

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi tagit fram följande frågeställning.

· Vilka framgångsfaktorer ska ett tjänsteföretag ta i beaktning vid
implementeringen av ett affärssystem?
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1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka framgångsfaktorer som
ett tjänsteföretag ska ta i beaktning vid implementering av ett affärssystem.

1.5 Information om Automation Region

Vi blev erbjudna att delvis genomföra vår studie inom Automation Region (En
sammanslutning mellan en rad olika företag som gått samman för att bättre
utveckla produktiviteten, effektiviteten och säkerheten enligt deras hemsida
www.automationregion.com). Där kontaktades Westinghouse Electronic Sweden
AB som i denna studie får representera ett traditionellt tillverkande företag.
Tjänsteföretagen representeras av TransAtlantic och Koneo. De här valdes därför
att uppsatsförfattarna har en bra kontakt med personer i företagen som
underlättade inhämtningen av det empiriska materialet.

http://www.automationregion.com/
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2 Affärssystemets implementering

I detta teoretiska kapitel kommer affärssystemets historia att presenteras för att
förtydliga dess uppkomst. Därefter kommer skillnaderna mellan produkter och
tjänster att förklaras för att ge läsaren en klarare bild över varför
implementeringsfasen kan skilja sig mellan ett tjänste- och tillverkandeföretag.
Slutligen kommer viktiga framgångsfaktorer som ett företag generellt ska ta i
beaktning vid implementeringen av ett affärssystem att presenteras.

2.1 Historia om affärssystem

Under 1970-talet ökade konkurrensen och företagen kunde inte längre
massproducera stora kvantiteter. För att effektivisera organisationen införde
många företag MRP (material requirements planning) system som skapade
planeringsprocesser för hur företaget skulle hantera materialet. (Umble et al.,
2002) Systemet innebar att en dator kalkylerade hur mycket råmaterial som
behövdes för att framställa den färdiga produkten. Efterfrågan på till exempel
bilar fördes in i systemet. Systemet räknade då ut hur många däck, motorer,
fönsterrutor och så vidare som behövdes för att tillverka bilarna. Resultatet blev
att företaget endast beställde hem det material som behövdes för att framställa de
bilar som efterfrågades. (Aghazadeh et al., 2003) MRP var ett bra verktyg för att
underlätta företagets produktion, försäljning och analys av tillverknings
kapaciteten. (Umble et al., 2002)

Allt eftersom utvecklingen gick framåt utvecklades MRP II (Manufactering
Resource planning) som är ett informationsstyrningssystem som effektivt sköter
planering och schemaläggning. Följden av MRP II blev att kundservicen ökade,
produktiviteten förbättrades och materialkostnaderna minskade. Med andra ord
kunde företaget koppla samman de personella resurserna och material
styrningssystemet. (Umble et al., 2002; Chan et al., 1999)

Behovet av ytterligare effektiviseringar av organisationens olika delar gjorde att
MRP II utvecklades ytterligare och funktioner som order, försäljning,
ekonomistyrning, materialhantering, kundkontakter och leverantörskontakter
kopplades samman i systemet. När kund och leverantörskontakter introducerades i
MRP II utvecklades systemet till det som vi idag kallar för affärssystem. (Umble
et al., 2002)
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2.2 Vad tillför ett affärssystem till företaget

Ett affärssystem handlar enligt Davenport (2004) om att integrera, optimera och
informera. Lyckas företaget med det så får de ut systemets fulla potential vilket
leder till ökad effektivitet i företaget.

Enligt Davenport (2004, s. 19) innebär integration ”Unify and harmonize their ES,
data and processes with an organization´s unique environment, and  use the
systems to better connect organizational units and processes, as well as customers
and suppliers.” En sammankoppling av företagets information leder till bättre
kundservice, det förbättrar förutsättningarna för personalen och skapar ett
effektivare företag. Fördelarna leder i sin tur till nya konkurrensfördelar genom att
företaget snabbt och enkelt kan få fram information om kunder, leverantörer och
sin egen organisation. De kan sedan använda informationen för att utveckla sina
kundrelationer, få en bättre kontroll på leverantörerna och det egna företagets
processer. (Siriginidi, 2000; Hillman Willis och Willis-Brown, 2002)

Optimering handlar enligt Davenport (2004, s. 19) om att ”Standardize most
processes using best practices embodied in ES software, mold and shape
processes to fit the unique or strategic needs of the business, and ensure that
processes flow and fit with the systems themselves.” Al-Mashari et al. (2003)
menar att det uppnås när företaget optimerar tillverkning, HR (Human resources),
ekonomi och SCM (Supply chain management). Fabrikerna får då bättre kontroll
över marginalerna som de behöver hålla i lager, de får snabbare beslutsprocesser
och minskade affärskostnader. Liknande slutsatser drar Kumar Garg (2006) som
menar att ett affärssystem måste optimera HR, material, tid och pengar. Skapas en
relation mellan de delarna kommer företaget att kunna införskaffa DSC (Demand-
supply chain) som skapar relationer och kopplingar mellan de olika aktiviteterna i
företaget. Vilket gör att order processen utvecklas, tillgängligheten på material
ökar och kostnaderna minskar. Med andra ord kan företaget se vilket material som
finns tillgängligt och sedan jämföra detta med orderprocesserna för att få fram
exakt det material som krävs. Det här leder till mindre lager och därigenom
minskade kostnader. (Kumar Garg, 2006)

Att informera handlar enligt Davenport (2004, s. 19) om ”Organizations
”informate”  when  they  use  information  to  transform  work.  In  the  context  of  an
ES, organizations informate by transforming ES data into context-rich information
and knowledge that supports the unique business analysis and decision-making
needs of multiple work forces.” En större kontroll över organisationens olika
avdelningar och dess funktioner leder till att chefernas beslutsunderlag blir större.
De kan sedan använda informationen för att skapa mål och strategier men också
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för mer vardagliga beslut som berör organisationens dagliga arbeten. (Amoako-
Gyampah, 2004; Spathis och Ananiadis, 2005) Informationsutbytet är också
viktigt enligt Siriginidi (2000) som beskriver hur allt fler företag använder sig av
personer som jobbar med samma arbetsuppgifter. De sitter på olika platser och
använder  och  utvecklar  samma  datauppgifter.  Utan  ett  affärssystem  som
uppdaterar informationen i realtid skulle de olika personerna inte kunna utläsa vad
de andra personerna med samma arbetsuppgift gjort. Följden skulle bli att den här
arbetsformen inte skulle fungera. (Siriginidi, 2000)

2.3 Implementeringen av ett affärssystem

När ett företag ska implementera ett affärssystem står de i de flesta fall inför två
alternativ: ”Big-bang” eller stegvis implementering. ”Big-bang” innebär att
företaget väljer ett datum då de helt övergår från det gamla till det nya systemet.
Nackdelen med det här alternativet är att allt måste fungera felfritt, då all
information har flyttats över till det nya systemet och buggar kommer påverka
företagets dagliga arbete. Stegvis implementering innebär att företaget gradvis
implementerar de olika delarna i affärssystemet tills systemet är helt
implementerat. Fördelarna med det här alternativet är att det är säkrare då nya
delar inte implementeras förrän de föregående delarna fungerar felfritt. Nackdelen
är dock att det här alternativet tar längre tid. (Tsai, 2005) De flesta företag som
implementerar ett affärssystem har använt sig av en ”Big-bang” implementering.
(Olhager, 2003)

Olhager (2003) menar att kostnaderna för ett affärssystem och dess
implementering är fördelad enligt följande: mjukvaran 25 procent, utbildning och
implementeringsgrupper 25 procent, konsulter 30 procent och hårdvara 20
procent. Eftersom utbildning och implementeringsgrupper är en så stor del av
kostnaderna är detta en tydlig förklaring till varför så många företag väljer att
använda ”Big-bang” implementeringsmetoden. Den här metoden har en kortare
implementeringsperiod som resulterar i minskade utbildningskostnader (Olhager,
2003)

2.4 Nackdelar med ett affärssystem

Den största fördelen med ett affärssystem är också en av dess största nackdelar.
Forskarna diskuterar ofta om vilka kostnadsfördelar som finns i ett affärssystem
men det behöver inte alltid vara fallet. Alla de fördelar som ska effektivisera och
standardisera organisationen för att få den mer kostnadseffektiv kan också skapa
nya typer av kostnader. När företaget till exempel skapat en ny produkt brukar de
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vara snabba med att introducera den på marknaden. Men med ett nytt affärssystem
kan det bli fördröjningar. Nya applikationer måste skapas och köpas in för att den
nya produkten ska finnas med i affärssystemet. Resultatet blir nya
utvecklingskostnader och en försening av produktlanseringen som kan innebära
att konkurrenter kommer ut med liknande produkter och får ett försprång.
(Lindley et al., 2008)

Ett affärssystem ska egentligen lösa kommunikationsproblemen genom att till
exempel förbättra mailsystemen. Men vissa problem är dock för komplexa för att
företaget ska kunna använda sig av de effektiva kommunikationskanalerna. Ett
fysiskt möte eller en telefonkonversation är nödvändig för att problemen ska
lösas. Nackdelen är då att många ändå väljer de nya kanalerna för att
kommunicera då de anses effektivare och lättare än de gamla alternativen som
ändå behövs vid de här situationerna. (Al-Masari et al., 2003)

Ytterligare ett problem som ett affärssystem kan bidra med är att många företag
anpassar eller utvecklar nya processer för hur de ska hantera olika delar i
företaget. Resultatet av den här anpassningen eller utveckling är svår för företaget
att se i förväg. Problemet blir därför ofta att förändringen ger oväntade effekter
som påverkar företaget och dess verksamhet negativt. Men de flesta problem som
uppstår vid introduktionen av ett affärssystem beror på användarna. De står för
åtta av tio problem som uppstår i affärssystemet. Följden blir att deras
arbetsuppgifter tar längre tid vilket gör att organisationen blir mindre effektiv.
(Lindley et al., 2008; Kim, 2005; Motwani et al., 2005)

Ett annat problem som ofta uppstår när ett affärssystem introduceras är att
kundanpassningen minskar. Företag använder sig av standardiserade lösningar
som  redan  ingår  i  systemet  istället  för  att  utveckla  funktioner  som  ger  företaget
den kundanpassning som de hade innan implementeringen. Orsaken till att
företaget väljer att bli mindre kundanpassade är i många fall kostnadsskäl då
specialanpassning av systemet är dyrt. Resultatet blir ett mindre kundanpassat
företag. Följden blir att detta resulterar i kortvariga affärsrelationer vilket kommer
påverka företaget och dess lönsamhet negativt. (Ford, 2003; Aghazadeh, 2003)

2.5 Skillnaden mellan varor och tjänster

Den tidigare forskningen behandlar framförallt de kritiska framgångsfaktorerna
vid implementering av ett affärssystem på ett tillverkande företag. Det blir därför
intressant att undersöka hur de kritiska framgångsfaktorerna kan användas på ett
tjänsteföretag. Vi kommer även att förklara skillnaderna som kan tänkas
uppkomma mellan tidigare forskning och vår empiri. Av den här anledningen
kommer en definition av skillnaderna mellan varor och tjänster att presenteras.
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Det som skiljer en tjänst från en vara är enligt Grönros (1998, s. 27) följande:”A
service  is  an  activity  or  a  series  of  activities  of  a  more  or  less  intangible  nature
that normally, but not necessarily, takes place in the interaction between the
customer and service employees and or physical resources or good and/or systems
of the service provider, which are provided as solutions to customer problems”

De fyra grundläggande egenskaperna som skiljer en tjänst från en vara är följande:
(Grönroos, 1998; Gummesson, 1991)

· Tjänster är vanligtvis mer eller mindre abstrakta och immateriella.

· Tjänster produceras, leveras, konsumeras och marknadsförs vanligen delvis
samtidigt- samproduktion.

· Tjänster involverar oftast kunden i rollen som medproducent genom att
kunden bidrar med information och utgör något eller flera moment i
processen.

· Tjänster är heterogena, till exempel med avseende på hur medarbetar, kund
eller kapitalintensiv tjänsten är. Kundens aktiva deltagande medför variation
i såväl krav och förväntningar som process och resultat.

För att förtydliga skillnaden mellan en vara och en tjänst ytterligare använder sig
många av IHIP modellen (en förkortning för intangibility, hetrogeneity,
inseparability och perishability).

Intangibility betyder att tjänster är abstrakta. Vilket kan förtydligas genom att
förklara att tjänster inte är fysiska och påtagliga objekt, utan aktiviteter och
interaktioner. Utöver detta produceras och konsumeras de ofta tillsammans med
kunden. (Sundström, 2006; Sonesson, 2007; Edvardsson et al., 2005; Edvardsson,
2005; Lovelock och Gummesson, 2004; Zeithaml et al., 1986)

Hetrogeneity innebär att olika företag utformar tjänsten på olika sätt. Det blir
därför svårt att få ett standardiserat tillvägagångssätt när resultatet, kvalitén och
kundupplevelsen kan variera beroende på hur företaget bygger upp och utför
tjänsten. (Sundström, 2006; Sonesson, 2007; Edvardsson et al., 2005; Edvardsson,
2005; Lovelock och Gummesson, 2004; Zeithaml et al., 1986)

Inseparability kan sammanfattas med att tjänsten produceras och konsumeras
samtidigt, vilket gör att kunden kan upptäcka fel. Felen kan därför åtgärdas
samtidigt som kunden konsumerar produkten. En annan avgörande detalj är att
kunden i många fall är medproducent. Beroende på kundens egna ambitioner så
kommer tjänstens kvalité att påverkas. (Sundström, 2006; Sonesson, 2007;
Edvardsson et al., 2005; Edvardsson, 2005; Lovelock och Gummesson, 2004;
Zeithaml et al., 1986)
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Perishability innebär att tjänsten inte går att lagra. En sittplats på en buss går inte
att lagra och säljas senare. Av den här anledningen så förändras priset beroende på
efterfrågan för att locka kunderna att utnyttja tjänsten. (Sundström, 2006;
Sonesson, 2007; Edvardsson et al., 2005; Edvardsson, 2005; Lovelock och
Gummesson, 2004; Zeithaml et al., 1986)

Trots klara definitioner på skillnaderna mellan varor och tjänster som tagits upp,
börjar allt fler anse att skillnaderna inte längre finns kvar. Edvardsson et al. (2005)
skriver bland annat att skillnaderna mellan varor och tjänster är lika stora som
mellan olika former av tjänster. Även IHIP modellen som tidigare tagits upp som
en definition av vad som skiljer en vara från en tjänst har fått kritik. Motståndet
grundar sig i att det inte längre finns några rena former av varor och tjänster utan
enbart kombinationer av de båda. (Sundström, 2006) Ett förslag har tagits fram
om att definitionen av varor och tjänster inte längre ska finnas kvar utan att de ska
sammanföras i en gemensam begreppsförklaring som ska kallas service.
Servicekonceptet har blivit ett centralt begrepp både i tillverkningsindustrin och i
tjänstesektorn. Det förtydligar ytterligare hur tjänster och varor har närmat sig
varandra och blivit ett enhetligt begrepp i form av service enligt många.
(Lovelock och Gummesson, 2004; Edvardsson, 2005)

De klara skillnader som tagits upp mellan varor och tjänster kan sammanfattas
genom IHIP modellen och Grönroos definition. Skillnaderna har dock försvagats
eller försvunnit enligt många forskare eftersom det inte längre finns några klara
gränser mellan dem. Dagens tjänster och produkter blandas för att tillverkande
företag och tjänsteföretag skall kunna erbjuda en helhetslösning till sina kunder.
Den här helhetslösningen som består av produkter, support, uppdateringar,
medlemskap och så vidare skapar en oklar gräns mellan vad som är en tjänst och
vad som är en produkt vilket kan utläsas i figur 1. Många forskare vill därför ta
bort begreppen varor och tjänster och istället ersätta dem med något som de kallar
för service. Eftersom skillnaden på dagens produkter och tjänster i många fall kan
vara lika stor som mellan två olika tjänsteföretag som mellan ett tillverkande
företag och ett tjänsteföretag. Det bli därför intressant att genomföra den tilltänkta
studien för att se om det finns skillnader och vilka framgångsfaktorer som är
avgörande vid implementeringen av ett affärssystem hos ett tjänsteföretag.
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2.6 Definition av kritiska framgångsfaktorer

De kritiska framgångsfaktorerna ger nyttig information samt beskriver hur ett
företag skall gå tillväga för att få en lyckad implementering av ett affärssystem
(Fui-Hoon Nah, 2003; Holland och Light, 1999; Kuang et al, 2001). Eftersom
affärssystem har en stark påverkan på organisationer är det viktigt att ta hänsyn
till de faktorer som påverkar implementeringen så att den kan bli framgångsrik.
Med andra ord hjälper framgångsfaktorerna företaget att vägleda, övervaka och
planera implementeringen av affärssystemet. (Parr och Shanks, 2000)

En organisation som noggrant analyserar och identifierar de kritiska
framgångsfaktorerna har större möjlighet att lyckas uppfylla affärsmålen och få en
framgångsrik organisation. Somers och Nelson (2001) och Umble et al. (2002)
anser att de kritiska framgångsfaktorerna ungefär fungerar som ett filter som
organisationen kan använda sig av vid kritiska organisationsbeslut.

De kritiska framgångsfaktorerna kan ses som objekt med intern eller extern
karaktär som påverkar en organisation och dess affärsstrategier. Genom att
identifiera de kritiska framgångsfaktorerna har företaget en möjlighet att definiera
det egentliga informationsbehovet. Företagen kan koncentrera sig på
kärnverksamheten och utelämna den tekniska aspekten. Genom att använda sig av
de kritiska framgångfaktorerna har företaget större chanser att upprätthålla tydliga
formuleringar, förbättra affärsprocesserna, effektivisera organisationen och uppnå
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verksamhetsmålen. Det ställs därför stora krav på organisationen, den behöver en
tydlig definition av målen med affärssystemet och hur de ska uppnås. Stödet från
högsta ledningen blir därför en grundläggande faktor för att motivera behovet av
ett affärssystem hos de anställda samt vilka affärsprocesser de kritiska
framgångsfaktorerna skall underlätta. (Umble et al, 2002; Greene et al., 1996;
Somers och Nelson, 2001)

2.7 Faktorer som påverkar affärssystems implementering

Bakom varje framgångsrikt affärssystem finns en detaljerad och välutvecklad
planering där kritiska framgångsfaktorer har uppfattats som viktiga åtaganden att
ta i beaktning vid implementeringen av ett affärssystem. Vi har efter en
omfattande artikelgranskning tagit fram de kritiska framgångsfaktorerna som
enligt oss är mest betydelsefulla. De kritiska framgångsfaktorerna kan delas upp i
två kategorier, strategiska och taktiska faktorer.  Under kategorin strategi finner vi
de  faktorer  som  står  för  breda  strategiska  val  och  det  beslutsfattande  som  krävs
vid implementeringar av ett affärssystem. I det strategiska perspektivet inryms
även långfristiga mål relaterade till ledarens kompetens. (Holland och Light,
1999; Remus, 2007)

De taktiska faktorerna handlar om hur företaget ska ta fram kortsiktiga mål och
utnyttja affärssystemets moduler. Modulerna är utvecklade för att hantera olika
funktioner inom företaget. Genom att kombinera olika moduler kan företaget
anpassa affärssystemet till företagets affärsprocesser utan att modifiera systemet.
En modifiering innebär att företaget måste förändra nya versioner, uppdateringar
och  underhållet  av  affärssystemet  för  att  få  de  olika  delarna  att  passa  ihop  med
företagets affärssystem. Resultatet blir högre kostnader och ett mer instabilt
system att arbeta med. Det bästa för företaget är att använda de taktiska
faktorerna, att anpassa affärssystemet genom att använda passande moduler
istället för att göra om affärssystemet så att det passar ihop med affärsprocesserna.
(Holland och Light, 1999, Remus, 2007; Kuang et al., 2001; Rosario, 2000)

Både de strategiska och taktiska faktorerna utgör tillsammans två olika perspektiv
som om de efterföljs leder till en lyckad affärssystemsimplementering. De
strategiska och taktiska faktorerna delas också upp i organisatoriska och tekniska
aspekter. Organisatoriska aspekter behandlar de olika delarna som berör
organisationens anpassning till affärssystemet medan de teknologiska aspekterna
tar  upp  hur  systemen  i  företaget  påverkas  och  förändras.  (Holland  och  Light,
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1999, Remus, 2007)

Utifrån Remus (2007, s.545) modell som behandlar kritiska framgångsfaktorer vid
implementeringen  av  ett  affärssystem  (figur  2)  så  har  ett  antal  kritiska
framgångsfaktorer valts ut. De kommer sedan att beskrivas utifrån de artiklar och
den litteratur som har studerats, för att tillsammans bilda en modell över vilka
framgångsfaktorer som enligt oss är viktiga att ta i beaktning vid
implementeringen av ett affärssystem i ett tjänsteföretag.

Anledningen till att de kritiska framgångsfaktorerna vid implementeringen av ett
affärssystem behandlas i så många artiklar och böcker är för att forskarna vill
hjälpa företagen att få en lyckad implementering och eliminera dyra felbeslut.
Många forskare har kommit fram till samma framgångsfaktorer som berör
tillverkande företag, det känns därför intressant att se om de här
framgångsfaktorerna även påverkar ett tjänsteföretag.

I referensramen har fyra huvudområden skapats som tar upp följande ämnen:
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· Involverade individer behandlar användarna och deras förändring.

· Företagsledningens ansvarsområden tar upp hur företagsledningen ska
agera och vilka beslut som de bör fatta för att få en lyckad
affärssystemsimplementering.

· Teknisk anpassning beskriver hur de system som finns i företaget påverkas
av att ett nytt affärssystem implementeras.

· Effektiv kommunikation behandlar hur företaget ska nå ut med
informationen om förändringen som affärssystemsimplementeringen
kommer att innebära. De forskare som vi utgått från för att skapa de här
kapitlen presenteras i tabell 1.

Forskare Involverade
individer

Företagsledningens
ansvarsområde

Teknisk
anpassning

Effektiv
kommunikation

Al-Mashari et al.
2003

X X

Barrett, 2002 X
Belmiro et al,
2000

X

Bennett, 1995 X
Bingi et al., 1999 X X X
Clemons, 1998 X
Collins, 2001 X X
Falkowski, 1998 X
Fui-Hoon Nah et
al., 2003

X X X X

Holland och
Light, 1999

X X

Kitchen och
Daly, 2002

X

Kuang et al.,
2001

X X X

Milis och
Mercken, 2002

X X

Motwani et al.,
2005

X

Poon at al, 2001 X
Remus 2007 X
Rosario, 2000 X X
Slevin och Pinto,
1987

X

Somers &
Nelson, 2001

X X X X

Stefanou, 1999 X
Sumner, 1999 X X
Taylor, 2000 X
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Umble et al 2002 X X
Tabell 1. Granskning över kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen
av ett affärssystem.

Dessa fyra huvudområden specificeras sedan ytterligare genom ett antal ingående
faktorer. De kommande avsnitten beskriver dessa faktorer.

2.7.1 Involverade individer

Involverade individer behandlar företagets personal och vilka framgångsfaktorer
som är viktiga att tänka på vid implementeringen utifrån de artiklar som
behandlats i den här referensramen.

Samarbete handlar  om  att  företaget  vid  implementeringen  ska  ta  hänsyn  till
företagskulturen. Ett förtroende ska skapas mellan de anställda, cheferna och
andra intressenter i företaget. Förtroendet ska bestå av gemensamma mål över
individuella prestationer och att de anställda ska känna sig delaktiga. Om de
anställda känner sig involverade i affärssystemet kommer de mer aktivt vilja dela
med sig av sina kunskaper och den information de har vid utvecklingen av
affärssystemet.  Följden  blir  att  det  skapas  bättre  förutsättningar  för  ett  bra
samarbete både inom och utanför företagets gränser. (Somers & Nelson, 2001;
Stefanou, 1999; Collins, 2001)

För  att  lyckas  skapa  ett  bra  samarbete  är  det  viktigt  att  affärssystemet  berör
samtliga avdelningar och att alla känner sig delaktiga. De IT-anställda måste
därför förstå målen för affärsverksamheten så att de vid utvecklingen av
affärssystemet kan ta hänsyn till verksamhetsmålen och därigenom främja
samarbetet. (Somers & Nelson, 2001; Stefanou, 1999)

Träning och utbildning av slutanvändarna tar upp problematiken med att de
anställda måste utbildas i hur affärssystemet fungerar. För att lyckas med det här
måste företaget skapa en förståelse för hur affärssystemet fungerar rent praktiskt
men också hur de olika funktionerna kopplas samman med affärsverksamheten.
Samtliga användare av affärssystemet behöver få träning i systemets funktion och
detta i ett tidigt skede av implementeringsprocessen. Flertalet företag tar därför
hjälp av olika konsultbolag för att underlätta och hjälpa till med utbildningen. Det
är därför viktigt att kunskaper och erfarenheter som konsultbolagen tillför
överförs till de anställda och ledningen på företaget vid implementeringens slut.
(Remus 2007, Somers & Nelson, 2001)

Det som gör träning och utbildning så viktig är att många
affärssystemsimplementeringar misslyckas därför att användarna inte tar till sig
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affärssystemet och dess fördelar. Det beror på bristande utbildning och träning
som därigenom kan bidra till en lägre acceptans inom företaget. Om ledningen
planerar in och skapar en bra utbildning kommer personalen att få nya insikter i
hur affärssystemet underlättar deras arbetsuppgifter vilket kommer höja
acceptansen och möjligheten till en lyckad affärssystemsimplementering. (Umble
et al 2002; Remus, 2007; Al-Mashari et al. 2003)

Projektledaren är den person som är chef och ansvarig för implementeringen av
affärssystemet. Han har ansvaret för att sätta upp mål och förändringar vid
implementeringen. Affärsperspektivet är mycket viktigt hos projektledaren han
ska ta kostsamma, synliga och radikala beslut därför väljer många företag att sätta
in en chef inom affärsverksamheten på den här posten. Hans höga position leder
till att hans beslut får större genomslagskraft, han kan påverka ledningen och
förhindra motstånd bland användare. (Fui-Hoon Nah et al., 2003; Kuang et al.,
2001; Somers och Nelson, 2001; Falkowski, 1998)

Förutom att personen ska ha en ledande befattning är det också viktigt att
projektledaren är engagerad och brinner för implementeringen av affärssystemet.
Projektledaren ska ge ett trovärdigt intryck till de anställda när han engagerar,
löser konflikter, hanterar motstånd och motiverar för de förändringar som
uppkommer i samband med implementeringen av ett affärssystem. (Rosario,
2000; Stefanou, 1999, Sumner, 1999; Falkowski, 1998)

Projektledningsgruppen ska vara sammansatt av individer från olika avdelningar
på företaget. De ska tillsammans bidra med sin expertis för att ge en bra
helhetsbild över verksamheten och dess olika funktioner. Projektledningsgruppens
huvuduppgifter består av initiering, kontroll, planering, utvärdering och
avslutning av projektet. (Somers & Nelson 2001)

Förutom personal från företaget bör också projektledningsgruppen bestå av
externa konsulter som kan bidra med saknad teknisk kompetens som kan hjälpa
organisationen vid olika tveksamma beslut. Den här personen har också
affärssystemsimplementering som arbetsuppgift och har därför stor erfarenhet av
liknande projekt vilket också gynnar gruppens beslutsunderlag. (Kuang et al.,
2001)

De individer som rekryteras till projektgruppen bör vara kunniga och insatta i
verksamhetens affärskrav. De behöver också ha en teknisk kompetens och goda
affärskunskaper för att kunna bidra med nödvändig information till konsulten.
Han kommer sedan omvandla informationen till ett passande affärssystem som
kommer att implementeras i företaget. (Holland och Light, 1999; Sumner, 1999)
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Projektledningsgruppens kompetens och skicklighet handlar om gruppens samlade
kunskaper, skickligheter, färdigheter och erfarenheter om att hantera projekt och
implementeringar. Det är speciellt viktigt vid utvecklingen av projekt där personer
med skiftande bakgrund arbetar tillsammans.  Förtroendet för projektledaren och
urvalet av gruppmedlemmarna kommer att påverka projektets framfart. (Somers
och Nelson, 2001; Poon at al, 2001; Clemons, 1998; Bingi et al. 1999)

Projektledningsgruppen har förutom utvecklingen också ansvaret för att utbilda
och träna personalen. Det är viktigt att gruppen har den kompetens och skicklighet
som krävs för att kunna tillgodose de anställda med den expertis som behövs för
att utbilda dem i affärssystemet. Gruppmedlemmarnas kunskap kan jämföras med
en extern konsult vars uppgift skall bestå i att ge tekniskt expertis vid komplexa
implementeringar.(Somers och Nelson, 2001; Poon at al, 2001; Clemons, 1998;
Bingi et al. 1999)

2.7.2 Företagsledningens ansvarsområden

Företagsledningens ansvarsområden behandlar ledningens ansvarsområden och
vilka strategiska beslut som tas för att få en lyckad affärssystemsimplementering
utifrån de artiklar som behandlats i den här referensramen.

Förändring i beslutsfattandet handlar om att såväl organisationskultur som
arbetsrutiner kommer att förändras i och med införandet av ett affärssystem. (Fui-
Hoon Nah et al, 2003) Förändringsarbetet kommer att påverka samtliga delar av
verksamheten. Avdelningar som tidigare arbetade i avskildhet kommer efter att
affärssystemet har implementerats inkorporeras i den övriga verksamheten. Detta
för att minimera felbeslut och för att systemet skall kunna fungera fullt ut.
Ledningen som sköter förändringen måste ta hänsyn till samtliga berörda parter
och noggrant planera implementeringen. (Bingi et al, 1999)

Förändringar inom organisationer kan leda till förvirring, panik och motstånd
bland inblandade parter. Detta eftersom den existerande organisationsstrukturen
och dess processer inte är kompatibla med strukturen, verktygen eller
informationsflödet som ett affärssystem erbjuder. Även de mest flexibla
affärssystemen har sina egna sätt att applicera företagets strategi, organisation och
kultur. Dessvärre missbedömer flertalet chefer synen på affärssystemet som en
vanlig mjukvara och implementerar systemet som en teknologisk förändring.
Följden blir att affärssystemets övergripande mål som är att förbättra
affärsprocesserna inte kommer att fungera. En felaktig implementering kommer
inte leda till den organisatoriska förändring som implementeringen av ett
affärssystem ska medföra. (Umble et al., 2002; Fui-Hoon Nah et al., 2003; Somers
och Nelson, 2001; Milis och Mercken, 2002)
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Förändringen i beslutsfattandet innebär också nya krav på företagsledningen, de
måste utforma effektiva kommunikationsmedel och informera samtliga
representanter inom organisationen om vilka förändringar som affärssystemet
kommer att medföra. Är individerna inte väl informerade och väl förberedda kan
det här utlösa en kaotisk situation. Med andra ord gäller det för cheferna att
informera samtliga anställda inom organisationen om vilken betydelse
förändringen kommer att ha på de anställda och organisationen. (Umble et al.,
2002; Fui-Hoon Nah et al., 2003; Somers och Nelson, 2001)

Stöd från högsta ledningen är mycket viktigt under hela implementeringen.
Ledningens inställning till affärssystemet och implementeringen ska influera de
andra anställda på företaget. Affärssystemet måste vara av högsta prioritet för
ledningen eftersom de då kommer bidra med nödvändiga resurser och personal. I
annat fall  har det visat  sig att  ett  bristande stöd från ledningen kan resultera i  ett
misslyckat implementeringsprojekt. Ledningens uppgift blir därför att fatta viktiga
beslut om affärssystemsimplementeringens olika former och funktioner,
upprätthålla mål och framföra dem till de anställda så att de känner sig insatta och
involverade i beslutsprocessen. Affärssystemsimplementeringen kommer om det
här efterföljs att ha en större chans att bli lyckad. (Kuang et al., 2001; Somers &
Nelson 2001; Fui-Hoon Nah et al, 2003 )

Målbeskrivningen ska innehålla organisationens egna uppsatta mål och riktlinjer
för affärssystemet och dess implementering. Samtliga slutanvändare kommer att
påverkas av implementeringen av affärssystemet. Det är därför viktigt att ha
tydliga formuleringar om vad organisationen vill uppnå och hur de anställda ska
agera för att uppnå målen. Målen skall vara utformade så att de är specifika,
operationella och indikerar på de huvudsakliga riktlinjerna med projektet. (Somers
& Nelson 2001; Collin, 2001; Taylor, 2000)

2.7.3 Teknisk anpassning

Teknisk anpassning behandlar de tekniska systemen och hur företaget ska
förändra och anpassa dem för att få en lyckad affärssystemsimplementering
utifrån de artiklar som behandlats i den här referensramen.

Minimal anpassning handlar  om  att  affärssystemet  i  så  liten  utsträckning  som
möjligt ska anpassas till affärsprocesserna. Företaget ska istället göra tvärt om, de
ska anpassa sina affärsprocesser så att de fungerar effektivt med affärssystemet.
Väljer företaget att anpassa affärssystemet kommer mjukvaran att behöva en
modifiering. Modifieringen leder till fler fel och att nya versioner, uppdateringar
och underhållet av affärssysmet kommer att försvåras eftersom de här delarna
också måste modifieras. Forskarna menar därför att minimal anpassning är att
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föredra vid implementeringen av ett affärssystem. (Holland och Light, 1999;
Sumner, 1999; Kuang et al., 2001; Rosario, 2000)

Forskning har visat att företag som använder sig av minimal anpassning har en
större chans att få en lyckad affärssystemsimplementering. Även om det här har
resulterat i att företaget har fått ändra på sin funktionalitet. Trots det gör många
företag ändå onödiga anpassningar på affärssystemets mjukvara. Det beror på att
affärssystemet inte är anpassat till det verkliga informationsbehovet som företaget
vill skapa. Det är av stor vikt att ha en tydlig planering över vilka faktorer som är
viktiga i affärsprocesserna, det gör att företaget kan använda sig av minimal
anpassning. Företaget kan då ha kvar viktiga detaljer i affärsprocesserna och
sedan modifiera om dem till att passa affärssystemets mer effektiva
tillvägagångssätt. (Kuang et al, 2001; Somers & Nelson 2001)

Vid minimal anpassning så ligger fokuset på att inte anpassa affärssystemet till
företagets verksamhet medan förändring av affärsprocesserna handlar om hur
företaget skall förändra sina affärsprocesser för att få dem att fungera ihop med
affärssystemet.

Förändring av affärsprocesserna handlar om att företaget ska omstrukturera och
förändra sina affärsprocesser så att de anpassas efter affärssystemet. Lyckas
företaget med den här förändringen kommer de att kunna utnyttja affärssystemets
fulla potential. Förändringen leder dock till högre komplexitet samt större risker
och kostnader för företaget. Risken finns att de gör en felaktig anpassning vilket
kan resultera i en misslyckad implementering. Den vanligaste anledningen till det
här misslyckandet är att personerna som leder förändringen inte förstår företagets
affärsmål. Trots nackdelarna kommer företaget ändå uppleva stora fördelar med
att förändra sina affärsprocesser. Det gäller därför att ha väl genomtänkta
affärsprocesser så att företaget ska kunna göra de rätta anpassningarna. För att
lyckas med det måste företaget förstå de bakomliggande faktorerna till
affärsprocesserna så att de kan utveckla dem och därmed uppnå de organisatoriska
förändringarna som eftersträvas i förändringen av affärsprocesserna. (Bingi et al.,
1999; Somers och Nelson, 2001)

För att ytterligare dra maximala fördelar av affärssystemet och affärsprocesserna
ska förändringen ständigt utvecklas med nya idéer och uppdateringar. Det gör att
företaget kan skapa ännu starkare kopplingar mellan affärssystemet och
affärsprocesserna och därmed effektivisera företaget. (Rosario, 2000; Holland och
Light, 1999; Fui-Hoon Nah et al., 2003)

Legacy systems behandlar företagens befintliga affärs och IT-system och hur det
påverkar omfattningen och utformning för det nya systemet som skall
implementeras i organisationen. Genom att utvärdera det befintliga systemet kan
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en uppsättning av problem urskiljas och därigenom kan företagen förhindra att de
förs in i det nya affärssystemet vid implementeringen. Legacy systems står för den
samlade uppsättningen av befintliga affärsverksamhetsprocesser,
organisationsstrukturen, kulturella och informationsteknologin. Alla delarna måste
anpassas till affärssystemet och beroende på hur komplext Legacy system som
företaget har kommer det krävas olika nivåer av förändring. Det beror på att
affärssystemet är standardiserat och därför inte fungerar med ett komplext Legacy
system. (Holland och Light, 1999; Bennett, 1995; Fui-Hoon Nah et al., 2003;
Kuang et al., 2001)

2.7.4 Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation handlar om att få ut informationen om den förändring
som implementeringen innebär till samtliga i organisationen. Den information
som ska framföras till individerna handlar om de aktiviteter som projektet innebär,
dess mål och hur förändringen kommer genomföras. Genom att ha tydliga mål
och förväntningar samt en klar kommunikation kommer företaget att kunna förstå
viktiga milstolpar i sin egen affärssystemsimplementering. Det är därför som
forskarna anser att kommunikation är en av de viktigaste och mest avgörande
framgångsfaktorerna vid affärssystemsimplementeringen. (Motwani et al., 2005;
Al-Mashari et al, 2003, Fui-Hoon Nah et al, 2003; Milis och Mercken, 2002;
Slevin och Pinto, 1987)

Effektiv kommunikation hjälper också företaget att övervinna motstånd mot
förändringen. Många företag misslyckas med kommunikationen och risken finns
därför att implementeringen av affärssystemet blir misslyckad. För att undvika det
här krävs att företaget ska ha en ständig utveckling och utvärdering av sin egen
kommunikation. Affärssystemet påverkar samtliga anställda och innebär en stor
förändring, kommunikationen blir därför avgörande för att lyckas övervinna
motståndet mot förändringen. (Barrett, 2002; Al-Mashari et al, 2003; Belmiro et
al, 2000; Kitchen och Daly, 2002; Somner och Nelson, 2001)

Att ha en fungerande kommunikation behöver inte bli ett stort projekt för
företaget. Att använda sig av en öppen kommunikationskanal som till exempel e-
post kan vara tillräcklig för att nå ut med budskapet och skapa en effektiv
kommunikation till samtliga inom organisationen. (Al-Mashari et al., 2003)
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2.8 Summering av vad ett företag ska tänka på vid implementeringen
av ett affärssystem.

Utifrån de ovannämnda framgångsfaktorerna har figur 3 skapats för att visa vilka
strategiska och taktiska framgångsfaktorer som har en avgörande betydelse vid
implementeringen av ett affärssystem. Faktorerna är framtagna utifrån ett
tillverkande företags perspektiv. Men då den här uppsatsen har tjänsteföretag som
fokuseringsområde kommer en diskussion att föras om vilka skillnader som finns
mellan tillverkande företag och tjänsteföretag. Diskussionen kommer att föras i
analys och slutsats utifrån figur 3 och de framgångsfaktorer som den behandlar.

Figur 3 är skapad utifrån Remus (2007, s. 545) modell men är omarbetad för att ta
upp de framgångsfaktorer som framstått som extra viktiga i de studerade källorna.
De flesta framgångsfaktorerna är hämtade från Remus (2007) modell men det
finns två framgångsfaktorer som kommer från andra artiklar. De är markerade
med en astrix för att förtydliga för läsaren att de här framgångsfaktorerna har
kompletterats från andra källor. Effektiv kommunikation tas i viss form upp i
Remus (2007) modell men behandlas inte på samma sätt och i samma
utsträckning som många andra artiklar gör medan Legacy systems inte alls
diskuteras.

Skillnaden mellan varor och tjänster har exemplifierats i bland annat IHIP
modellen och i Grönroos (1998) definition av varor och tjänster. Skillnaden har
minskat enligt många författare som anser att de båda begreppen flyter samman



MÄLARDALENS HÖGSKOLA
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
D-uppsats, IT-ekonomi
Niklas Burman & Yusuf Kaya

Grupp 2005 - 21 -

med varandra i ett gemensamt begrepp som kallas service. (Sundström, 2006;
Lovelock och Gummesson, 2004; Edvardsson, 2005; Edvardsson et al., 2005) Det
blir därför intressant att studera de kritiska framgångsfaktorerna som tagits fram
för ett tillverkande företag och se hur de påverkar ett tjänsteföretag. Detta
eftersom skillnaderna ska ha minskat och därmed borde innebära att de centrala
framgångsfaktorerna för ett tillverkande företag också borde ha en avgörande
påverkan på ett tjänsteföretag. Om skillnader uppstår har ändå en allmän
förklaring skapats genom Grönroos definition och IHIP modellen. Det blir därför
intressant att se hur ett tjänsteföretag använder sig av de framgångsfaktorer som är
avgörande för ett tillverkande företag.
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3. Metod och genomförande

I metoden förklaras hur vi gått tillväga vid insamlandet av materialet och vilket
metodtillvägagångssätt vi har använt oss av.

3.1 Utgångspunkter

Vi har tagit fram en rad forskningsrön om affärssystem och olika faktorer som
påverkar implementeringen. Litteraturen och forskningsresultat har även använts
för att lyfta fram utvecklingen och historian om affärssystem. Därefter presenteras
vad ett affärssystem tillför organisationen samt hur implementeringen genomförs.
Vi har också tagit upp en rad nackdelar med ett affärssystem för att sedan beskriva
olika framgångsfaktorer som påverkar implementeringen. Framgångsfaktorerna
ligger till grund för utformandet av intervjufrågorna. Avslutningsvis har vi
analyserat vår empiri utifrån den skapade teoretiska referensramen för att få fram
vilka framgångsfaktorer som påverkar implementeringen av ett affärssystem i ett
tjänsteföretag.

3.2 Insamling av teoretiskt material

Teoretiskt material har samlats in genom att söka i olika databaser som finns
tillgängliga vid skolans bibliotek. Vi har även kontaktat en bibliotekarie som har
hjälpa oss med information till vårt ämnesområde. Databaserna som vi har använt
oss av är till exempel Emerald, Science Direct, ABI/information, Google scholar
med flera. De sökord som vi har använt oss av är ERP, ERP implimentation, IHIP,
Enterprise system, CSF, critical success factors, service company, MRP samt
namn på författare i källförteckningen.

De databaser och sökord som vi har använt är inte heltäckande. Om vi hade haft
tillgång till fler databaser och mer specifika sökord skulle vår teoretiska
referensram kunnat bli mer tillförlitlig.

3.3 Undersökningsmetod

Vi har gjort djupgående intervjuer, personerna har beskrivit sina arbetsuppgifter
och gett en allmän bakgrund om företaget. Vi ställde sedan omkring 14 olika
diskussionsfrågor som utformats utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna
var generella för att intervjupersonen själv skulle få tänka och komma fram till ett
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passande svar. Därefter använde vi intervjuerna för att skapa en empiri om vilka
framgångsfaktorer som har en avgörande betydelse för intervjuföretagen.
Slutligen har vi analyserat de skillnader som finns mellan vår teoretiska modell
och det empiriska resultatet som har samlats in vid intervjutillfällena. Resultatet
visar vilka framgångsfaktorer som kommer att påverka ett tjänsteföretaget vid
implementeringen. Vi har också försökt gå in djupare på varför vissa
framgångsfaktorer påverkar ett tjänsteföretag i högre eller lägre utsträckning i
jämförelse med ett tillverkande företag som beskrivs i teorin.

3.4 Beskrivning av intervjugenomförandet

Utifrån den teoretiska referensramen har vi tagit fram en rad frågor till de utvalda
intervjupersonerna. Vi har valt att intervjua anställda på två olika tjänsteföretag
och ett tillverkande företag.

Fredrik Samson är projektledare för affärssystemsimplementeringen på
Westinghouse Electric Sweden AB. Det intressanta med honom var att han
ansvarade för utvecklingen på ett större tillverkande företag vilket gav oss en
intressant jämförelse mellan Koneo som har 11 anställda och Westinghouse
Electric Sweden AB som har 700 anställda i Västerås. Westinghouse Electric
Sweden AB ingår i Automation Region och är ett ”typiskt” tillverkande företag
som den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån.

Magnus Ehnebom var ansvarig för implementeringen av affärssystemet på Koneo.
Fördelen med att intervjua honom var att han på ett bra sätt kunde ge en överblick
över hur implementeringen gick till och vilka beslut som togs. Resultatet visar hur
deras implementering fungerade och vilka faktorer som påverkades samt i vilken
omfattning.

Christer  Karlsson  jobbar  på  Koneo som säljare  av  olika  tjänster.  Det  intressanta
med att intervjua honom var att vi fick en annan synvinkel av vilka
framgångsfaktorer som påverkade affärssystemsimplementeringen. Karlsson är en
användare och är därför inte lika involverad i implementeringen som Ehnebom.

Tommy Ågren jobbar på TransAtlantic som systemförvaltare. Tidigare var han
konsult på Visma och hade som arbetsuppgift att bland annat implementera Visma
Business hos TransAtlantic. Fördelen med den här intervjupersonen var att han
kunde ge oss en bild av implementeringen från en utomståendes synvinkel. Det
kan också ha varit en nackdel eftersom han inte var insatt i företaget och deras
tillvägagångssätt.
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Jan Thunberg är VD på TransAtlantic och var ansvarig för implementeringen av
affärssystemet Visma Business. Det som gjorde det intressant att intervjua honom
var att han var väl insatt i företaget och kunde därför beskriva varför de valde att
implementera Visma Business. Han kunde också beskriva vilka faktorer som var
avgörande för att deras implementering skulle bli lyckad.

Samtliga intervjuer har ägt rum på företagen där vi har tagit anteckningar samt
spelat in samtalen. Vi har då kunnat gå tillbaka och analyserat deras åsikter om
vilka framgångsfaktorer som påverkat deras företag vid implementeringen.

3.5 Uppsatsens tillförlitlighet

För att en uppsats ska ha god tillförlitlighet diskuteras begreppen validitet,
reliabilitet, objektivitet och genomskinlighet. (Eriksson och Wiedersheim-Paul,
2001; Robhan, 2008; Repstad, 1999; Lundahl och Skärvad, 1999; Bryman, 2002)
Vi kommer här nedan beskriva hur vi har använt oss av de olika begreppen.

Validiteten  och  reliabilitet  är  viktigt  för  att  läsaren  ska  kunna  följa  vårt  material
och se att vi har en god tillförlitlighet. Genom att intervjufrågor samt
inspelningarna (om så tillfrågas) finns tillgängliga för läsaren skapas goda
möjligheter för att göra en liknande studie. Vi har också försökt skapa en
förståelse för uppsatsen genom att noggrant förklara vårt tillvägagångssätt i
metoden.

För  att  ytterligare  försäkra  oss  om  att  studien  skulle  hålla  en  god  kvalité  har  vi
tittat på vart källorna är publicerade för att därigenom få en säkerhetsstämpel på
att forskare har granskat och godkänt materialet vi använt. Vad gäller
intervjupersonerna kan vi inte ge samma garantier. Eftersom personerna arbetar
på företagen som vi har valt att intervjua finns möjligheten att de lägger till och
utelämnar information som skulle kunna ge en opassande bild av företaget. Vi
hoppas ändå kunna motverka detta genom att vi har intervjuat flera personer på
samma företag och därigenom fått en klarare bild över den verkliga situationen.

En annan viktig aspekt är objektiviteten i vår uppsats. Helt objektiva är svårt att
vara då personerna i gruppen påverkas av tidigare erfarenheter och därigenom tar
till sig och tolkar fakta därefter. Genom en medvetenhet samt en bra metod
hoppas vi kunna skapa en så objektiv bild som möjligt av den teori och empiri
som samlats in och analyserats. Utöver vår egen förmåga har ett samarbete vid ett
flertal intervjutillfällen ägt rum med en annan uppsatsgrupp. Fördelen har varit att
studenterna har kunnat tillföra andra infallsvinklar vilket ytterligare har förstärkt
objektiviteten. Genomskinlighetskravet hoppas vi uppnå genom att teorin som vi
har använt oss av bekräftas av flera olika källor. Vad gäller intervjuerna har vi
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pratat med flera personer på flera företag. Vi hoppas att intervjupersonerna
tillsammans har gett oss en bra möjlighet att få fram en rättvis bild av vad ett
tjänsteföretag ska tänka på vid implementeringen. Utöver detta har uppsatsen
granskats och kritiserats av andra studenter och lärare. Detta bör ha gett
eftertänksamhet och en förbättrad genomskinlighet.

3.6 Källkritik

Källkritikens syfte är att ta upp samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och
äkthet för att se om källan mäter det den utger sig för att mäta. (Eriksson och
Wiedersheim-Paul, Robhan, 2008; 2001; Repstad, 1999; Lundahl och Skärvad,
1999; Bryman, 2002)

Vid utformandet av det teoretiska materialet har vi läst artiklar från olika forskare
och sedan sammanfattat informationen i vår teoretiska referensram. Vid
intervjuerna har vi använt oss av en bandspelare för att fånga upp allt som
behandlats under intervjutillfället. Sammanställningen av teorin och empirin har
gett oss en bra nivå på samtidskravet.

Utifrån vår teoretiska referensram hoppas vi få fram intressanta frågor som fångar
intervjupersonernas intresse så att tendenskritiken uppnås. För att ytterligare
försäkra oss om det här har vi valt att intervjua personer som varit delaktiga vid
implementeringen  av  affärssystemet.  Eftersom  det  här  är  en  del  av  deras
arbetsuppgifter antar vi att deras intresse för området är stort vilket ytterligare
hjälper oss att uppfylla kravet på detta kriterium.

Beroendekritiken har vi försökt uppnå genom att intervjua personer på olika
företag. De har enligt vår vetskap inte något samarbete vilket förhindrar att de är
beroende av varandra. De personer som jobbar på samma företag kan däremot
vara beroende av varandra. De kan ha diskuterat igenom våra frågor innan
intervjutillfällena och därigenom påverkat varandras svar. Men eftersom vi gjorde
intervjuer på flera företag hoppas vi ändå fått en bra bild över vilka
framgångsfaktorer som påverkar implementeringen av ett affärssystem hos ett
tjänsteföretag. När det gäller äktheten anser vi att det här kravet uppfyllts genom
att vi använt oss av vetenskapliga artiklar som har blivit granskade av forskare.
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4 Empiri

Utifrån det teoretiska ramverket kommer intervjufrågor att skapas för att kunna
se vilka framgångsfaktorer som påverkar ett tjänsteföretag/tillverkande företag
vid implementeringen av ett affärssystem.

4.1 Företagspresentation av Westinghouse Electric Sweden AB

Westinghouse har 10 000 anställda runt om i världen och levererar bränsle,
komponenter, utrustning och ingenjörtjänster till sina kunder inom
kärnkraftbranschen. Westinghouse Electric Sweden AB som ligger i Västerås
bildades år 2000 efter att de hade köpt upp ABB Atom. I Västerås finns 700
anställda varav 500 arbetar med att producera kärnbränsle. De resterande 200
personerna utför olika tjänster som reparationer, support, undersökningar,
analyser, moderniseringar och licensieringsarbete till företagskunderna. Förutom
de här uppgifterna sköter Westinghouse alla revisioner, inspektioner och
underhållet av alla svenska och finska reaktorer. (Westinghouse, 2008; Samson,
2008)

Koncernen Westinghouse har två stycken affärssystem som tar hand om de olika
delarna av verksamheten. Affärssystemet SAP 4.7 styrs från huvudkontoret i
Pittsburgh och hanterar leverantörer, HR och finansiell information. I Västerås
kommer  Westinghouse  att  använda  sig  av  SAP  ERP  6.0  som  ska  hantera
informationen om urantillverkningen. De två affärssystemen kommer att bli
integrerade med varandra och information kommer att flöda fritt mellan de båda
affärssystemen. Följden blir att huvudkontoret får den finansiella information som
de behöver medan Westinghouse i Västerås kan ta del av personallistor med mera.
Implementeringen av SAP ERP 6.0 kommer att bli klar i november 2008.
(Samson, 2008)

En viktig skillnad mellan Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse
Electric Sweden AB benämns hädanefter som Westinghouse) och många andra
tillverkande företag är att kunden är med i utvecklingen av produkten. Kunden
äger produkten och vill därför vara med vid produktionen och ta avgörande beslut
vid framställandet som påverkar slutresultatet. (Samson, 2008)
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4.2 Implementeringen av SAP hos Westinghouse
Här nedan kommer implementeringen av SAP ERP 6.0 att diskuteras utifrån
Westinghouse verksamhet och deras affärssystemsimplementering som ett
tillverkande företag.

4.2.1 Projektledningsgruppens uppbyggnad hos Westinghouse

Samarbetet inom Westinghouse har inte påverkats av affärssystemet. Däremot kan
företaget med hjälp av affärssystemet skapa en bättre förvaltning av sina
affärsprocesser. Westinghouse kan utveckla sina affärsprocesser och därigenom
förbättra samarbetet som då indirekt skapas med hjälp av affärssystemet.
(Samson, 2008)

Westinghouse har använt sig av fjorton stycken superanvändare vid träningen och
utbildningen av slutanvändarna. De här personerna har haft som uppgift att vara
med under hela implementeringen som företrädare för organisationen och sitt
speciella verksamhetsområde. För att kunna träna och utbilda de övriga
användarna på sin avdelning har de fått en utbildning av externa konsulter.
(Samson, 2008)

Ungefär en månad innan implementeringen kommer utbildningen att påbörjas.
Hela utbildningen kommer att följa en plan över hur användarna ska utbildas, den
har utarbetats av en extern konsult. Planen innebär att de fjorton superanvändarna
kommer att utbilda personalen i affärssystemets funktionalitet. Medan de övriga
23 medlemmarna av projektledningsgruppen kommer att medverka vid olika
möten för att underlätta träningen och utbildningen. (Samson, 2008)

Projektledaren Samson har det övergripande ansvaret för projektet. Hans
arbetsuppgift består av att föra en dialog med ledningen om resurser till
projektledningsgruppen, vilka förseningar som uppstår och vilka förändringar som
har genomförts. Samson sköter även förberedelserna och tidsplaneringen för de
andra fem delprojektsledarna. (Samson, 2008)

Innan Samson blev ansvarig för affärssystemsimplementeringen var han IT-
ansvarig för tillverkningsdelen i Westinghouse men arbetar idag som
verksamhetsutvecklare. (Samson, 2008)

Projektledningsgruppen består av fem stycken delprojektledare som är ansvariga
för ekonomi, produktion, logistik,  teknik och kvalité.  För att  veta att  alla arbetar
”åt samma håll” har Westinghouse en lösningskoordinator. Hennes uppgift är att
titta  på  alla  delprojekten  så  att  affärssystemsimplementeringen  fortsätter  i  rätt
riktning. I projektledningsgruppen finns även förändringsmedarbetare som
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ansvarar för att ta beslut om förändringar i affärsprocesserna. Utöver de här
gruppmedlemmarna finns fjorton superanvändare som tillsammans med konsulter
arbetar fram ett passande affärssystem. (Samson, 2008)

Projektledningsgruppen har den kompetens och skicklighet som Westinghouse
behöver för att genomföra affärssystemsimplementeringen. Superanvändarna
kommer från olika avdelningar och kan därför bidra med stora kunskaper om hela
verksamheten. De andra medlemmarna i projektledningsgruppen har även de valts
ut för att få in den kompetens som behövs vid implementeringen. Till sin hjälp har
de en rad konsulter från SAP som ska hjälpa projektledningsgruppen med den
saknade tekniska expertisen som behövs vid implementeringen. De här
konsulterna kommer även efter implementeringen att sköta affärssystemet, dess
uppdateringar och den utbildning av personalen som behövs. De externa
konsulterna kommer på det här sättet att få ett starkare band till företaget och
därför engagerar de sig mer i affärssystemsimplementeringen för att den ska bli
lyckad och därmed förenklas även deras framtida arbetsuppgifter. (Samson, 2008)

4.2.2 Företagsledningens delaktighet vid affärssystemsimplementeringen

Ett nytt affärssystem leder till bättre kontroll och mer tillförlitlig information om
företagets verksamhet. Informationen kan användas som ett beslutsunderlag till
ledningen  för  att  fatta  bättre  beslut  om  företaget.  Den  ökade  kontrollen  som
affärssystemet tillför ger även bättre rollfördelningar inom organisationen. Vid
tydliga rollbeskrivningar sker ofta en anpassning av organisationen vilket leder till
en förändring av beslutsfattandet.

Westinghouse har haft ett tydligt stöd från högsta ledningen som har bestått av
övergripande mål för projektet. Ledningens mål hade däremot kunnat vara
tydligare ut mot användarna. För att lyckas med det skulle företagsledningen
behövt bryta ner målen så att de olika avdelningarna lättare skulle kunnat förstå
hur de påverkas av målen. För att få ut ledningens budskap har Samson varit ute
och pratat mycket med användarna. En av anledningarna har varit att få bort
motståndet som en förändring kan innebära vid en affärssystemsimplementering.
Westinghouse  har  även  informerat  sina  anställda  om  affärssystemet  och  dess
förändring via olika informationsmail. (Samson, 2008)

Westinghouse har haft en tydlig målbeskrivning över vad de vill uppnå med
affärssystemet. Det har framförallt handlat om två mål. Det första målet är att
effektivisera och integrera organisationen så att effektiviteten kan öka med tio
procent. Det andra målet är att drastiskt minska uran-ledtiden i företaget.
Westinghouse äger inte uranet vid förädlingen utan det gör kunderna som får
mycket höga räntekostnader. Vid en minskad ledtid skulle kunderna kunna spara
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pengar vilket skulle förbättra Westinghouse position på marknaden och generera
fler kunder. (Samson, 2008)

4.2.3 Affärssystemets påverkan på teknologin

Westinghouse kommer att använda sig av minimal anpassning i så hög
utsträckning som möjligt. De kommer därför i 85-90 procent av fallen att använda
sig av standardiserade lösningar från affärssystemet. Anledningen till att en viss
anpassning ändå har genomförts beror på att företaget förädlar uran. Hanteringen
av uran måste följa strikta regler som kommer från myndigheterna vilket har
medfört att Westinghouse har fått anpassa affärssystemet så att nödvändig
information kan skickas till myndigheterna. (Samson, 2008)

Förändring av affärsprocesserna kommer att ske i så stor utsträckning som möjligt
så att Westinghouse inte hamnar i samma situation som de gjorde i det tidigare
affärssystemet. Westinghouse hade då anpassade lösningar som skapade problem
och försämrade effektiviteten. (Samson, 2008)

SAP är utvecklat för ett tillverkande företag och fungerar därför bra ihop med
Westinghoues verksamhet, till och med bättre än förväntat. Westinghouse
kommer därför att anpassa affärsprocesserna efter affärssystemet med hjälp av
sina förändringsmedarbetare. Alla delar går dock inte att anpassa på grund av
myndigheternas regler vilket gör att vissa delar av affärsprocesserna kommer att
bli oförändrade. (Samson, 2008)

Större delen av Westinghouse Legacy systems kommer inte påverkas av
affärssystemet eftersom mailsystem, intranät och så vidare inte kommer att
integreras i affärssystemet. Den svårighet som Westinghouse kommer att ställas
inför  är  vid  integrationen  av  PRS  (produktionssystem).  Det  här  systemet  är
komplext och anpassat till det gamla affärssystemet vilket gör att Westinghouse
kommer få bygga om PRS för att systemet ska passa ihop med SAP ERP 6.0.
(Samson, 2008)

4.2.4 Kommunikationen hos Westinghouse

Westinghouse har skapat en kommunikationsplan för kunder och myndigheter
samt den interna verksamheten. Planen består av när, till vem och hur
informationen ska fördelas ut. För att förverkliga den interna planen kommer
superanvändarna att föra ut information till användarna på sin egen avdelning om
affärssystemet och dess påverkan på individernas arbetsuppgifter. Utöver den här
informationen kommer alla chefer att få ta del av en rad möten där de får
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information om affärssystemsimplementeringen. Den här informationen ska sedan
föras vidare ut till användarna. Westinghouse har inte använt sig av intranät och e-
post i så stor utsträckning eftersom Samson ser det som ofördelaktigt. Vid möten
kan användarna ställa frågor vid oklarheter och organisationen slipper därför
feltolkningar som kan skapas vid till exempel e-postmeddelanden.
Projektledningsgruppen har även möten varje fredag där de diskuterar olika
problem och funderingar som uppkommer. Den ansvarige för varje avdelning
förmedlar i sin tur vidare informationen till användarna. (Samson, 2008)

4.3 Företagspresentation av Koneo

Koneo finns över hela Sverige och består av 60 olika fristående företag.
Samarbetet mellan de olika företagen består av en gemensam marknadsföring,
liknande tjänste- och produkterbjudanden samt att företagen står under samma
företagsnamn.  Koneo  i  Västerås  har  Mälaren  och  delar  av  Dalarna  som
arbetsområde. Företaget ska i den här regionen förse sina kunder med ett
heltäckande IT-system. Kunderna får hjälp med dokumenthantering, kopiering,
utskrifter, scanning, datorer, nätverk och serverar. Kunden köper produkten och
efter att Koneo har levererat produkterna får kunden betala en fast månadsavgift.
Avgiften ger kunden möjligheten att fokusera på sin egen organisation och
överlåta underhåll, uppdateringar, service, support och rekommendationer till
Koneo. Med rekommendationer menas att Koneo hjälper sina kunder med att hitta
lämpliga antivirusprogram, Windows versioner och andra mjukvaror som behöver
uppdateras eller läggas till för att öka säkerheten eller effektiviteten. Allt för att
minimera kundernas behov av att tänka på datasystemen och istället fokusera på
sin kärnverksamhet. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008; Koneo, 2008)

Koneo (med Koneo menar vi i fortsättningen Koneo i Västerås) använder sig av
affärssystemet Pyramid som är ett komplett affärssystem som integrerar deras
CRM (custom relationship management) system, inköp och order/lager. Koneo
har också valt att vidareutvecklade egna moduler för tidsredovisning och
copy/klick. De vidareutvecklade modulerna har Devisum utvecklat för att passa in
i affärssystemet Pyramid. Devisum är den lokala leverantören av affärssystemet
Pyramid i Västerås. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008; Koneo, 2008)

Pyramid är ett heltäckande affärssystem som innehåller ekonomi, logistik,
tillverkning, CRM med mera. Pyramid har sju stycken grundmoduler:
fakturering/kundreskontra, fakturaarkiv, leverantörsreskontra, giroutbetalning,
order/lager/inköp eller projekt, redovisning och CRM/säljstöd. Vidare finns det 38
stycken tillvalsmoduler som kan användas för att komplettera grundmodulerna så
att företagskunden kan få en komplett IT-lösning. (Unikum, 2008)
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Kunderna som använder Pyramid utvecklas städigt och nya kunder tillkommer.
Följden har blivit att Pyramid har fått skaffat sig en supportavdelning.
Avdelningen består av expertgrupper som tillsammans med kunderna utvecklar
nya moduler för att kunna tillgodose de behov som tillkommer när
företagskunderna utvecklas. (Unikum, 2008) I Koneos fall utvecklades ett
tidredovisningssystem och en copy/klick modul som tidigare tagits upp.
(Ehnebom, 2008)

4.4 Implementeringen av Pyramid hos Koneo
Här nedan kommer implementeringen av Pyramid att diskuteras utifrån Koneos
verksamhet och deras affärssystemsimplementering som ett tjänsteföretag.

4.4.1 Projektledningsgruppens uppbyggnad hos Koneo

Samarbetet inom företaget har inte påverkats i så stor utsträckning efter att
affärssystemet infördes. Koneo är ett litet företag som både har morgonmöten och
veckomöten med samtliga i personalen vilket gör att problem tas upp och
diskuteras dagligen. Mötena tar även upp centrala händelser i företagets
utveckling vilket gjorde att även affärssystemsimplementeringen diskuterades.
Följden blev att alla anställda var väl informerade om implementeringen och vilka
följder som Koneo hoppades uppnå med affärssystemet. (Ehnebom, 2008;
Karlsson, 2008)

Samarbetet har utvecklats i CRM systemet där personalen kan skicka
meddelanden till varandra om olika händelser och aktiviteter. Vidare har
kopieringssäljarna fått möjligheten att boka gemensamma möten. (Ehnebom,
2008) Samarbetet har även ökat eftersom alla anställda idag arbetar i Pyramid,
förut arbetade olika personer i olika system. (Karlsson, 2008)

Träningen och utbildningen av slutanvändarna började med att Ehnebom
tillsammans med två andra representanter från Koneo fick utbilda sig i hur
affärssystemet fungerade. Därefter hade konsulterna från leverantören Devisium
en gemensam träff med samtliga anställda för att förklara och utbilda dem i
affärssystemets uppbyggnad och funktioner. Konsulterna var också ansvariga för
att specialutbilda nyckelpersoner inom företaget. Det handlade om att utbilda
ekonomiadministratören så att hon kunde få ut nödvändig information ur
affärssystemet samt se till så att den ansvarige för den interna orderläggningen
kunde hantera affärssystemet på rätt sätt. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

Ehnebom var ansvarig för att utbilda personalen på företaget. För att lyckas med
den här uppgiften hade han två stora möten med personalen där de fick
information och kunde ställa frågor om affärssystemet. Därefter fick användarna
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komma till honom och ställa frågor allt eftersom problem uppstod. (Ehnebom,
2008; Karlsson, 2008)

Ehnebom  och  externa  konsulter  utvecklade  tillsammans  och  var  för  sig  olika
”lathundar” i affärssystemet. Anledningen var att ”lathundarna” skulle underlätta
användarnas arbetsuppgifter och skapa en positiv bild av affärssystemet för att
därigenom öka acceptansen. ”Lathundarna” gjorde också att användarnas arbete
effektiviserades vilket ökade Koneos totala effektivitet. (Ehnebom, 2008;
Karlsson, 2008)

Ett problem som uppstod vid träningen och utbildningen av slutanvändarna var att
projektledaren gick på semester vid samma tidpunkt som företaget började
använda sig av affärssystemet. Projektledaren hade skapat nästan alla ”lathundar”
och vid problem hade det varit bra att ha honom tillgänglig på företaget så att de
anställda kunde ställa frågor. Det gick att nå honom på telefon vilket gjorde att
personalen ändå kunde lösa de problem som uppstod.  Karlsson menar att den
utbildning som de anställda fick var tillräcklig men extra möten en tid efter
implementeringen hade kunnat förbättra utbildningen ytterligare. Ofta kommer
frågor och funderingar upp under tiden som användarna arbetar i affärssystemet
och det skulle därför ha varit passande med en uppföljande utbildning. (Karlsson,
2008)

Koneo använde sig av två stycken projektledare som arbetade tillsammans för att
implementera affärssystemet Pyramid. De två personerna var VD:n Kjell-Ove
Ehnebom och den systemansvarige Magnus Ehnebom. De båda samarbetade för
att komma fram till vilket affärssystem som skulle passa Koneo. Därefter fick
Magnus Ehnebom ansvaret för att sköta implementeringen och utbilda de
anställda. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

Projektledningsgruppen bestod av de ovannämnda individerna som till sin hjälp
hade externa konsulter som kunde bidra med saknad teknisk kompetens om
affärssystemet.   Utöver  de  här  personerna  fanns  också  två  stycken
systemansvariga som hjälpte till vid implementeringen och anpassningen av
affärssystemet. Ekonomiadministratören fanns också tillgänglig vid
beslutsfattandet för att kunna berätta om vilken information som hon behövde för
att kunna sköta sina arbetsuppgifter. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

Projektledningsgruppen har bestått av personer inom olika delar av företaget.
Koneo har också tagit in extern hjälp från konsulter för att höja
projektledningsgruppens kompetens och skicklighet. Eftersom Koneo är ett IT-
företag där tekniken ligger i fokus har alla verksamhetsområden varit delaktiga i
implementeringsgruppen. Följden har blivit att företaget har fått den anpassning
som de eftersträvat och därmed blivit nöjda. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)
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4.4.2 Företagsledningens delaktighet vid affärssystemsimplementeringen

Affärssystemet har inte inneburit någon märkbar förändring i beslutsfattandet
eftersom personalens arbetsuppgifter är oförändrade. Men eftersom ledningen
snabbare och lättare kan få ut bättre information ur det nya affärssystemet finns
möjligheten att beslutsfattandet har påverkats. Ledningen har nu ett bättre
underlag när de fattar sina beslut. (Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

Koneo har elva stycken anställda på företaget. Av dem är sju stycken medlemmar
i styrelsen eller delägare i företaget. Det blir därför svårt att utreda hur ledningens
stöd såg ut eftersom ledningen också är en del av personalen. Men det fanns ett
klart stöd från högsta ledningen om att införa ett nytt affärssystem. Ledningen
diskuterade införandet av affärssystem och vilken betydelse det skulle få för
Koneo på morgonmöten och veckomöten vilket gör att personalen var väl insatt.
(Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

Målbeskrivningen med affärssystemet fanns inte nedskriven hos Koneo, men de
menar att företaget ville få mer kontroll över sin verksamhet. I de tidigare
affärssystemen var det svårt att få ut statistik och information. Koneo ville därför
få en förändring och genom Pyramid koppla samman informationen i ett
affärssystem. Resultatet de hoppades få var ett lättanvänt affärssystem med
tydliga riktlinjer som kunde förse dem med den information som var nödvändig
för att utveckla och effektivisera företaget. För att ytterligare förstärka kontrollen
utvecklade Ehnebom ”lathundar” för att underlätta användarnas arbetsuppgifter.
Han ville även få ett standardiserat sätt att föra in informationen i affärssystemet.
Koneos anställda som ibland kunde göra ”vilda inköp” (personalen köper in
produkter utan att dokumentera det på något sätt) följer nu en standardiserad
process över hur ett köp eller en order skall utföras. (Ehnebom, 2008; Karlsson,
2008)

4.4.3 Affärssystemets påverkan på teknologin

Minimal anpassning har inte efterföljts av Koneo som har egenutvecklat två
moduler med hjälp av Devisum. De valde att egenutveckla och anpassa
affärssystemet för att  Pyramid (men också andra affärssystem som de tittade på)
är utvecklat för ett tillverkande företag eller ett lagerhållande företag. Koneo är ett
tjänsteföretag och deras arbetsätt kunde inte integreras i affärssystemet. Ett
exempel är att Koneo har fått lägga till en rad för styckkostnaden i affärssystemet.
Den här funktionen fanns inte med i Pyramid eftersom prisinformationen skulle
hämtas från lagret. Koneo har inget lager och deras priser skiftar från dag till dag.
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De tvingades därför göra den här och liknande förändringar för att det dagliga
arbetet skulle fungera. (Ehnebom, 2008)

Koneo har valt att anpassa affärssystemet efter sina affärsprocesser och bortser
därför ifrån förändring av affärsprocesserna. Resultatet har blivit att det inte finns
några garantier för att Koneos egenutvecklade modulerna ska fungera med nya
versioner eller uppdateringar av affärssystemet. Devisum har lovat att anpassa nya
versioner och uppdateringar, men en nackdel är att Koneo kan gå miste om att få
säkerhetsuppdateringar i tid. (Ehnebom, 2008)

Koneos Legacy systems påverkas till viss del av implementeringen av
affärssystemet Pyramid. De hade innan implementeringen ett flertal olika moduler
från olika tillverkare. Mycket av den här informationen var föråldrad och dålig
därför valde Koneo att endast föra in den senaste informationen om deras kunder.
Följden blev att dubbellagringen försvann och informationen blev centralisera. En
annan fördel med implementeringen av det nya affärssystemet är att alla
användare arbetar i Pyramid. Innan implementeringen jobbade de anställda i
många olika system vilket försämrade samarbetet. (Ehnebom, 2008; Karlsson,
2008)

Koneo har infört ”lathundar” som medfört att personalens hantering av order,
inköp och försäljning har standardiserats. Standardiseringen har medfört att
företaget har fått bättre kontroll på vad de anställda arbetar med och vad de köper
in.  Förutom  affärssystemet  har  Koneo  en  rad  andra  system  som  till  exempel
intranät, mailsystem med mera. Någon anpassning av de här systemen har inte
varit nödvändig eftersom de är Windows anpassade vilket också Pyramid är.
(Ehnebom, 2008; Karlsson, 2008)

4.4.4 Kommunikationen hos Koneo

Koneo har dagliga morgonmöten där ledningen går igenom viktiga aktiviteter och
händelser under dagen. Koneo har även ett större veckomöte där ledningen tar upp
större frågor och problem. Under de här mötena har Koneos personal fått daglig
information om affärssystemet och hur implementeringen ska genomföras. Koneo
är ett litet företag vilket leder till att mycket av informationen till de anställda sker
dagligen vid korta samtal i korridorerna eller i fikarummet. Vid de här korta
inofficiella mötena har information om hur affärssystemet kommer påverka den
enskilda individen och dess arbetsuppgifter framförts. Personalen har också
tillgång till ett intranät och en e-post där de får information om olika händelser.
Alla  de  här  delarna  tillsammans  har  gjort  att  Koneos  personal  har  haft  en  god
kontroll över hur implementeringen har fortgått samt vilka konsekvenser
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affärssystemet kommer få på deras arbetsuppgifter. (Ehnebom, 2008; Karlsson,
2008)

4.5 Företagspresentation av TransAtlantic

I Västerås ligger huvudkontoret för europadivisionen av TransAtlantic. Det finns
mer än 100 anställda och företaget omsatte ungefär tre miljarder kronor år 2007.
Tjänsterna som TransAtlantic erbjuder till sina kunder är befraktning,
skeppsklarering, spedition, lagerhållning och projektlaster. Deras affärsidé är att
inom linje och kontraktsfart erbjuda systemorienterade och högkvalitativa tjänster.
Tjänsterna består av fullservicekoncept vilket innebär att TransAtlantic sköter
transporten från leverantör till slutkund. Transporten kan ske både på land och till
havs. Om TransAtlantic inte har möjlighet att sköta hela transporten så hyr de in
andra transportföretag så att de kan erbjuda sina kunder fullständiga
transportlösningar. (Rabt, 2008; TransAtlantics årsredovisning 2007)

TransAtlantic Västerås fokuserar på den europeiska sjötransporten och framförallt
skandinavisk basindustri inom Östersjöområdet. Västerås sektionen har 24 fartyg
som tar hand om följande fyra verksamhetsområden. (Rabt, 2008; TransAtlantics
årsredovisning 2007)

· TransPal Line

Containerbaserad linjetrafik mellan Sverige och Finland.

· TransFeeder Line

Feederstrafik (linjetrafik) mellan svenska, finska och tyska hamnar i norra
Östersjön. Feederstrafiken går efter ett bokat schema och avgår oavsett
antalet containrar.

· TransLumi

Systemtrafik för skogsindustrin med specialutvecklade fartyg.

· TransBulk Services

Kontraktbaserad trafik med mindre bulkfartyg (bulk innebär att lasten
fraktas i lös form, exempel på produkter är spannmål, olja och kalk.)

TransAtlantic använder sig av affärssystemet Visma Business som är ett
ekonomisystem med anpassade lösningar för att uppfylla kundernas behov. Visma
Business har fyra standardmoduler som är ekonomi, logistik, kundhantering och
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tidredovisning. Utöver de här modulerna kan kunden komplettera med andra
moduler som behövs för att sköta verksamheten. Affärssystemet är Windows
anpassat och väldigt lätthanterligt vilket gör att många företag som Siba, Liseberg,
SSAB,  Dagens  Industri  och  så  vidare  har  valt  att  använda  sig  av  det  här
affärssystemet. Visma Business framhåller att kunderna får skräddarsy sina egna
moduler som då blir speciellt anpassade för den egna organisationens
affärsprocesser som en stor fördel. (Vismasoftware, 2008)

4.6 Implementeringen av Visma Business hos TransAtlantic
Här nedan kommer implementeringen av Visma Business att diskuteras utifrån
TransAtlantics verksamhet och deras affärssystemsimplementering som ett
tjänsteföretag.

4.6.1 Projektledningsgruppens uppbyggnad hos TransAtlantic

Samarbetet ökar allt eftersom användarna inser nyttan med att all information
sparas i affärssystemet. Problemet med dubbellagring försvinner och användarna
slipper därför processera och arbeta fram eget material utan kan hämta
informationen direkt ur affärssystemet. Deras arbetsuppgifter blir enklare och
samarbetet ökar genom implementeringen av Visma Business. TransAtlantic hade
sedan tidigare ett affärssystem som skulle förbättra samarbetet. Men eftersom
Visma Business är ett mer anpassat affärssystem till TransAtlantics verksamhet så
utnyttjar användarna affärssystemet mycket mer vilket gör att samarbetet har ökat.
(Thunberg, 2008)

Företagets samarbete med sina kunder har också förbättrats. Ett exempel är att
hamnarna och agenterna i Finland har blivit integrerade i affärssystemet. Följden
har blivit att informationen strömmar genom affärssystemet och blir tillgänglig för
alla. Det här är bara ett exempel på hur samarbetet har förbättrats. TransAtlantic
har skapat liknande sammankopplingar med sina samarbetspartners och kunder i
England, Tyskland och på andra platser i Europa. (Thunberg, 2008; Ågren 2008)

Träning och utbildning av slutanvändarna har underlättats för att Visma Business
är Windows baserat. Användarna har därför haft lättare att ta till sig
affärssystemet och dess funktioner. TransAtlantic har haft en utbildningsgrupp
som kallas ”Visma gruppen”. Medlemmarna har hand om den interna
utbildningen tillsammans med systemförvaltaren. Innan gruppen startade
utbildningen av de övriga användarna utbildades de av externa konsulter. ”Visma
gruppen” fick sedan föra vidare sina kunskaper ut i företaget. Valet av
medlemmar handlade inte om utbildningsnivå eller position utan snarare om
intresse för affärssystemet. Många yngre fanns med i gruppen eftersom de hade
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ett naturligt förhållningssätt till datorer. De fick sedan föra vidare sina kunskaper
till de äldre mer försiktiga användarna. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008)

TransAtlantic valde att anställa en av experterna från Visma Business så att han
skulle kunna förbättra träningen och utbildningen men också ta hand om
affärssystemet och göra de nödvändiga anpassningarna som behövdes. (Thunberg,
2008)

Projektledaren för implementeringen av affärssystemet Visma Business var
TransAtlantics ekonomichef Anders Lindberg. Han hade den autoritära position
som behövdes för att genomföra implementeringen och för att sätta upp mål för
projektet. Lindberg tillsammans med Thunberg gick ut på marknaden och pratade
med branschkollegor för att undersöka olika affärssystem. De valde sedan Visma
Business eftersom det här affärssystemet var mycket anpassningsbart. (Thunberg,
2008; Ågren, 2008) Det fanns också en projektledare från konsultbolaget Sundit
som var den lokala leverantören av Visma Business. Hans uppgifter bestod av att
kontrollera budgeten och tidsramen så att projektkostnaden inte skulle ”skena
iväg”. (Ågren, 2008)

Till sin hjälp hade Lindberg en projektledningsgrupp som kallades ”Visma
gruppen” de var anställda på olika avdelningarna inom TransAtlantic. Han hade
också hjälp av en rad konsulter från Visma för att tillföra den tekniska expertis
som saknades i projektledningsgruppen. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008)

Projektledningsgruppens kompetens och skicklighet bestod av intresserade
användare som ville vara med i utvecklingen och implementeringen av
affärssystemet. De flesta var yngre personer som hade tidigare kunskaper om
Windows och datorer från åren i skolan. De lärde sig snabbt affärssystemets olika
delar eftersom Pyramid var Windowsbaserat. Konsulterna bidrog också med stor
expertis och hjälpte TransAtlantic att anpassa affärssystemet. TransAtlantic valde
därför att anställa en av konsulterna så att han tillsammans med de anställda
kunde genomföra ytterligare förbättringar. Innan anställningen hade en konsult
kommit till TransAtlantic och personalen hade då fått berätta vad de ville ha för
förändring. Han/hon hade sedan gått hem och arbetat på en lösning för att sedan
återkomma någon vecka senare. Den nuvarande lösningen fungerar mycket bättre
eftersom personalen fick vara med i hela processen av anpassningen av
affärssystemet. (Thunberg, 2008)

4.6.2 Företagsledningens delaktighet vid affärssystemsimplementeringen

TransAtlantic har inte upplevt någon större förändring i beslutsfattandet efter
implementeringen eftersom företaget har anpassat affärssystemet efter sina
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affärsprocesser. De anställda arbetar i princip på samma sätt som tidigare. Den
förändring som skett är att det har blivit lättare att få fram statistik och
ekonomiska  siffror  vilket  har  resulterat  i  snabbare  beslut  i  vissa  fall.  Ledningen
känner också att de har fått en större kontroll på de anställdas arbetsuppgifter men
det har inte påverkat beslutsfattandet. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008)

Stöd från högsta ledningen har bestått av ett antal möten där de klart och tydligt
har visat sitt stöd för det nya affärssystemet. På mötena har de anställda fått ta del
av målen med affärssystemet och hur deras arbetsuppgifter kommer att påverkas
av det nya affärssystemet. Eftersom VD:n och ekonomichefen var drivande i
projektet och också fanns med i ledningen kunde personalen gav det här en tydlig
signal över stödet för implementeringen av affärssystemet. Stödet underlättades
också av att stora delar av personalen var med och var drivande i
affärssystemsimplementeringen. Det gjorde att personalen fick en positiv
inställning till affärssystemet redan innan implementeringen. (Thunberg, 2008)

Målet  med  affärssystemet  var  att  få  bort  pappershanteringen  och  den
dubbellagring som det innebär. All information skulle sparas i affärssystemet
vilket skulle förenkla åtkomsten av information och underlätta de anställdas
arbetsuppgifter. Affärssystemet skulle också öka kontrollen genom att bokningar
och transporter skulle bli möjliga att följa i realtid. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008)
Enligt Ågren (2008) skulle även affärssystemet ta bort den
millenniumproblematik som uppstod i de gamla dossystemen.

4.6.3 Affärssystemets påverkan på teknologin

Visma Business är anpassat för tillverkande företag (vilket också de andra
alternativen var) och fungerade därför inte tillsammans med TransAtlantics
affärsverksamhet. Fördelen med Visma Business i jämförelse med de andra
alternativen är ändå att affärssystemet är utvecklat för att företaget ska göra
anpassningar. Vilket innebär att affärssystemets funktioner är skapade för att
företaget ska göra anpassningar efter affärsprocesserna. Minimal anpassning blir
därför omöjlig eftersom alla företag måste göra större eller mindre anpassningar i
affärssystemet. Anledningen är att affärssystemet inte är uppbyggt på ett
standardiserat sätt utan skräddarsys efter kundens behov vid köpet. (Thunberg,
2008; Ågren, 2008)

Visma Business har genomgått en stor anpassning vid implementeringen, därefter
har TransAtlantic gjort kontinuerliga förändringar i affärssystemet. TransAtlantic
införde Visma Business 1999 och så sent som veckan före intervjun (2008-05-02)
bad VD:n systemförvaltaren Ågren att göra nya anpassningar för att han skulle
kunna få ut bättre siffror i redovisningen. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008)
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Problemet med att nya uppdateringar och versioner inte ska fungera med
TransAtlantics egenutvecklade moduler löstes genom att Visma anpassar
uppdateringarna till TransAtlantics verksamhet allt eftersom nya uppdateringar
kommer ut. (Thunberg, 2008) Men Ågren (2008) har en annan uppfattning,
eftersom anpassningarna görs i programmet istället för i kodningen så kommer de
nya uppdateringar som lanseras en gång per år att fungera med affärssystemet.

Förändring av affärsprocesserna har nästintill uteblivit då TransAtlantic istället
har anpassat affärssystemet efter affärsprocesserna. Hade företaget varit ett
tillverkande företag skulle de ha kunnat köpa in olika moduler som passat till de
olika delarna av verksamheten. Men eftersom TransAtlantic är ett tjänsteföretag
på en liten rederimarknad var det lättare att anpassa affärssystemet istället för att
förändra affärsprocesserna. (Thunberg, 2008)

Visma Business är Windows baserat och TransAtalntics Legacy systems har
därför inte påverkats i någon större utsträckning. Anledningen är att de flesta
andra program som TransAtlantic använder sig av fungerar i en Windows
anpassad miljö. Till exempel använder de sig mycket av Excel och Word vilket
ingår i Windows. (Thunberg, 2008; Ågren, 2008) En del anpassningarna har ändå
genomförts så att all information skulle kunna bli integrerad i affärssystemet.
(Ågren, 2008)

4.6.4 Kommunikationen hos TransAtlantic

Genom en effektiv kommunikation i form av möten och informationsmail har
ledningen förberett de anställda på den förändring som affärssystemet kommer
innebära. Följden har blivit att TransAtlantic har fått en lätt och smidig start vid
introduktionen av affärssystemet. För att ytterligare informera de anställda har all
nödvändig information funnits tillgänglig på intranätet. Ledningen har också
skickat ut information till e-postgrupperna så att de olika avdelningarna har
kunnat få anpassad information. TransAtlantics morgonmöten på varje avdelning
samt den gemensamma träffen på fredagar har också bidragit till att de anställda
har fått den information som efterfrågats. Följden har blivit att de anställda har
haft en positiv bild av implementeringen av affärssystemet redan från starten.
(Thunberg, 2008) Ågren (2008) har en negativ uppfattning om hur
kommunikationen har hanterats. Användarna har fått bristfällig information om
affärssystemet och hur deras arbetsuppgifter kommer att påverkas av
implementeringen. Det här kan ses som mycket allvarligt men de flesta av
användarna var ”ganska nöjda” med att få en lösning serverad utan att de behövde
engagera sig i affärssystemsprojektet.
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5 Analys

I analysavsnitten kommer empirin från tjänsteföretagen Koneo och TransAtlantic
att analyseras. Resultatet kommer att jämföras med den teoretiska referensramen
och det tillverkande företaget Westinghouse för att få fram vilka
framgångsfaktorer som påverkar ett tjänsteföretag vid implementeringen av ett
affärssystem.

5.1 Involverade individer

Förtroende, gemensamma mål, delaktighet och en ökad samverkan mellan de
anställda är viktiga begrepp vid framgångsfaktorn samarbete. (Somers & Nelson,
2001; Stefanou, 1999; Collins, 2001) I Westinghouse har samarbetet indirekt
påverkats av affärssystemet genom att företaget har fått en bättre förvaltning över
sina affärsprocesser. TransAtlantic och Koneo däremot har fått ett bättre
samarbete genom en ökad användning av affärssystemet. Koneo har även
förbättrat delaktigheten i affärssystemet genom att användarna kan skicka
meddelanden till varandra i CRM-systemet. TransAtlantics personal har upplevt
fördelarna med affärssystemet, deras arbetsuppgifter har underlättats av att de kan
ta del av information från andra användare i affärssystemet. TransAtlantics
externa samarbeta med kunder och leverantörer har påverkats genom att hamnar
och agenter har integrerats i affärssystemet.

Meningen med träning och utbildning av slutanvändarna är att alla anställda ska
förstå hur affärssystemet fungerar och hur deras arbetsuppgifter kommer att
påverkas av affärssystemsimplementeringen. Konsulter har tidigare erfarenheter
av att utbilda användare och kan därför underlätta träningen och utbildningen av
slutanvändarna. Om användarna kan se fördelarna med affärssystemet blir de mer
positivt inställda och tar till sig affärssystemet i en högre utsträckning. (Remus
2007, Somers & Nelson, 2001; Al-Mashari et al. 2003; Umble et al 2002)

Westinghouse, Koneo och TransAtlantic har agerat på liknande sätt vid utbildning
och träning av slutanvändarna. De har använt sig av externa konsulter som har lärt
upp ett antal personer från olika avdelningarna på företaget. De här personerna har
sedan bildat en utbildningsgrupp som fått ansvaret för utbildningen av den övriga
personalen. Fördelen med att medlemmarna i utbildningsgruppen kommer från
olika avdelningar har varit att de har kunnat lyfta fram den speciella avdelningens
önskemål vid affärssystemsimplementeringen. De anställda har därför känt sig
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delaktiga vid implementeringen eftersom deras avdelning har haft möjlighet att
påverka och anpassa affärssystemet efter deras behov.

Projektledaren ska ha en hög position och ett bra affärsperspektiv eftersom han
ska ta kostsamma, synliga och radikala beslut. Projektledarens auktoritet skapar
även en trovärdighet som underlättar hans påverkan på ledningen och förhindrar
motståndet bland användarna. (Fui-Hoon Nah et al., 2003; Kuang et al., 2001;
Somers och Nelson, 2001; Falkowski, 1998: Rosario, 2000; Stefanou, 1999,
Sumner, 1999) VD, IT-ansvarig, ekonomichef eller verksamhetsutvecklare har
varit benämningarna på personerna som företagen har valt att använda som
projektledare. Personerna har haft den auktoritet som krävts för att kunna påverka
ledningen och de anställda. Intressant att nämna är att teorin tar upp en
projektledare som ska driva projektet, men alla de tre företagen som vi har
intervjuat  har  använt  sig  av  flera.  Westinghouse  har  använt  sig  av  sex
projektledare där en har varit ytterst ansvarig medan de övriga projektledarna har
fått ett mycket stort ansvar för sitt utvecklingsområde. I Koneos och
TransAtlantics fall har VD:n varit med vid valet av affärssystemet för att sedan
lämna över ansvaret till projektledaren.

Projektledningsgruppen ska bestå av individer från olika avdelningar så att en
helhetsbild av företaget kan skapas. För att ytterligare höja
projektledningsgruppens kompetens skall företaget ta in externa konsulter.
(Somers & Nelson 2001; Kuang et al., 2001; Holland och Light, 1999; Sumner,
1999) Projektledningsgrupperna hos Westinghouse och TransAtlantic har
innehållit individer från alla de olika avdelningarna på företagen. Koneo är ett litet
företag som inte har några avdelningar att ta hänsyn till. Men diskussioner i
korridorerna och i fikarummet har medfört att de anställda ändå har kunnat lämna
önskemål som gjort att de känt sig delaktiga i affärssystemsimplementeringen.
Projektledningsgrupperna på alla de tre företagen har bestått av externa konsulter.
Westinghouse har dessutom haft en lösningskoordinator och flera
förändringsmedarbetare i projektledningsgruppen. Westinghouse bedriver en
mycket mer omfattande affärssystemsimplementeringen än Koneo och
TransAtlantic vilket kan vara anledningen till att fler personer arbetar med
affärssystemsimplementeringen.

Projektledningsgruppen ska bestå av användare från olika avdelningar inom
företaget. Till sin hjälp har de ett antal konsulter som skall bidra med teknisk
kompetens och erfarenheter om tidigare affärssystemsimplementeringar. Det är
viktigt att alla användare i projektledningsgruppen får  den kompetens och
skicklighet som krävs för att de ska kunna föra vidare sina kunskaper vid
träningen och utbildningen av de övriga användarna i företaget. (Somers och
Nelson, 2001; Poon at al, 2001; Clemons, 1998; Bingi et al. 1999; Holland och
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Light, 1999; Sumner, 1999) Intresserade och kunniga användare från olika
avdelningar i företagen Westinghouse, Koneo och TransAtlantic har tillsammans
med konsulterna varit med vid utvecklingen av affärssystemet. För att informera
de övriga anställda om affärssystemets funktioner har konsulterna utbildat
projektledningsgruppen. De har sedan fått ansvaret att föra vidare sina kunskaper
och utbilda den övriga personalen.

Konsulterna har haft en avgörande roll vid implementeringen av affärssystemen
på företagen. På Westinghouse har konsulterna bland annat ansvarat för
utbildningsplanerna, kommunikationsplanerna och driften av affärssystemet.
TransAtlantic däremot insåg tidigt att den anpassning som behövdes var så viktig
att de anställde en av konsulterna som systemförvaltare. Koneo har med hjälp av
konsulter kunnat utveckla ett anpassat tidredovisningssystem och en copy/klick
modul till sin verksamhet.

5.2 Företagsledningens ansvarsområden

Förändring i beslutsfattandet handlar om att arbetsrutinerna i företaget kommer
att förändras eftersom affärssystemet leder till en omstrukturering i
affärsprocesserna. Cheferna måste därför anpassa och informera om sina
beslutsförändringar. Införandet av affärssystemet och förändringen i
beslutsfattandet leder även till att all personal börjar arbeta i affärssystemet.
(Umble et al., 2002; Fui-Hoon Nah et al., 2003; Somers och Nelson, 2001; Milis
och Mercken, 2002; Bingi et al, 1999) Westinghouse, TransAtlantic och Koneo
har alla påverkats av affärssystemet och deras beslutsfattande har därigenom
förändrats. De själva ser dock inte förändringen när frågan kommer upp. Men
medger samtidigt att företaget har fått en bättre konroll och mer nyttig information
som ledningen kan använda sig av vid olika beslutsunderlag. Eftersom
beslutsunderlaget har förbättrats kan ledningen mycket lättare få en större
överblick över organisationen och därigenom fatta bättre beslut.

Efter implementeringen av affärssystemet har samtliga personer hos Koneo börjat
arbete i affärssystemet och påverkas därför av samarbetet och de beslut som tas i
gruppen. Westinghouse och TransAtlantic hade redan innan implementeringen ett
gemensamt affärssystem för alla anställda och har därför inte påverkats på samma
sätt.

Stöd från högsta ledningen är viktigt eftersom det gäller att de anställda känner
sig delaktiga och förstår betydelsen av förändringen som
affärssystemsimplementeringen innebär. Förutom att visa sitt stöd ska
företagsledningen skapa mål för affärssystemsimplementeringen samt förklara för
de anställda hur deras arbetsuppgifter kommer att påverkas. (Kuang et al., 2001;
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Somers & Nelson 2001; Fui-Hoon Nah et al, 2003) Ledningens uppgift har på alla
de tre företagen varit att engagera och föra fram vilka mål som finns med
affärssystemsimplementeringen. På Westinghouse har det dock inte funnits några
tydliga beskrivningar över hur affärssystemsimplementeringen kommer att
påverka individerna. Okunskaperna är en risk och kan lätt omvandlas till ett
motstånd mot affärssystemet som kan få negativa konsekvenser på
affärssystemsimplementeringen.

Målbeskrivningen ska förklara vilka mål och vilken riktlinje som finns för
affärssystemet och dess implementering. Det är därför viktigt att föra ut målen till
användarna så att de vet hur de kommer att påverkas av affärssystemet. (Somers
& Nelson 2001; Collin, 2001; Taylor, 2000) Alla företagen har haft uppsatta mål
med  affärssystemet  och  dess  implementering.  Det  som  skiljer  Koneo  från  de
övriga företagen är att de inte hade någon nedskriven målbeskrivning. De
anställda hade ändå kontroll över målen och vad affärssystemet skulle tillföra
företaget vilket var det viktigaste.

5.3 Teknisk anpassning

Minimal anpassning handlar  om  att  affärssystemet  i  så  liten  utsträckning  som
möjligt ska anpassas till affärsprocesserna. Företaget ska istället göra tvärtom, de
ska anpassa sina affärsprocesser så att de fungerar effektivt med affärssystemet.
Vid en anpassning av affärssystemet kommer företaget att behöva modifiera
mjukvaran vilket leder till fler fel och att nya uppdateringarna inte kommer att
fungera med företagets affärssystem. (Holland och Light, 1999; Sumner, 1999;
Kuang et al., 2001; Rosario, 2000) Här framkommer skillnaderna mellan ett
tillverkande företag och ett tjänsteföretag. Westinghouse som är ett tillverkande
företag har använt sig av affärssystemets standardiserade lösningar till 85-90
procent. Den anpassning som Westinghouse har gjort beror på myndigheternas
krav som inte affärssystemet var anpassat för. Tjänsteföretagen TransAtlantic och
Koneo däremot har fått göra stora anpassningar av affärssystemen och har därmed
bortsett från minimal anpassning. Anledningen till anpassningen av affärssystemet
beror enligt dem själva på att affärssystemen är anpassade för tillverkande företag.

Förändring av affärsprocesserna handlar om att företaget ska omstrukturera och
förändra sina affärsprocesser så att de anpassas efter affärssystemet. (Bingi et al.,
1999; Somers och Nelson, 2001; Rosario, 2000; Holland och Light, 1999; Fui-
Hoon Nah et al., 2003) Westinghouse affärssystem har till och med fungerat bättre
tillsammans med företagets verksamhet än vad de hade förväntat sig. Företaget
har därför med hjälp av förändringsmedarbetarna anpassat affärsprocesserna efter
affärssystemet. Anledningen till anpassningen beror på att de inte vill hamna i



MÄLARDALENS HÖGSKOLA
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
D-uppsats, IT-ekonomi
Niklas Burman & Yusuf Kaya

Grupp 2005 - 44 -

samma situation som de gjorde i det gamla affärssystemet där modifieringar av
affärssystemet resulterade i massor av problem. TransAtlantic och Koneo har
bortsett från förändring av affärsprocesserna. Affärssystemet skiljer sig så mycket
från deras verksamheter och en förändring av affärsprocesserna skulle därför inte
vara möjlig. Ett exempel i Koneos fall handlar om att de skulle tvingas använda
sig av lager med standardiserade priser om de hade förändrat affärsprocesserna
istället för affärssystemet. Det här hade inte fungerat eftersom Koneos priser
skiftar från dag till dag och ett lager med fasta priser skulle påverka företagets
ekonomi och tillväxt negativt.

Legacy systems står för den samlade uppsättningen av befintliga
affärsverksamhetsprocesser, organisationsstrukturen, kulturella och IT. (Holland
och Light, 1999; Bennett, 1995; Fui-Hoon Nah et al., 2003; Kuang et al., 2001)
De flesta av Westinghouse Legacy systems har inte påverkats av
implementeringen av affärssystemet. Intranätet, mailsystemet och så vidare har
Westinghouse  valt  att  hålla  utanför  affärssystemet.   Den  svårighet  som
Westinghouse ändå har ställts inför är att anpassa PRS-systemet som var utvecklat
för att fungera tillsammans med Westinghouse gamla affärssystem. TransAtlantic
och Koneo däremot har inte haft några större problem eftersom de flesta av deras
applikationer är Windows baserade vilket också deras affärssystem är.

5.4 Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation handlar om att övervinna motståndet mot affärssystemet
samt att föra ut informationen om varför företaget inför ett nytt affärssystem och
vilka effekter det kommer att få för den enskilde individen i företaget. (Motwani
et al., 2005; Al-Mashari et al, 2003, Fui-Hoon Nah et al, 2003; Milis och
Mercken, 2002; Slevin och Pinto, 1987; Belmiro et al, 2000; Kitchen och Daly,
2002; Somner och Nelson, 2001)

Westinghouse har haft en kommunikationsplan över hur kunder och myndigheter
samt den interna verksamheten skall få information om affärssystemet.
Informationen har framförallt framförts till de fjorton superanvändarna samt de
olika avdelningscheferna. De här personerna har i sin tur fått i uppgift att föra
vidare informationen ut till de övriga anställda.

Koneo har använt sig av morgonmöten samt veckomöten där ledningen går
igenom viktiga aktiviteter och händelser i företaget. Utöver den här informationen
har inofficiella möten ägt rum i korridorerna och i fikarummet där personalen har
fått mer exakt information om hur de kommer att påverkas av förändringen.
Koneo har även skickat ut information via intranätet och till personalens e-
postadresser.
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TransAtlantics information ut till de anställda har skett vid avdelningsmötena på
morgonen samt vid det gemensamma mötet på fredagarna. Utöver den här
informationen har användarna underrättats via intranätet och genom
specialanpassad information som har skickats ut via e-post till de olika
avdelningarna. Systemförvaltaren har en annan åsikt angående den effektiva
kommunikationen, han anser att kommunikationen har varit bristfällig över hur
affärssystemet skulle påverka användarnas arbetsuppgifter.

5.4 Sammanfattning av analysen

I teoriavsnittet tog vi upp IHIP-modellen och Grönroos definition av varor och
tjänster. Vi tog också upp debatten om att skillnaden mellan varor och tjänster har
minskat  och  att  den  idag  är  lika  stor  som mellan  olika  typer  av  tjänster.  Av den
anledningen vill många forskare ta bort begreppen varor och tjänster och ersätta
dem  med  något  som  de  kallar  för  service.  I  analysen  kan  vi  se  ett  liknande
mönster. De framgångsfaktorer som behandlar människor och deras relationer
skiljer sig inte mellan tillverkande företag och tjänsteföretag. För att tydligare
förklara vilka framgångsfaktorer vi menar så finns de sorterade under rubrikerna
involverade individer, företagsledningens ansvarsområde och effektiv
kommunikation.

De skillnader som framstår mellan tillverkande företag och tjänsteföretag finns
under rubriken teknisk anpassning och beror enligt oss på uppbyggnaden av
affärssystemet. Med uppbyggnaden menar vi att affärssystemet är skapat och
anpassat efter ett tillverkande företag. Det gör att Westinghouse kan använda sig
av framgångsfaktorer som minimal anpassning och förändring av
affärsprocesserna. Tjänsteföretagen Koneo och TransAtlantic har däremot fått
bortse från de här framgångsfaktorerna. En av anledningarna till att
tjänsteföretagen inte kan använda sig av minimal anpassning och förändring av
affärsprocesserna är perishability. Perishability innebär att en tjänst inte går att
lagra. En sittplats på en buss går inte att lagra och säljas senare. Av den
anledningen så förändras priset beroende på efterfrågan för att locka kunderna att
utnyttja tjänsten. Det här är dagens affärssystem inte anpassade till, affärssystemet
kräver ett lager med givna priser som inte förändras allt för ofta. Men om vi ser på
Koneo  var  perishability  en  av  anledningarna  till  att  de  gjorde  en  anpassning  av
affärssystemet. Precis som teorin beskriver så skiljer sig Koneos priser mellan
olika tidpunkter och de blev därför tvungna att föra in en styckkostnadsfunktion i
affärssystemet. Koneo använder sig inte av ett lager vilket affärssystemet var
uppbyggt för att företaget skulle ha. Det här är bara ett exempel på anledningen
till att ett tjänsteföretag inte kan använda sig av framgångsfaktorerna som finns
under rubriken teknisk anpassning (i figur 4 presenteras framgångsfaktorerna
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under teknisk anpassning med fet text och ett galler tecken). De övriga
skillnaderna mellan ett tillverkande företag och ett tjänsteföretag har försvunnit
vilket har medfört att de kan använda sig av samma framgångsfaktorer i de övriga
fallen som vi har studerat.
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6 Slutsats

I slutsatsen presenteras vilka framgångsfaktorer som enligt oss är viktiga att ta i
beaktning vid implementering av ett affärssystem hos ett tjänsteföretag.

I analysen presenterades skillnaderna mellan ett tillverkande företag och ett
tjänsteföretag. Precis som många forskare har diskuterat så har skillnaderna
mellan varor och tjänster minskat. Involverade individer, företagsledningens
ansvarsområde och effektiv kommunikation har behandlat ett antal
framgångsfaktorer där skillnaderna mellan det tillverkande företaget
Westinghouse och tjänsteföretagen TransAtlantic och Koneo har suddats ut.
Självklart finns det små skillnader men de är minst lika stora mellan de båda
tjänsteföretagen som i en jämförelse med det tillverkande företaget. Skillnaderna
som ändå uppstått mellan de olika företagen kan mycket väl bero på
storleksskillnaden som finns mellan Westinghouse (700 anställda i Västerås),
TransAtlantic (40 anställda) och Koneo (11 stycken anställda inklusive ledning).
Det finns en möjlighet att tydligare skillnader hade upptäckts om vi hade
intervjuat fler företag. En annan faktor som har försvagat vår uppsats är
intervjufrågorna som kan uppfattas som något ledande. Det här kan ha påverkat
intervjupersonernas svar och därigenom försämrat kvalitén på intervjumaterialet.
Det här är brister i vår studie som läsaren bör ta i beaktning.

Skillnaderna mellan det tillverkande företaget och tjänsteföretagen har funnits
under kategorin teknisk anpassning. Enligt företagen har skillnaden uppstått
eftersom affärssystemen är utvecklat för tillverkande företag. Westinghouse är ett
exempel på ett tillverkande företag och deras implementering av affärssystem
passade till och med bättre ihop med företagets verksamhet än vad de hade
förväntat sig. TransAtlantic som är ett tjänsteföretag fick anställa en av
konsulterna för att de nödvändiga anpassningarna skulle bli möjliga. Här ser vi
hur de stora skillnaderna mellan ett tillverkande företag och ett tjänsteföretag
uppkommer. Skillnaderna finns inte i framgångsfaktorn utan i uppbyggnaden av
affärssystemet som hindrar tjänsteföretagen att följa framgångsfaktorerna. Det är
mycket negativt, då teorin tar upp svårigheter som ett företag ställs inför om de
bortser från framgångsfaktorerna. Resultatet blir att ett tjänsteföretag får en
mindre möjlighet att få en lyckad affärssystemsimplementering på grund av
uppbyggnaden av affärssystemet.

En tanke som uppkommit under arbetets gång och som även bekräftats av många
forskare, är hur gränserna mellan varor och tjänster försvinner. Istället bildas det
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gemensamma begreppet service. Om det här är fallet måste affärssystemen
utvecklas för att ha kvar sin avgörande roll i företaget. Affärssystemen kommer
därför att anpassas till serviceföretagen och skillnaderna som uppstår under
kategorin teknisk anpassning kommer då att försvinna. Den här framtidstron
förstärks av att tillverkningsföretagen allt mer fokuserar på service, support och
andra tjänsteerbjudanden för att ha kvar sin position på marknaden. Ett exempel är
citatet från en kund till IBM (Applegate, 2005, s. 133)”We don’t need one more
disk driver company, we don´t need one more database company or one more PC
company. The one thing that you guys do that no one else can do is help us
integrate and create global solutions.” Det spelar alltså ingen roll att det finns 100-
tals andra aktörer på marknaden som kan kopiera och erbjuda samma produkt. Det
som de här företagen saknar är förmågan att erbjuda den helhetslösning av
support, service och underhåll som IBM i det här fallet erbjuder. Ett tydligt
exempel enligt oss på hur produkten minskat i betydelse och hur servicen istället
har växt fram som den avgörande konkurrensfaktorn. Det här får oss att våga tro
på utvecklingen mot nya affärssystem som är utvecklade för serviceföretag.
Konsekvensen av de nya affärssystemen kommer bli att skillnaderna mellan
tjänsteföretag och tillverkande företag kommer att försvinna. Alla företag kommer
då att kunna använda sig av samma framgångsfaktorer vid implementeringen av
ett affärssystem. Resultatet blir att både tillverkande företag och tjänsteföretag
kommer få samma chanser att lyckas med sin affärssystemsimplementering.

Som ett svar på frågeställningen vilka framgångsfaktorer ska ett tjänsteföretag ta i
beaktning vid implementeringen av ett affärssystem? Så anser vi att
framgångsfaktorerna som finns under kategorierna involverade individer,
företagsledningens ansvarsområde och effektiv kommunikation skall efterföljas.
Däremot framgångsfaktorerna som finns under teknisk anpassning ska
tjänsteföretaget  använda  sig  av  men  inte  i  en  så  stor  utsträckning  att  det  förstör
deras affärsidé och där med grunden i företaget. För att lyckas med det här gäller
det för varje individuellt tjänsteföretag att titta på framgångsfaktorerna minimal
anpassning, förändring av affärsprocesserna och Legacy systems för att se i vilken
omfattning de kan använda sig av de här framgångsfaktorerna. Inte att förglömma
är ändå att framgångsfaktorerna under kategorin teknisk anpassning är framtagna
av forskarna som viktiga faktorer för att öka möjligheten till en lyckad
affärssystemsimplementering. Svårigheten hos ett tjänsteföretag blir därför att
avväga i vilken omfattning som de ska använda sig av alla tekniska
framgångsfaktorer.
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7. Förslag på fortsatt forskning

Här presenteras ämnen som uppkommit under studiens gång som är intressanta
att vidareutveckla. Vi har dock valt att avstå från det här då vår uppsats har ett
annat fokuseringsområde.

Vår framtidstro bygger på att tjänster och produkter kommer att försvinna och
istället ersättas av begreppet service. Om det blir verklighet kommer
affärssystemen att anpassas till serviceföretagen för att ha kvar sin position på
marknaden. Ett serviceföretag måste kunna anpassa sina priser till den skiftande
efterfrågan. Vi har tidigare tagit upp exemplet med bussen där priserna för de
olika sittplatserna varierar mellan olika tidpunkter eftersom bussen kommer att
avgå oavsett hur många personer som väljer att använda sig av tjänsten. När
företagen kommer att kunna använda sig av standardiserade priser från
affärssystemen kommer priserna att optimeras och därmed försvinner
konkurrenskraften. Anledningen är att alla bussbolag kommer att använda sig av
ungefär samma priser, precis som dagens producerande företag gör. Vilket får
konsekvensen att serviceerbjudandena standardiseras och därmed förlorar sin
konkurrenskraft. När priserna och utformningen av både tjänster och produkter
optimeras, hur kommer då framtidens företag att skaffa sig konkurrensfördelar?

Vi har studerat tolv stycken framgångsfaktorer som de flest forskare har tagit upp
som viktiga framgångsfaktorer att ta i beaktning vid implementeringen av ett
affärssystem. Det finns många fler framgångsfaktorer och det vore därför
intressant att undersöka om de här framgångsfaktorerna stärker eller försvagar vår
framtidstro om att tillverkande företag och tjänsteföretag kan använda sig av
samma framgångsfaktorer om man bortser från de tekniska framgångsfaktorerna.
För att utveckla vår studie skulle det också vara intressant att studera fler
tjänsteföretag för att se om vi har fångat upp en rättvis bild av hur
framgångsfaktorerna ett tjänsteföretag.
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Bilaga 1 – Intervjufrågor

Allmänna frågor

· Gör en allmän beskrivning av företaget
· Vad är dina arbetsuppgifter och vilken position har du i företaget?
· På vilket sätt var ni delaktig vid implementeringen?
· Vad har ni för affärssystem och hur använder ni er av det?
· Hur länge har ni haft affärssystemet?
· Vad var orsaken till att ni införskaffade ett affärssystem?
· Hur har personalens arbetsuppgifter förändrats?

Frågor om affärssystemet

· Vilka fördelar har ni upplevt med ert affärssystem?

· Hur genomfördes er implementering och vilka var delaktiga?

· Hur fördelades era kostnader rent procentuellt mellan mjukvaran,
utbildning och implementeringsgrupper, konsulter och hårdvara?

· Finns det några nackdelar med ert affärssystem?

Framgångsfaktorerna vid implementeringen av ett affärssystem

Vid implementering av ett affärssystem har forskarna tagit fram en rad
framgångsfaktorer för att ett företag ska få en lyckad implementering av ett
affärssystem.

Involverade individer kommer behandla företagets personal och vilka faktorer
som är viktiga att tänka på vid implementeringen.

· Hur har samarbetet påverkats av att organisationen har implementerat ett
affärssystem?

· Vid implementeringen har ni använt er av träning och utbildningsgrupper
för att lära/utbilda personalen i affärssystemets funktioner och
uppbyggnad? I så fall hur har grupperna sett ut och hur har det fungerat?
Vilka personer har varit ansvariga/skött utbildningen?

· Har ni använt er av en projektledare? Hur har hans uppgifter sett ut? Samt
vilken position har han/hon i företaget?
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· Har ni en projektledningsgrupp? Vilka individer ingår i gruppen och från
vilka avdelningar kommer gruppmedlemmarna? Vilka uppgifter har
projektledningsgruppen haft? Har ni använt er av en konsult i gruppen?

Företagsledningens ansvarsområden kommer behandla ledningens
ansvarsområden och vilka strategiska beslut som tas för att få en lyckad
affärssystemsimplementering

· Har beslutsfattandet förändrats i och med implementeringen av
affärssystemet? I så fall på vilket sätt?

· Finns det ett klart och tydligt stöd från högsta lednigen vid
implementeringen av affärssystemet? Hur har stödet sett ut?

· Finns det tydligt formulerade målbeskrivningar om vad organisationen vill
uppnå med affärssystemet?

Teknisk anpassning kommer behandla de tekniska systemen och hur företaget ska
förändra och anpassa dem för att få en lyckad affärssystemsimplementering

· Har företaget anpassat affärssystemet efter sina affärsprocesser eller har
affärsprocesserna anpassats efter affärssystemet? Har modifiering gjorts på
mjukvaran?

· Har ni gjort anpassningar på organisationsstrukturen, kulturen eller
informationsteknologin vid implementeringen av affärssystemet?

· Har era kommunikationskanaler utvecklats i och med införandet av
affärssystemet? Hur har ni informerat era anställda om den förändring som
affärssystemet innebar? Har ni en kontinuerlig kontakt med de anställda
genom till exempel intranät, nyhetsbrev eller möten?
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Bilaga 2 – Intervjufrågor tillsammans med grupp 2002

Allmänna frågor

· Gör en allmän beskrivning av företaget
· Vad är dina arbetsuppgifter och vilken position har du i företaget?
· På vilket sätt var du delaktig vid implementeringen?
· Vad har ni för affärssystem och hur använder ni er av det?
· Hur länge har ni haft affärssystemet?
· Vad var orsaken till att ni införskaffade ett affärssystem?

Frågor om affärssystemet

· Vilka anledningar fanns det till att ni ändrade affärssystem?
- Har affärssystemet uppfyllt sitt syfte?

· Har implementeringen och det nya affärssystemet påverkat era
samarbetspartners och kunder på något vis?

- Om ja, hur?
- Har de anpassat sig efter er?
- Har det samma system som ni, har ni tillgång till deras system?
- Negativa aspekter, felaktiga fakturor, sena leveranser, felaktiga

lager och inventerings värden

· Vilket/vilka system använde ni innan implementeringen?
- Flera olika system?
- Flera olika leverantörer?
- Var det något som gjorde att ni tvekade till att implementera ett

nytt affärssystem

· Hur påverkades verksamheten när affärssystemet aktiverades (go live)?
- Nedgång i effektivitet
- Problemfritt
- Andra problem

· Hur lång tid tog implementeringen?
- Höll den sig inom tidsramen

· Hur kom ni fram till det affärssystem som ni har idag?
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- Kände ni att det fanns system för ert företag eller var alla system
utvecklade för stora företag

· Var det problem med att flytta data från det gamla systemet/systemen till
det nya affärssystemet?

- Om ja, hur löste ni det
- Hur gick det till
- Förlorade ni information
- Om ni hade flera system hur fick ni enhetlighet i informationen i

det nya systemet, var det problem med detta?

· Fick ni bättre kontroll över er verksamhet efter implementeringen?
- Vilka fördelar
- Konkurrensfördelar

· Förekommer det något underhållsarbeta av affärssystemet efter
implementeringen?

- Exempelvis uppdateringar
- Budgeterad kostnad för underhålls arbete

· Vilka fördelar har nu upplevt med ert affärssystem?
- Integrera
- Optimera
- Informera

· Hur genomfördes er implementering?
- Big bang eller fasad implementering
- En databas
- Språk, kultur, politik, lagar, styrning och personalens kunskaper.
- Ekonomi, infrastruktur och tillverkning

· Vad var kostnaden för implementeringen? Hur fördelades era kostnader
rent procentuellt mellan mjukvaran, utbildning och
implementeringsgrupper, konsulter och hårdvara?

· Vilka nackdelar ser ni med ert affärssystem?
- Kostnader för nya produkter
- Kommunikationsproblem
- Problem med nya affärsprocesser
- Mindre kundanpassning
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- Standardisering

Framgångsfaktorerna vid implementeringen av ett affärssystem

Vid implementering av ett affärssystem har forskarna tagit fram en rad
framgångsfaktorer för at få en lyckad implementering av ett affärssystem.
Framgångsfaktorerna är framtagna för tillverkande företag, vi kommer att
använda dem för att se hur de påverkar ett tjänsteföretag.

Involverade individer kommer behandla företagets personal och vilka faktorer
som är viktiga att tänka på vid implementeringen.

· Hur har samarbetet påverkats av att organisationen har implementerat ett
affärssystem? Samt hur har personalens arbetsuppgifter förändrats?

· Vid implementeringen har ni använt er av träning och utbildningsgrupper
för att lära/utbilda personalen i affärssystemets funktioner och
uppbyggnad? I så fall hur har grupperna sett ut och hur har detta fungerat?
Vilka personer har varit ansvariga/skött utbildningen?

· Har ni använt er av en projektledare? Hur har hans uppgifter sett ut? Samt
vilken position har han/hon i företaget?

· Har ni en projektledningsgrupp? Vilka individer ingår i gruppen och från
vilka avdelningar kommer gruppmedlemmarna? Vilka uppgifter har
projektledningsgruppen haft? Har ni använt er av en konsult i gruppen?
Har projektledningsgruppen varit ansvarig för utbildningen av personalen?

Företagsledningens ansvarsområden kommer behandla ledningens
ansvarsområden och vilka strategiska beslut som tas för att få en lyckad
affärssystemsimplementering

· Har beslutsfattandet förändrats i och med implementeringen av
affärssystemet? I så fall hur?

· Finns det ett klart och tydligt stöd från högsta lednigen vid
implementeringen av affärssystemet? Hur har detta stöd sett ut?

· Finns det tydligt formulerade målbeskrivningar av vad organisationen vill
uppnå med affärssystemet?

Teknisk anpassning kommer behandla de tekniska systemen och hur företaget ska
förändra och anpassa dem för att få en lyckad affärssystemsimplementering
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· Har företaget anpassat affärssystemet efter sina affärsprocesser eller har
affärsprocesserna anpassats efter affärssystemet? Har modifiering gjorts på
mjukvaran?

Legacy systems står för den samlade uppsättningen av befintliga
affärsverksamhetsprocesser, organisationsstrukturen, kulturella och
informationsteknologin.

· Har ni komplexa eller simpla Legacy systems? Har nu gjort anpassningar
på organisationsstrukturen, kulturen eller informationsteknologin?

· Har er kommunikationskanaler utvecklats i och med införandet av
affärssystemet? Hur har ni informerat era anställda om den förändring som
affärssystemet innebär? Har ni en kontinuerlig kontakt med de anställda
genom till exempel intranät, nyhetsbrev eller möten?
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Sammanfattning
Grupp 2005

Titel: Viktiga framgångsfaktorer som ett tjänsteföretag ska ta
i beaktning vid implementeringen av ett affärssystem.

Författare: Niklas Burman
Yusuf Kaya

Handledare: Peter Ekman

Problem: Vilka framgångsfaktorer ska ett tjänsteföretag ta i
beaktning vid implementeringen av ett affärssystem?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera
vilka framgångsfaktorer som ett tjänsteföretag ska ta i
beaktning vid implementering av ett affärssystem.

Metod: Med hjälp av teorier om olika framgångsfaktorer och
fem stycken intervjuer på ett tillverkande företag och
två tjänsteföretag kommer vi att försöka svara på
frågeställningen.

Teori: De kritiska framgångsfaktorerna ger nyttig information
samt beskriver hur ett företag skall gå tillväga för att få
en lyckad implementering av ett affärssystem (Fui-
Hoon Nah, 2003; Holland och Light, 1999; Kuang et
al, 2001).

Analys: Ett tjänsteföretag kan inte använda sig av
framgångsfaktorerna som finns under rubriken teknisk
anpassning. De övriga skillnaderna mellan ett
tillverkande företag och ett tjänsteföretag har
försvunnit vilket har resulterat i att de övriga
framgångsfaktorer kan användas av båda
företagsformerna.

Slutsatser: Vår framtidstro bygger på att skillnaderna mellan ett
tjänsteföretag och ett tillverkande företag kommer att
minska. Anpassade affärssystem för den gemensamma
marknaden kommer att skapas. Framgångsfaktorer
kommer då att vara anpassade för både tillverkande
företag och tjänsteföretag.
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