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Resumé 
 
Standardsystem görs idag för att passa de flesta verksamheter, och ses i de flesta fall som det 
naturliga valet vid införskaffandet av ett nytt IT-system. Skillnaderna i att skaffa ett 
standardsystem i förhållande till ett skräddarsytt system är stora. Processen börjar med att 
välja system och själva utvecklingen består av att anpassa systemet. Vid en första anblick kan 
det se ut att vara en lätt, snabb och billig process men det visar sig oftast vara en komplex, 
tidsödande och dyr process som leder till leverantörsberoende. Uppsatsens syfte är därför att 
närmare undersöka vilka anpassningsrelaterade problem och förhållanden det är som gör att 
ett standardsystem inte fullt ut lever upp till kundens krav i samband med införande och 
underhåll av systemet. Studien inleds med en litteratursyntes där de nyckelbegrepp som 
används i samband med standardsystem förklaras, varefter en empirisk undersökning görs 
med fokus på såväl beställare som leverantörer. Resultaten mynnar ut i ett antal faktorer som 
kan visa sig vara avgörande för en lyckad implementering av ett standardsystem. 
 
 
Nyckelord 
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Förord 

Att ett standardsystem inte alltid uppfyller de förväntningar man har kan knappast beskrivas 
tydligare än med följande citat från en av våra respondenter: 
 
 

”Jag ångrar mig så in i helvete att jag betalt någonting överhuvudtaget” 

 

Tack till… 

Först och främst vill vi tacka alla de respondenter som tagit sig tid att låta oss intervjua dem. 
Vi vill också passa på att tacka vänner och bekanta som kommit med konstruktiva idéer och 
förslag till vår uppsats. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Markus Lahtinen som 
givit oss råd och tips under hela arbetets utförande. 
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1 Inledning 

Precis som att en blivande student står inför valet av utbildning står en organisation inför valet 
av vilket system man ska använda. En blivande student måste till att börja med välja vilken 
utbildning han ska läsa, vilket kan jämföras med det val av system (beslutstödssystem, ERP 
etc) som en organisation står inför. En blivande student läser in sig på de olika skolornas 
utbildningar, och står därefter inför valet av vilken högskola han ska läsa vid. Detta kan 
jämföras med vilken utvecklare av standardsystem som en organisation väljer att använda sig 
av (exempelvis SAP eller Oracle). Studenten får förlita sig till den beskrivning som skolan har 
av utbildningen på samma sätt som en organisation får förlita sig till den systembeskrivning 
som leverantören tillhandahåller. Detta tillsammans med leverantörens rykte utgör sedan 
grunden för beställarorganisationens val av leverantör, precis som att en student ofta väljer 
den skola som har bäst rykte. Studenten börjar så småningom på utbildningen, och beställaren 
får implementerat systemet. Studenten står då inför valet av fria kurser och tilläggskurser, som 
kan jämföras med systemets programtillägg (plugins) och anpassning. Att studera är en 
investering som förhoppningsvis ska leda till ett arbete med lite bättre lön och bättre 
arbetsvillkor, precis som att en organisation hoppas på att ett införskaffat system ska såväl 
löna sig ekonomiskt som underlätta arbetet. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vid ett läkarbesök vet ofta inte patienten vad denne behöver. Därför är det av yttersta vikt att 
läkaren besitter särskild kompetens att avgöra vad patienten (kunden) behöver. Detta är 
således uppenbarligen en medicinsk problematik. På motsvarande sätt krävs det av en 
systemvetare att denne besitter kunskaperna att avgöra vad en kund behöver. Detta då det är 
långt ifrån säkert att kunden alltid vet vad denne behöver, eller att det han tror sig behöva är 
det rätta. Då alla kunder omöjligt kan förväntas besitta systemvetenskapliga kunskaper är det 
systemvetarens uppgift att sitta inne med rätt kunskap och kompetens för kunden. 
 
Inom ämnet systemvetenskap är det en central frågeställning vad som gör oss till bättre 
systemvetare, varför detta är en bakomliggande aspekt i denna uppsats. För att svara på en 
sådan fråga förefaller det nödvändigt att först klargöra vad en systemvetare är. En aktiv 
systemvetare kan ha väldigt skiftande arbetsuppgifter och skiftande kompetens. Detta på 
grund av att utbildningen är utformad så att man kan specialinrikta sig inom ekonomi, 
pedagogik, psykologi etc. Inte ens institutionen för informatik vid Lunds universitet kan 
entydigt redogöra för vad en systemvetare är. Begreppet systemvetare är för de flesta således 
så brett och odefinierat att vi anser att det krävs en redogörelse för vad vi i detta sammanhang 
åsyftar med detta. Vi anser att det är lämpligt att vi begränsar vår definition av systemvetare 
till den kategori av systemvetare som uppsatsen behandlar, och vi avser i detta fall en 
systemvetare med den kompetens som omfattar att primärt agera konfigurerare. 
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Den kompetens som krävs för att implementera och konfigurera ett system som passar för 
kunden innefattar att kunna tillgodogöra sig förståelse för de krav kunden har på sitt system, 
de problem systemet ställs inför, samt att kunna kommunicera med kunden på dennes, icke-
systemvetenskapliga, språk och översätta detta till branschens språk – och vice versa. Allt 
eftersom företag går från användandet av skräddarsydda system till standardsystem (Carney et 
al. 2000) har de färdigheter och tankesätt som krävs av en systemvetare förändrats. I denna 
situation måste systemkonfigureraren ha både en stor kunskap om standardsystemet och en 
god förståelse för verksamheternas behov (Gilbert 2005). Då det dock är en orimlighet att 
leverantören av systemet ska vara insatt i alla områden man kan tänkas stöta på i sitt 
arbetsutövande är det av yttersta vikt att besitta kompetens att tillgodogöra sig förståelse för 
kundens unika problematik. 
 
Förekomsten av upphandlingskonsulter (Keil & Tiwana 2005) indikerar att det kan finnas 
kunskaps- och kommunikationsrelaterade problem i anknytning till införskaffandet av ett nytt 
informationssystem, där upphandlingskonsulten tar en roll som kommunikatör mellan 
beställare och leverantör. Detta är förståeligt i de fall kundföretaget saknar individer med den 
kompetens som krävs för att själv utgöra denna länk. Dock torde det i sådana fall ligga i 
leverantörens intresse att skapa förutsättningar för själv kunna anta rollen som denna 
kommunikatör. Denna föreställning överrensstämmer med den definition av systemvetare 
som Institutionen för informatik vid Lunds universitet tillhandahåller på sin hemsida: 
”Systemvetaren ska förstå vad det är kunden/användaren vill ha och behöver, analysera och 
designa, föra över kunskapen till programmerare och tekniker, driva projekt inkl budget 
m.m.” (http://www.ics.lu.se) 
 
Vi menar att svårigheten med att införskaffa ett standardsystem ligger i att det vid 
inköpstillfället inte existerar i den form man kommer att använda det. När man köper en bil är 
detta en redan färdig produkt som man kan prova i samma utförande som den man sedan 
bestämmer sig för att köpa. Fullt så enkelt är det inte med ett standardsystem, som ska 
anpassas för specifika situationer och integreras i ett företags kultur. En bil ska uppfylla en 
eller några personers önskemål, medan ett standardsystem ska leva upp till många människors 
krav och förväntningar. 
 
Det nämns i flertalet artiklar (Boehm & Abts 1999, Carney et al. 2000, m.fl.) att det finns 
risker med att installera ett standardsystem. Vid en första anblick kan man förledas att tro att 
det inte borde finnas några direkta funktionsrelaterade risker med att införa ett redan färdigt 
system, utan att riskerna snarare handlar om systemets olämplighet för den specifika kunden. 
Enligt Egyed et al. (2005) utgör det en aktivitet förknippad med hög risk att hantera 
standardsystem av mängd olika skäl. Roten till problemet sägs dock vara bristen på tillgång 
till komponenternas källkod och utvecklare. 
 

Thus, we believe that maintaining COTS-based systems will be arguably more difficult 

than maintaining custom systems, since an increasing number of key factors that will 

make maintenance even possible lie outside the maintainers’ control (Carney et al. 
2000, p. 358). 

 
Den typ av informationssystem som benämns som standardsystem kan vid en första anblick 
verka vara klara för användning, men visar sig i själva verket ofta kräva någon grad av 
anpassning och konfiguration innan de ens kan användas, och långt innan underhåll av dem 
kan börja (Carney et al. 2000). Det har dessutom hittills utförts begränsat med forskning kring 
konfiguration av standardsystem, till skillnad från skräddarsydda system (Hedman 2003). 
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1.2 Syfte 

Denna studie avser att närmare undersöka vilka anpassningsrelaterade problem och 
förhållanden det är som gör att ett standardsystem inte fullt ut lever upp till kundens krav i 
samband med införande och underhåll av systemet. 

1.3 Avgränsningar 

Då vi vill studera det hela utifrån ett anpassnings- och konfigurationsperspektiv intresserar vi 
oss inte nämnvärt för själva utvecklingen av standardsystem, utan snarare dess möjligheter att 
anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. 
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2 Metod 

Vi har studerat fyra företag som har infört informationssystem av typen standardsystem i sin 
verksamhet, och avser att genom kvalitativa intervjuer skaffa insikt i vilka typer av problem 
som kan förekomma vid implementering och underhåll/vidarekonfiguration av 
standardsystem. I samband med detta kommer vi även att titta på hur två företag som säljer 
och konfigurerar standardsystem hanterar dessa problem. En av oss har sedan tidigare 
erfarenhet av införande av ett standardsystem i en verksamhet, där problem beträffande just 
systemets anpassningsbarhet upplevdes. Vi närmade oss därför undersökningen med en 
undran huruvida detta var ett allmänt upplevt problem, eller någonting unikt för det specifika 
fallet. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som använts är utvald efter vad vi ansåg skulle fylla vårt eget och läsarens behov 
av kunskap inför den empiriska undersökningen. En del av litteraturen har även föreslagits av 
vår handledare. Efter kontakten med vår handledare valde vi ut vissa nyckelord såsom 
exempelvis COTS, packaged software och configuration, utifrån vilka vi sökte efter relevanta 
artiklar i ELIN (Electronic Library Information Navigator). På grund av avsaknaden av tid 
begränsade vi vårt sökande genom att därefter läsa igenom en mängd abstrakt för att snabbt 
skaffa oss en bild av artikeln som helhet, varefter de artiklar vi bedömde vara intressanta för 
ändamålet lästes igenom i sin helhet. Detta tillvägagångssätt för selektering av material har till 
nackdel att vi kan ha missat relevant litteratur då ett abstract sällan ger en rättvisande 
helhetsbild. Vi gick vidare igenom artiklarnas respektive referenslistor för att få uppslag till 
ytterligare sökord och referenser, och vi kontrollerade också vad vi kunde använda oss av från 
vår tidigare kurslitteratur. 

2.2 Källkritik 

Eftersom det finns tämligen begränsat med ny litteratur inom området har vi i första hand 
utgått från de nyare artiklar som behandlar ämnet och i andra hand varit tvungna att använda 
oss av de äldre böcker som fanns att tillgå på Lunds universitets bibliotek. Trots att mycket 
har hänt sedan böckerna av Nilsson (1991) och Brandt et al. (1998) skrevs anser vi dem 
fortfarande ha relevans, då processerna kring anskaffning, anpassning och införande enligt 
nyare litteratur förefaller vara tämligen oförändrade. Vad gäller svenska artiklar och uppsatser 
är dessa båda författare flitigt citerade, vilket torde innebära att de har viss auktoritet inom 
området. Boehm och Basili är två vanligt förekommande författare i utländska tidsskrifter, 
såväl i ömsesidiga referenser som i gemensamt arbete, och deras namn verkar väga tungt 
inom området kring standardsystem. Dessa författare finns även nämnda i en rad andra 
artiklar. 
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Det har inneburit vissa problem att komma i kontakt med intervjupersoner, men vi anser oss 
ändå ha hittat personer med rätt kompetens och position för vårt ändamål. Två av 
intervjupersonerna är personliga bekanta till oss, vilket i någon mån skulle kunna påverka 
intervjuresultaten. Vi har dock försökt undvika detta genom att den av oss som inte var bekant 
med intervjupersonen utförde intervjun ifråga. Vidare bidrog det faktum att en av oss hade 
erfarenhet av ett i viss mån misslyckat implementeringsprojekt till att vi initialt hade en något 
skeptisk inställning till standardsystem i allmänhet. Detta synsätt förändrades dock under 
arbetets gång då vi även fann positiva erfarenheter hos våra intervjupersoner. 

2.3 Urval 

På grund av att vi sedan tidigare hade kontakter inom byggvarubranschen respektive 
tillverkningsbranschen, och ville ha så jämförbara situationer som möjligt, valde vi att 
eftersöka ytterligare intervjupersoner inom dessa båda branscher. Eftersom vi eftersträvade 
möjlighet att utföra personliga intervjuer tillfrågade vi företag i vår närhet, och valde att 
intervjua dem som hade ett standardsystem. De båda leverantörerna av standardsystem valdes 
ut baserat på de system som våra kundföretag hade. Då tidsbrist hos de potentiella 
informanterna var ett vanligt förekommande problem krävdes att vi tillfrågade ett 20-tal 
företag innan vi ansåg oss ha fått en tillräcklig bas för vår studie. 

2.4 Intervju med beställare 

När vi väl satt oss in i den problematik som finns i samband med standardsystem skickade vi 
ett mail till ett av de beställarföretag vi skulle intervjua, där vi ställde generella frågor om 
vilka problem de upplevde med sitt standardsystem. Utifrån svaren på dessa mail och den 
information vi fått från litteraturen arbetade vi fram frågor att ställa till beställarna. Väl på 
plats upptäckte vi att vi blev tvungna att ställa följdfrågor för att få en heltäckande bild av 
företaget och dess standardsystem. Detta visade sig dock bli ett problem vid utvärderingen av 
våra intervjuresultat, då vi fick försöka sålla bort irrelevant information eftersom denna inte 
blev jämförbar med de andra företagen. 
 
En av intervjuerna var från början tänkt att bara gälla en person som var IT-manager för 
företaget, men då han begärde in dokument för att kunna svara på vissa av de frågor vi ställde 
kom projektledaren för projektet in, och intervjun kom att bli en diskussion mellan oss 
intervjuare och IT-managern och projektledaren. Nackdelen med att genomföra en intervju på 
detta sätt var att man inte hade full kontroll över vilken riktning intervjun skulle ta, men tack 
vare att man fick ytterligare en persons åsikter som mynnade ut i diskussioner fick man mer 
än ett perspektiv på de problem som finns. Ytterligare en nackdel med denna intervju var att 
det framgick att det var IT-managern som förespråkat valet av system, varför han inte var 
benägen att prata om de problem som fanns med systemet. På de följande företagen hade vi 
inga problem att genomföra intervjuerna, men vid den sista intervjun ville inte 
intervjupersonen att vi skulle spela in intervjun. Detta var enligt oss att se som en nackdel i 
det avseende att det under denna intervju sades mer än vi hade möjlighet att ta upp i våra 
anteckningar. Dock fann vi att denna intervjuteknik även hade fördelar jämfört med att spela 
in, transkribera och göra urval. Detta eftersom vi redan i anteckningarna hade varit tvungna 
att kondensera ner materialet till det enligt oss väsentligaste. 
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2.5 Intervju med leverantör 

Även vid dessa intervjuer kom själva frågorna att utgöra en grund för diskussioner om 
leverantörernas synsätt på anpassning och konfiguration av standardsystem. Vi avsåg att 
intervjua leverantörer som levererar de system som våra intervjuade beställarföretag har, 
vilket lyckades beträffande alla system utom ett. Detta för att få såväl ett 
leverantörsperspektiv som ett kundperspektiv på samma sorts problem. Eftersom vi valt att 
undersöka både större och mindre organisationer efterfrågade vi också de olika 
intervjupersonernas bakgrund, då det på mindre beställarföretag inte förefaller särskilt vanligt 
att man har en IT-avdelning, varför vi ansåg det vara viktigt att få vetskap om vilken 
kompetens leverantören har. 
 
Vi genomförde även en intervju som snabbt visade sig vara oanvändbar för oss, då vi på 
grund av missförstånd hade fått uppfattningen att företaget utförde implementeringar av 
affärssystem medan de i själva verket enbart utvecklade och implementerade webblösningar 
oberoende av det bakomliggande systemet. Vi har därför inte tagit någon hänsyn till den 
information vi fick under denna intervju. 

2.6 Bearbetning av intervjuresultat 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi våra inspelningar, varefter vi gjorde ett 
grövre urval av det vi ansåg vara relevant. Detta utfördes genom att vi tog bort upprepningar, 
längre exempel och avvikelser från ämnet. Kvar hade vi ett råmaterial i textform att arbeta 
med. Eftersom vi ville kunna jämföra de olika intervjuerna sinsemellan och vi insåg att det 
tillkommit vissa följdfrågor tog vi ut alla dessa följdfrågor och jämförde dessa med varandra, 
för att sedan gallra bort de som förekom mer än en gång. Dessa frågor märktes sedan upp med 
bokstavskombinationer för att lättare se till vilken huvudfråga dessa följdfrågor kunde 
härledas. Resultatet av detta arbete blev en utvärderingsmall som vi använt för att jämföra de 
olika intervjuerna och hitta det väsentliga i dem. 
 
Under bearbetningen av intervjumaterialet fann vi att vi inte hade fått något svar beträffande 
en fråga från en av respondenterna. Vi har i efterhand försökt nå intervjupersonen via e-post 
utan resultat, varför vi varit tvungna att i vårt resultat bortse från denna respondents svar på 
just denna fråga. 
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3 Standardsystem i teorin 

I detta kapitel har vi för avsikt att redogöra för den teori vi använt som underlag för den 
empiriska undersökningen. För att bättre kunna förstå problemen kring standardsystem börjar 
vi med att klargöra vad standardsystem i själva verket är, och hur anskaffningsprocessen ser 
ut för standardsystem i förhållande till den för traditionellt utvecklade system. Det finns en 
mängd modeller för utveckling av standardsystem, varav de flesta är att betrakta som tämligen 
snarlika. Vi har på grund av dess lättöverskådlighet valt att utgå från den utvecklingsmodell 
som Brand et al. (1998) tagit fram, som tar hänsyn till ett antal faser och etapper inom 
utveckling av standardsystem. Vi har för tydlighetens skull tagit med modellen i sin helhet, 
men kommer i huvudsak att studera faserna val, anpassning och införande. Valet av 
standardsystem anses vara viktigt eftersom det är avgörande för hur lämpligt systemet är för 
konfiguration efter den aktuella verksamheten. Under anpassningen görs sedan justeringar 
efter verksamhetens behov, vilket följs av det fysiska införandet. Då vi i detta sammanhang 
menar att en systemvetare huvudsakligen innehar rollen som systemkonfigurerare, avser vi 
vidare att redogöra för vad som i litteraturen finns att utläsa om dennes egenskaper och 
uppgifter. Vi kommer slutligen att redogöra för de svårigheter med standardsystem vi 
påträffat i litteraturen, för att skapa förutsättningar för en jämförelse med våra empiriska 
resultat. 

3.1 Vad är ett standardsystem? 

Några av de begrepp man hör när man avser standardsystem är turn-key, software application 
och packaged software. Ett samlingsnamn för dessa begrepp är COTS (Commercial Off-the-
Shelf), men inte heller detta begrepp är helt entydigt. COTS kan sägas vara en av de mest 
olikartat definierade termerna i dagens mjukvaruutveckling (Morisio et al. 2002), och vi 
kommer därför att förklara närmare vad vi med stöd från teorin avser vara ett standardsystem. 
 
COTS-produkter har under de senaste årtiondena utökats från att ursprungligen utgöras av 
operativsystem, kompilerare och editorer till att nuförtiden kunna vara exempelvis 
databashanteringssystem, nätverks- och kommunikationsmjukvara, ordbehandlingsprogram, 
grafiska användargränssnitt och webbläsare. COTS-produktens roll har vuxit från att vara ett 
verktyg för utveckling och underhåll samt utgöra delar av operativsystemet till att vara en 
direkt komponent av ett applikationssystem (Hybertson et al. 1997). Idag finns det 
standardsystem för de flesta verksamheter, vilket enligt Boehm och Abts (1999) har blivit en 
ekonomisk nödvändighet. Såväl stora som små företag förutsätter att det finns COTS-
baserade lösningar tillgängliga, och de stora organisationerna kan inte längre unna sig lyxen 
att utveckla sina egna skräddarsydda system (Boehm & Abts 1999). 
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3.1.1 Syftet med standardsystem 

Brandt et al. (1998) hävdar att företag idag ofta i första hand letar efter färdiga standardsystem 
för att effektivisera sina verksamheter. Man ser med standardsystem en stor fördel i att 
beprövade erfarenheter och kunskaper finns inbyggda i systemet från tidigare installationer, 
tack vare att ett stort antal användare utnyttjar samma system. En av grundtankarna med 
standardsystem är att flera företag ska ha möjlighet att utnyttja samma programpaket, 
tilläggsapplikationer etc och därmed undvika att behöva ”återuppfinna hjulet” och således 
kunna fördela tid och resurser på flera användare (Brandt et al. 1998). Dock framhålls att det 
kan finnas svårigheter i att standardisera samtliga applikationer, då det förekommer tämligen 
stora variationer mellan olika företag. 

3.1.2 Definition av standardsystem 

Ett standardsystem definieras av Brandt et al. (1998) som en programvara som är mer eller 
mindre färdig att direkt tas i bruk, till skillnad från egenutvecklade eller skräddarsydda system 
som måste byggas upp från grunden. Det rör sig om generella system som kan bestå av ett 
eller flera sammanhängande datorprogram, och som vanligtvis bygger på en bred bas av 
erfarenheter från tidigare installationer och tillämpningar. Dock krävs det i de flesta fall en del 
anpassningar såväl i själva standardsystemet som i kundens verksamhet för att få en fullt 
ändamålsenligt fungerande lösning.  
 
Enligt Basili och Boehm (2001) har COTS-baserade system följande karakteristika: 

• Köparen har inte tillgång till källkoden. 
• Säljaren kontrollerar utvecklingen. 
• Det har en inte obetydlig installationsbas. 

 
Torchiano och Morisio (2004) beskriver en COTS-produkt som en mjukvara som andra 
mjukvaruprojekt kan återanvända och integrera i sin egen produkt. Utifrån information som 
inhämtats från intervjuer summerar de COTS-produkters karaktärsdrag i en mer detaljerad, 
empiriskt baserad definition enligt följande. 
 
En COTS-produkt 

• Är inte producerad i eller unikt för projektet. 
• Kan ha stängd eller öppen källkod. Om det rör sig om mjukvara med öppen källkod 

hanteras den oftast som om den vore stängd. 
• Är inte en handelsvara. Den skickas inte med operativsystemet, och är generellt inte 

inkluderad i någon sedan tidigare existerande plattform. 
• Är integrerad i det slutgiltiga levererade systemet. Den är inte ett utvecklingsverktyg. 
• Är inte kontrollerbar, i termer av tillhandahållna funktioner och deras utveckling. 

3.2 Utveckling av standardsystem 

3.2.1 Allmänt 

Enligt Carmel och Sawyer (1998) skiljer sig utveckling av standardsystem från traditionell 
systemutveckling främst med avseende på förhållandet mellan systemets utvecklare och dess 
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användare (Grudin 1991 genom Carmel & Sawyer 1998). De flesta utvecklare av 
standardsystem är fysiskt och organisatoriskt separerade från systemanvändarna, och är därför 
beroende av ett antal mellanhänder såsom kundsupport och försäljningspersonal som länk till 
dessa användare (Keil & Carmel 1995 genom Carmel & Sawyer 1998). Detta förhållande 
utgör raka motsatsen till utveckling av skräddarsydda system, där metoder och tekniker som 
är baserade på ett samarbete mellan utvecklare och användare är vanliga vid konstruktionen 
av ett system. Vidare utför utvecklare av standardsystem sitt arbete avskilt från 
implementeringen, till skillnad från utvecklare av skräddarsydda system som har del i 
implementeringen. Det är inte ovanligt att utvecklare av standardsystem lämnar över 
implementeringssupporten till tredjepartskonsulter efter det att de har sålt sin produkt (Carmel 
& Sawyer 1998). 
 
Även Brandt et al. (1998) skiljer mellan egenutvecklade system och standardsystem, och 
betonar tre omständigheter beträffande standardsystem. Den första omständigheten är att 
kundföretaget blir beroende av leverantören bakom standardsystemet, avseende dennes 
förmåga att kunna tillhandahålla service och support. Den andra omständigheten är att man 
först genomför ett val mellan olika standardsystem varefter en anpassning mellan 
verksamheten och systemet sker, till skillnad från traditionell systemutveckling där 
specificering och utformning ersätter dessa steg. Den tredje omständigheten är att man måste 
jämföra specificerade krav på verksamheten med de möjligheter som olika standardsystem 
erbjuder. Vid sådana jämförelser krävs tillgång till tre olika former av dokumentation: 
 
• Verksamhetsbeskrivningar, som specificerar användarnas behov och krav. 
• Standardsystembeskrivningar, som preciserar möjligheterna i leverantörernas 

standardsystem. 
• Jämförande beskrivningar, som ställer verksamhetens krav mot möjligheterna i 

standardsystemen. 

3.2.2 Utvecklingsmodeller för standardsystem 

Den utvecklingsmodell som Brandt et al. (1998) tagit fram tar hänsyn till ett antal faser och 
etapper inom utveckling av standardsystem: Val mellan olika standardsystem, anpassning av 
valt standardsystem, införande av det anpassade standardsystemet, användning och drift av 
det införda standardsystemet, efterstudie av huruvida systemet uppfyller de satta kraven, samt 
slutligen avveckling av standardsystemet om det blir föråldrat eller olönsamt. 
 

 
Figur 3.1 Utvecklingsmodell. (Brandt et al. 1998) 
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Enligt Morisio et al. (2002) innebär COTS-baserad utveckling att man som kund blir 
beroende av säljaren, som är den som slutligen fattar alla beslut beträffande möjligheter hos 
COTS-produkten, schema för releaser, arkitektur, pålitlighetsnivå, dokumentation och 
servicenivåer. Köparen har vanligtvis litet eller inget inflytande på dessa frågor och hur de 
påverkar applikationen. Det finns ett antal föreslagna modeller för införandet av ett 
standardsystem, även kallat COTS-processen.  
 
COTS-metoder är systemutvecklingsmetoder utvecklade för att stödja implementering av 
COTS-system. Mer komplexa COTS-system kräver dock att implementeringsmetoder 
används. COTS-metoder kan täcka olika delar av ett systems livscykel; vissa stödjer hela 
processen från val till användning och underhåll medan andra täcker anpassningsprocessen. I 
princip är COTS-metoder samma sak som systemutvecklingsmetoder men specifika för 
COTS-system (Hedman 2003). 

3.3 Val av standardsystem 

3.3.1 Allmänt 

När en organisation väl bestämt sig för att införskaffa ett standardsystem istället för ett 
skräddarsytt eller egenutvecklat system står man inför valet av vilket standardsystem man ska 
välja. Förutom att det finns en mängd olika leverantörer att välja mellan har man även en 
uppsjö av olika utvärderingsmetoder att utgå från (Navarrete et al. 2005). Då dessa metoder är 
tämligen snarlika väljer vi att endast redogöra för en av dem. 
 
När man väljer standardsystem bör man utgå från vissa kriterier. Man bör titta på hur själva 
systemet fungerar i sig självt, och även se till systemets omgivande faktorer såsom service och 
support. Det är även viktigt att analysera standardsystemets olika funktioner, vilken teknik 
som används, och produkten i allmänhet, till exempel dokumentation (Brandt et al. 1998). I 
det första urvalet försöker man hitta system som överhuvudtaget passar för den verksamhet 
man har. När denna analys är klart väljer man ut de system som passar en verksamhet bäst. 
Man bör enligt Brandt et al. (2005) då ha två till fyra system kvar att välja mellan. 
 
I samband med valet av standardsystem finns det enligt Navarrete et al. (2005) ett antal 
tekniska och icke-tekniska roller. Exempel på tekniska roller innefattar någon som tar fram, 
analyserar och definierar kundens olika behov och krav, någon som identifierar vilka typer av 
system som finns tillgängliga på marknaden, samt någon med hög teknisk kompetens som kan 
ranka de olika alternativen utifrån deras respektive tekniker och processer. De icke-tekniska 
rollerna bör innefatta någon som fastslår och validerar beställarens krav, systemleverantören 
som tillhandahåller ingående information och demonstrationer av komponenterna under den 
detaljerade analysen, samt någon ledningsrepresentant som delar ansvaret för projektet med 
leverantörens utvecklingsteam (Navarrete et al. 2005). 

3.3.2 Översiktligt val 

Syftet med det översiktliga valet är att relativt snabbt komma fram till ett fåtal slutgiltiga 
finalister för en mer noggrann och detaljerad bedömning. Först anger man vilka 
förutsättningar som ska styra valet av standardsystem, vilket görs med utgångspunkt från de 
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kravspecifikationer man tidigare utfört. Man går därefter vidare till att genomföra en 
marknadsundersökning för att kartlägga vilka system och leverantörer som finns på 
marknaden. Systemen bedöms utifrån ett antal faktorer och krav från verksamheten, och de 
som inte uppfyller de ställda kraven gallrar bort. När man väl gjort detta står man inför valet 
av vilken leverantör som ska anlitas. Valet av leverantör är av stor vikt då det måste 
säkerställas att denna är trovärdig, pålitlig och kan ge support för sin produkt. För de 
leverantörer som är kvar efter det första urvalet begärs offerter in varefter en jämförelse utförs 
mellan de standardsystem som återstår, och de som inte uppfyller de ställda kraven på 
systemet till ett rimligt pris sållas bort. Därefter återstår de system som är användbara och kan 
ge ett effektivt stöd åt verksamheten (Brandt et al. 1998). 

3.3.3 Detaljerat val 

Under det detaljerade valet studeras de slutliga kandidaterna grundligt, och systemen granskas 
i detalj utifrån verksamhetens krav. Syftet med denna fas är att få möjlighet att göra en väl 
underbyggd prioritering mellan de olika systemen för att komma fram till vilket som bäst 
lämpar sig för verksamheten. Det detaljerade valet består av ett antal arbetssteg. Till att börja 
med ser man till att få en demonstration av hur de olika systemen fungerar i praktiken, 
avseende teknik och applikation. Man utvärderar därefter de olika systemen i detalj för att se 
vilket som passar verksamheten bäst, vilket kan göras genom betygsättning efter hur bra de 
stämmer överens med de olika krav organisationen ställt. Därnäst väljs ett preliminärt system 
ut och man förhandlar med leverantören om de ändringar och tillägg man vill ha i systemet. 
Efter att leverantören undersökt huruvida de kan utföra de önskade förändringarna i systemet 
görs en exakt utvärdering av hur väl systemet stämmer överens med verksamhetens krav. 
Härefter fattas det slutgiltiga beslutet för valet av system, och man börjar planera för framtida 
administration och support av systemet (Brandt et al. 1998). 

3.4 Anpassning av standardsystem 

3.4.1 Allmänt 

Att konfigurera ett system omfattar allt från det att man införskaffar systemet fram till 
installation och införande av det färdiga systemet. Vid en jämförelse med traditionell 
systemutveckling kan dessa aktiviteter sägas motsvara faserna analys, design och 
förverkligande. Systemet ska finansieras både med finansiella och interna resurser. En 
förutsättning för att projektet ska fungera är att ledningen är aktivt involverad. Huvudsyftet är 
att konfigureringen ska leda till att systemet är kundanpassat i högsta möjliga mån (Hedman 
2003). 

3.4.2 Verksamhetsöverensstämmelse 

Tidiga informationssystem var funktionsmässigt relativt outvecklade, och inte särskilt 
anpassade för det enskilda företagets behov. De var därmed även svåra att integrera med 
övriga delar av företagets befintliga system. Utvecklingen inom området har resulterat i att 
dagens system överlag har jämförelsevis hög funktionalitet och stor anpassningsbarhet genom 
omfattande parametersättning. Detta har fått till följd att dagens beställare av standardsystem 
förutsätter att de ska få ett system som har allt som krävs för att driva verksamheten och är 
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möjliga att anpassa efter kundens unika behov och önskemål. Ofta vill man kunna ta systemet 
i drift omgående, och utnyttja det som en bas som man sedan efterhand bygger vidare på med 
olika anpassningar och programtillägg. Dock är det vanligt att dessa förväntningar inte 
stämmer överens med vad man faktiskt får (Brandt et al. 1998). 
 
Brandt et al. (1998) beskriver ett ömsesidigt samband mellan val och anpassning. I båda 
faserna görs jämförelser mellan verksamheten och standardsystemet. De skillnader man finner 
mellan dessa resulterar i anpassningsbehov. Vid valet har man flera standardsystem att välja 
mellan, medan endast det valda standardsystemet kvarstår vid anpassningen. De jämförelser 
man gör är av det grövre slaget under valprocessen och mer djupgående under 
anpassningsarbetet. Ju noggrannare man varit vid valprocessen, desto mindre arbete fordras 
under anpassningsprocessen. Grundförutsättningen för anpassningsarbetet är att koppla 
samman verksamheten och standardsystemet för att uppnå bästa möjliga relation dem 
emellan. Detta genomförs enligt Brandt et al. (1998) genom planering av hur anpassningen 
ska ske, följt av verkställande av planen, kallat logisk anpassning respektive fysisk 
anpassning. Överensstämmelsen mellan verksamhet och system bör enligt Brandt et al. 
(1998) vara 80 % eller mer för att få ett fullgott verksamhetsstöd. Vissa delar av 
anpassningsarbetet kan dock inte täckas in av standardsystemet, och kan få till följd att viss 
egenutveckling krävs, alternativt att man väljer att lämna problemet utan åtgärd. Det sägs 
även finnas ett samband med den efterföljande förvaltningen av systemet, då anpassning kan 
ske under både utveckling och förvaltning. Brandt et al. (1998) framhåller att det kan vara 
fördelaktigt att införa ett standardsystem i ett tidigt skede varefter man kan studera och 
analysera vilka anpassningar som faktiskt behöver göras. Dock påpekar man att viss 
anpassning alltid måste ske innan ett standardsystem ens tas i drift, för att systemet ska kunna 
tillhandahålla tillräckligt stöd för att verksamheten även under denna övergångsfas ska 
fungera tillfredsställande. 

3.5 Införande av standardsystem 

Enligt Morisio et al. (2002) spenderas generellt sett mycket arbete med integrering av ett 
system och angripande av problem i samband med denna. I många projekt är integration det 
steg som förbrukar mest arbetsinsatser, även om man menar att integrationsfasen varierar 
mycket från projekt till projekt beroende på vilka och hur många COTS-produkter som 
används. Man utför enligt Morisio et al. (2002) ofta stegvis testning efterhand som varje ny 
komponent integreras i systemet, och vikten av tillgång till säljarens tekniska personal eller 
supportavdelning betonas. Till skillnad från den traditionella livscykeln nämner Morisio et al. 
(2002) ingen förekomst av formella acceptanstester eller granskningar av driftfärdighet i de 
studier de utfört. Utvecklarna verkade enligt författarna anse att systemet i tillräckligt hög 
grad vilar på förtestade komponenter för att helheten ska kunna bedömas som pålitlig. Dock 
kan författarna inte uttala sig om huruvida detta antagande var korrekt, då inget av de 
studerade systemen vid tidpunkten för undersökningen ännu hade uppnått underhållsstadiet. 
När ett system väl installerats genomförs enligt Morisio et al. (2002) utbildning och träning 
för att bekanta kunden med systemet. Under denna fas fungerar en medlem av 
utvecklingsteamet som kontaktperson eller förmedlare mellan kunden och säljaren, och 
ansvarar för att rapportera avvikelser och hantera patchar och korrigeringar. 



 13 

3.6 Systemkonfigurerare 

En systemkonfigurerare kan enligt Gilbert (2005) vara att betrakta som en av de mest 
oumbärliga personerna i ett företag. Denne kan lyssna till de behov som finns och uppfylla 
dem utan att behöva ta till utveckling, testning, releaser och allt dylikt som erfordras vid 
arbete med traditionellt utvecklad programvara. En systemkonfigurerare ska enligt Vigder och 
Dean (1998) kunna använda sig av kombinationer av systemkomponenter för att anpassa 
dessa efter organisationen på ett nytt sätt, och därmed utföra ändringar utan att hela systemet 
ska behöva ligga nere. När nya komponenter läggs till måste konfigureraren kunna göra detta 
utan att påverka andra delar av systemet. Systemkonfigureraren anses av Gilbert (2005) 
utgöra en nödvändig experthjälp efter att man införskaffat ett standardsystem. Kundföretagens 
framgång avseende deras informationssystem har skiftat från att vila på traditionella 
utvecklare i form av programmerare till att idag avgöras av konfigureraren. 
 
En miljö där allt mer konfigurerbara systemlösningar kommit att dominera har enligt Gilbert 
(2005) inneburit att systemkonfigureraren lärt sig att konfigurera systemen till ändamålsenligt 
anpassade lösningar för företagen. En typisk systemkonfigurerare har ofta själv varit en del av 
verksamheten. Dennes förståelse för organisationen och dess processer är högt utvecklad, och 
målet är att förstå mjukvaran så att den kan modifieras till att passa företaget. För att uppnå 
detta bör en systemkonfigurerare besitta den rätta mixen av kunskaper för att installera och 
implementera mjukvaran (Gilbert 2005). Konfigureraren ska enligt Vigder och Dean (1998) 
ha möjlighet att avgöra frågor såsom vilken version av systemet som ska användas, vad som 
skiljer olika versioner åt, hur komponenter uppdateras och vilka komponenter som är 
kompatibla. 
 
Gilbert (2005) menar att en systemkonfigurerare arbetsuppgifter skiljer sig från den 
traditionella systemutvecklaren i det avseende att han börjar sin arbetsprocess med installation 
istället för att avsluta med det. Men till skillnad från traditionell mjukvaruutveckling fungerar 
inte programmet direkt efter det initiala införandet. När programmet är installerat utförs en 
snabb kontroll att det är körbart. Därefter görs minimal konfiguration för att få igång de för 
företaget viktigaste funktionerna. Efter det utförs en test av denna outvecklade version av 
systemet. Utifrån kunskap om hur detta fungerar övergår sedan konfigureraren till att sätta sig 
in i hur processerna fungerar för att kunna utforma de behov som finns. När behoven 
identifierats påbörjas konfigurationen, som kan sägas utgöras av att manipulera systemet till 
att utföra det man vill ska utföras. Detta ska göras på ett sätt som innebär att alla användare 
kan förstå och använda sig av systemet (Gilbert 2005). 
 
Systemkonfigurerarens kunskaper och erfarenheter kombinerat med deltagandet av 
företagsledningen och systemanvändarna innebär enligt Gilbert (2005) en klar fördel framför 
traditionell systemutveckling. Konfigureraren måste därför ha en ledande roll vid införandet 
av ett system i en verksamhet. 

3.7 Svårigheter med standardsystem 

3.7.1 Allmänna missuppfattningar 

Att införskaffa ett standardsystem innebär inte nödvändigtvis att man omedelbart får ett 
system som fullt ut stödjer verksamheten (Nilsson 1991). Den långa tidsåtgången för 
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implementeringen, den omfattande investeringen, följderna av att många processer förändras 
samtidigt samt de stora direkta och indirekta kostnaderna är bara några av de besvär som 
motverkar fördelarna med ett nytt standardsystem. För att öka sannolikheten för framgång 
ändrar många företag sina processer till att passa mjukvaran, vilket också i stor utsträckning 
orsakar problem (Avison & Fitzgerald 2003). Till skillnad från skräddarsydda system måste 
ett standardsystem ha hög flexibilitet och erbjuda omfattande anpassningsbarhet för att kunna 
ha förutsättningar att i största möjliga mån tillfredsställa alla de behov ett företag kan tänkas 
ha. Icke desto mindre saknar ett standardsystem oftast åtminstone en femtedel av den 
funktionalitet som kunden efterfrågar (Scott & Kaindl 2000). Alltför ofta köps ett 
standardsystem in, varefter man upptäcker att några nödvändiga funktioner inte uppfylls. Då 
detta även indikerar att problemet inte analyserats tillräckligt i förväg, kan det visa sig att man 
valt ett system som dessutom är särskilt svårt att anpassa (Avison & Fitzgerald 2003). 

3.7.2 Organisationsanpassningar 

Skiftet från användandet av skräddarsydda system till att i allt högre grad istället införskaffa 
standardsystem föranleds enligt Keil och Tiwana (2005) av att företag vill sänka sina IT-
kostnader och samtidigt undvika att behöva arbeta fram något som redan finns tillgängligt. 
Det finns även en uppfattning att inköp av standardsystem från en extern tillverkare innebär 
mindre risker än att utveckla nytt system internt i företaget (Keil & Tiwana 2005). Med ett 
standardsystem kan man dock inte räkna med att nå de konkurrensfördelar som ett 
egenutvecklat system kan innebära. Detta eftersom även konkurrenterna kan köpa och 
implementera samma system (Alter 1999). Dock påpekar Keil och Tiwana (2005) att enligt en 
statistisk studie från 2001 (Failure Rate: Statistics over IT Projects Failure Rate) misslyckas 
mer än hälften av alla implementeringar av affärssystem. Den främsta anledningen till detta 
sägs vara att ett standardsystem innefattar de bästa delarna från tidigare installationer och 
anpassningar av systemet, vilket innebär att införandet av ett nytt standardsystem vanligtvis 
fordrar organisatoriska förändringar för att anpassa verksamhetens processer till att passa 
mjukvaran. Sådana förändringar ses inte sällan som negativa av medlemmarna i en 
organisation. Keil och Tiwana (2005) menar vidare att misslyckanden vid införandet av ett 
standardsystem ofta kan härledas till de val som gjorts i det initiala skedet av 
anskaffningsprocessen. Denna teori åskådliggörs och styrks av ett exempel (Scott 1991, 
genom Keil & Tiwana 2005) där ett företag anlitade en extern konsult för att hjälpa dem att 
välja ett lämpligt system, varpå man baserade sitt val på vad konsulten trodde vara företagets 
behov. Standardsystemet visade sig med tiden vara direkt olämpligt för ändamålet, varefter 
man kunde konstatera att konsulten i själva verket inte förstod verksamheten där systemet 
implementerades. Även Nilsson (1991) framhåller att en upphandling av ett standardsystem 
kan visa sig innebära en ansenlig felinvestering om det inte föregås av en noggrann 
verksamhetsgenomgång. 

3.7.3 Leverantörsproblem 

Införandet av ett standardsystem medför att man som kund i viss mån blir tvungen att anpassa 
sitt arbetssätt efter egenskaperna hos det system man valt, vilket kan medföra vissa nackdelar 
(Brandt et al. 1998). Såväl anpassningar i standardsystemet som i verksamheten medför enligt 
Nilsson (1991) oftast höga kostnader som kan bli betydligt större än den ursprungliga 
anskaffningskostnaden för systemet. En annan nackdel för köparen av ett standardsystem är 
att denne i någon utsträckning blir leverantörsberoende och tvingas att förlita sig till 
kompetensen hos en extern leverantör som inte har samma kännedom om verksamheten som 
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man själv har (Brandt et al. 1998). Detta bland annat på grund av att kunskapen om systemets 
interna uppbyggnad bara finns hos utvecklaren av systemet. Programmen kan vara skrivna på 
ett sätt som gör att inte vem som helst kan underhålla dem, även om man egentligen besitter 
tillräcklig kompetens inom området, och att systemets utvecklare troligtvis inte har samma 
rutiner vad gäller dokumentation som beställarföretaget. Detta får till följd att risken att 
systemet ska bli spärrat mot egen vidareutveckling är stor, då leverantören av systemet har ett 
intresse av att göra förtjänst även av framtida uppdateringar och vidareutveckling av systemet 
(Brandt et al. 1998). En annan aspekt av att ha ett nära samarbete med en enskild 
systemleverantör är att det föreligger risk för att man som kund inte har någon reservplan om 
det aktuella COTS-projektet skulle misslyckas (Morisio et al. 2001). Det kan även visa sig bli 
svårt, om inte omöjligt, att ersätta en leverantör som av någon anledning försvinner från 
marknaden (Nilsson 1991).  
 
Carney et al. (2001) framhåller ett antal problem som olika projektledare upplevt i samband 
med införande av standardsystem. Förseningar av anpassningar av systemet är inte sällsynt, 
på grund av förseningar hos leverantörens programuppdateringar vilket ofta beror på dröjsmål 
mellan släpp av Beta-version och den efterföljande officiella versionen. Vidare sägs det enligt 
Carney et al. (2001) i viss omfattning förekomma ”tomma löften” om funktioner som utlovas 
av leverantören men aldrig blir implementerade. Andra aspekter som omnämns är att 
dokumentationen av produkten ofta är otillräcklig och opålitlig, att man har upplevt en 
oförutsägbar inlärningskurva för produkter av denna typ, samt att det i viss mån råder 
envägskommunikation med systemleverantören – många frågor men inga svar. 
 
Kunskapen och insikten om hur man utför saker kan variera från leverantör till leverantör 
(Hedman 2003). COTS-baserade system innebär många risker; okända egenskaper avseende 
kvaliteten hos de valda systemkomponenterna kan vara skadliga för den slutgiltiga produkten, 
och ekonomisk instabilitet hos leverantören av systemet kan medföra att support och 
underhåll av deras systemkomponenter upphör (Li et al. 2004). 

3.7.4 Implementeringsproblem 

I de fall införandet av ett standardsystem kommer igång snabbt är risken stor att det inte 
utförts en tillräckligt god förstudie av vilka krav beställaren har på systemet, vilket kan leda 
till att det system man valt visar sig vara för stort och komplicerat för verksamheten och att 
kunden endast utnyttjar en liten del av programmet. Detta i sin tur kan medföra att man får 
onödigt höga drifts- och underhållskostnader. Ett annat alternativ vid ett sådant snabbt 
implementeringsförlopp kan vara att man underskattar det behov som finns beträffande 
anpassning av systemet. Är systemet inte noga utvalt från början kan dessa anpassningar bli 
svåra att genomföra, och det föreligger en risk för att man försöker överanpassa systemet, 
vilket är både tidsödande och resurskrävande (Brandt et al. 1998). Ett förhastat beslut om 
standardsystem bygger enligt Nilsson (1991) vanligtvis på en felaktig eller otillräcklig 
kravspecifikation. 

3.7.5 Flexibilitetsproblem i standardsystem 

Det är många gånger svårt för en kund att tillgodogöra sig de fördelar som finns med ett 
standardsystem. Vissa av de risker som finns i anknytning till införandet av ett 
standardsystem kan upphäva de positiva effekterna av systemet. Ett oöverlagt val av system 
leder till att man inte får det stöd för verksamheten man vill ha, stort anpassningsbehov 
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innebär långsam utveckling och kostsam investering, och att vara beroende av en oseriös 
systemleverantör kan medföra att man inte utnyttjar systemets fulla potential (Nilsson 1991). 
 
En förutsättning för att standardsystem ska kunna vara så allmängiltiga som möjligt är att de 
ska kunna tillgodose så många önskemål som möjligt. Standardsystem blir därför ofta 
tämligen komplexa, och långt ifrån alla funktioner nyttjas av systemets samtliga användare. 
Systemens omfattning medför inte sällan att den nödvändiga hårdvaran blir dyrare för kunden 
än vad som egentligen behövts för ett system som fyller kundens faktiska behov (Basili & 
Boehm 2001). 

3.7.6 Anpassnings- och uppgraderingsproblem med standardsystem 

Ett annat problem i anknytning till anpassningar av standardsystem är att modifikationer som 
görs efterhand av systemleverantören kan vara inkompatibla med produkter från andra 
leverantörer, vilket får till följd att nya buggar och felaktigheter uppstår i det befintliga 
systemet. Det finns enligt Nilsson (1991) överlag en risk för överanpassning om man ändrar 
för mycket i standardsystemet, vilket tenderar att försvåra systemleverantörens arbete 
avseende framtida underhåll och vidareutveckling av systemet. Även om skräddarsydd 
anpassning av standardsystem inte är omöjligt innebär det stora omfånget av funktioner och 
den nära förbindelsen dessa emellan att sådan specialtillverkning blir väldigt kostsamt 
(Davenport 1998 och Davis 1998 genom Lee & Lee 2000). Den höga kostnaden och långa 
implementeringsprocessen för en så hög grad av anpassning resulterar i att de flesta 
organisationer rättar sina affärsprocesser efter den funktionalitet som finns i standardsystemet 
snarare än att skräddarsy systemet för att passa deras nuvarande processer. Davis (1998) 
bekräftar detta genom att konstatera att endast 5 % av företag införskaffar ett system med 
avsikten att modifiera det till att matcha deras affärsprocesser, enligt en granskning av 
världens 1000 företag med störst omsättning (”Fortune 1000”). Överlag förväntas användare 
att följa de bestämda affärsprocesser som medföljer ett standardsystem, eftersom processerna 
är automatiserade och systemet har begränsad flexibilitet (Lee & Lee 2000). 
 
En nödvändighet vid användande av standardsystem är enligt Basili och Boehm (2001) att 
man har möjlighet att uppgradera systemet i samma takt som sina konkurrenter. Detta innebär 
att man som kund ställs i beroende gentemot systemets tillverkare och dennes förmåga och 
avsikt att hålla systemet aktuellt. Om vidareutvecklingen av ett system upphör kan man så 
småningom bli tvingad att införskaffa ett helt nytt system eftersom det gamla systemet inte 
längre är up-to-date. 
 
Som en fördel med standardsystem nämner Reifer et al. (2003) att man vid införande av 
sådana har 10-40 % lägre felfrekvens än vid införande av skräddarsydda system. Dock sägs de 
totala kostnaderna för ett standardsystem, avseende allt från inköp och implementering till 
anpassning, underhåll och vidareutveckling, ofta bli så höga att det kan vara billigare att 
istället införskaffa ett skräddarsytt system. En starkt bidragande faktor till detta är att 
underhållsarbetets komplexitet, och därmed även kostnader, ökar exponentiellt med antalet 
fristående COTS-beståndsdelar som integreras i systemet (Reifer et al. 2003). 
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3.8 Avslutningsvis om teorin 

I litteraturen har vi lärt oss vad ett standardsystem är och vilka begrepp som används när man 
diskuterar standardsystem. Vidare har vi presenterat utvecklingsmodellen av Brandt et al. 
(1998) som beskriver ett standardsystems livscykel. Därefter har vi noggrannare förklarat de 
faser som är viktiga för att förstå och klargöra de faser som kan orsaka problem under hela 
systemets livscykel. Vi har också klargjort vad en systemkonfigurerare är och vad denne 
enligt litteraturen bör kunna. Avslutningsvis har vi redogjort för vilka problem som finns med 
standardsystem. Dessa problem har vi haft som utgångspunkt för de frågor som vi ställt under 
intervjuerna. 
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4 Intervjuresultat och analys 

4.1 Informant- och företagsbeskrivning 

Eftersom vi har för avsikt att jämföra dels leverantörerna mot kunderna och stor kund mot 
liten kund anser vi det vara viktigt att förklara de olika företagens och informanternas 
bakgrund, då detta kan visa sig ha betydelse i synen på affärssystemet och kunskapen vid 
valet av detsamma. Eftersom vissa av informanterna önskade vara anonyma nämns aldrig 
personerna vid namn, och vi har bytt ut företagsnamnen. 
 
 
Systemkonsult 
 
Intervjupersonen arbetar som projektledare för en större konsultfirma där han arbetar med 
Microsoft Business Solutions. Han har i samband med detta främst praktisk erfarenhet av 
systemet Navision, men har även kunskap om det större systemet Axapta. Han har i grunden 
läst fristående kurser i informatik och började arbeta som programmerare. Han har därefter 
uppdaterat sina kunskaper genom att läsa kurser på Microsoft så att han uppfyller de krav på 
certifieringar som Microsoft ställer på sina partners. Total har han sju års erfarenhet inom IT-
branschen. 
 
Företagets typ av kunder varierar. När det gäller Navision är det i regel mindre företag med 
20-30 användare i snitt. Det rör sig om alla branscher, och även graden av datormognad 
varierar. 
 
 
Systemåterförsäljare 
 
Intervjupersonen är verksamhetskonsult på ett mindre företag som fungerar som återförsäljare 
för ett system som heter Garp. I grunden har han en ADB-utbildning som kan sägas motsvara 
dagens systemvetenskapliga program. Han har arbetat inom IT-branchen i 25 år, och har 
arbetsuppgifter som omfattar implementering av standardsystem och utbildning i det aktuella 
systemet. Företaget vänder sig främst till företag inom bygg- och järnhandelsbranschen, och 
har arbetat fram en egen anpassning av Garp för denna bransch. Intervjupersonen har själv 
ingen bakgrund inom branschen i sig, men har arbetat mot bygg- och järnhandlare i omkring 
20 år. Detta menar han har inneburit att han har god kännedom om branschen och deras 
processer. 
 
Företagets kunder är små och medelstora företag inom bygg- och järnhandeln samt ett antal 
lokalföreningar som arbetar med spannmål. För de sistnämnda har de utvecklat ett 
avräkningssystem som man kör hos dem tillsammans med Garp. De delar av systemet som 
intervjupersonen arbetar med inom bygg och järn är order, fakturering, lagerhantering, kund- 
och leverantörreskontra samt redovisning. 
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Gigant 
 
Intervjupersonen är IT-manager för ett stort globalt tillverkningsföretag i vilket han arbetat i 
tre år. Han har i grunden en magisterexamen från USA som kan sägas motsvara det 
systemvetenskapliga programmet, och har tidigare arbetat med att utveckla affärssystem och 
har en tioårig arbetslivserfarenhet inom IT-området. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen är IT-ansvarig för produktionsavdelningen i ett större tillverkningsföretag 
som verkar globalt. Han har hand om allting i produktionsbolaget vad gäller företagets 
affärssystem. Arbetsuppgifterna innefattar anpassningar och specifikationer, och att se till att 
det helt enkelt fungerar gentemot deras verksamhet. Han har i grunden en 
civilingenjörsexamen i elektroteknik, och har arbetat med IT inom tillverkningsindustrin i 30 
år. Han har erfarenhet av såväl standardsystem som egenutvecklade system. 
 
 
Trävaror 
 
Intervjupersonen är VD för och ägare av en medelstor byggvaruhandel, i vilken han arbetat i 
20 år. Han är i grunden utbildad i matematik, statistik och företagsekonomi. Intervjupersonen 
är mycket väl insatt i företagets processer, och har varit direkt ansvarig för införskaffandet av 
det nya affärssystemet. Han har sedan tidigare erfarenhet av två implementeringar av 
standardsystem. Dessa två system var betydligt mer branschanpassade än det nuvarande. 
 
 
Byggvaror 
 
Intervjupersonen är sedan årsskiftet 2004-2005 delägare och VD för ett medelstort företag 
inom byggvaru- och spannmålsbranschen. Han fungerar även som ansvarig för data på grund 
av eget intresse inom området, och har en utbildning bestående av ekonomisk linje på 
gymnasiet. Han har arbetat på företaget i 19 år, och var innan sin nuvarande position 
försäljare inom byggavdelningen. Intervjupersonen har tidigare erfarenhet av standardsystem 
inom samma bransch, men ingen erfarenhet av skräddarsydda system. 

4.1.1 Analys av informant- och företagsbeskrivning 

De olika respondenterna hade såväl skiftande utbildningsnivå som olika 
arbetslivserfarenheter. Den enda gemensamma nämnare vi kunde finna var att leverantörernas 
representanter hade liknande utbildning, men olika erfarenheter. Ingen av leverantörerna hade 
någon specifik utbildning inom de branschkunskaper vi undersökte. Vad gäller de större 
kundföretagen hade båda organisationerna en IT-avdelning med ledare utbildade inom 
området, vilket helt saknades i de båda mindre organisationerna. 
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4.2 Köparnas upplevelser av system och leverantör 

För att klargöra de skillnader och likheter som finns mellan beställarföretagen avsåg vi att ta 
reda på hur de hade upplevt systemen, hur utbildningsnivå och tidigare erfarenheter påverkat 
införandet samt huruvida systemet och leverantören uppfyllt kundernas behov. 
 
 
Gigant 
 
Företaget använder sig av Microsofts system Axapta. Man hade enligt intervjupersonen även 
ett antal andra system att välja på, såsom IFS, Oracle och Matrix, men det som uppfyllde 
deras krav bäst var Axapta. Företaget har en huvudleverantör av systemet i USA och en lokal 
leverantör i Sverige, och dessa två är huvudleverantörer. I varje land i Europa har man en 
lokal leverantör som sköter landskonfigureringar och utbildning av systemet på det egna 
språket. 
 
Valet av system beror enligt intervjupersonen idag främst på den inställning och den 
kompetens som finns hos beställarna till standarsystem. Han menar att hans nuvarande företag 
har varit en bra och tydlig beställarorganisation, och man bestämde sig för att hålla det hela på 
en låg nivå och bara ta med funktionaliteter som är absolut nödvändiga. Intervjupersonen tror 
att det är svårt för folk att specificera hur ett system ska se ut. Köper man ett standardsystem 
har man grundstommen klar, och de flesta företag liknar varandra ganska mycket. 
 
Intervjupersonen menar att för dem är att lyckas med implementeringen att inom deras budget 
inte ha några funktioner som inte är okej. Han anser att de har fått de anpassningar de behöver 
och att de kommer att bli nöjda, men det beror på de från början lågt ställda kraven. Enligt 
intervjupersonen handlar det också om att ha en bra projektledare, god uppbackning från 
ledningen och en duktig beställarorganisation. Han menar att man inte kan lägga ansvaret på 
någon annan. En annan bidragande faktor till att implementering varit att betrakta som lyckad 
är enligt intervjupersonen att företagets ERP-chef gjorde en gedigen utvärdering av de olika 
leverantörer som finns på marknaden för att hitta en som uppfyllde kraven, hade de 
kompetenser som krävdes och var pålitlig. Detta har medfört att även leverantören av 
systemet tillfredsställt de behov man hade. 
 
 
Global 
 
Företaget använder sedan 1995-96 affärssystemet Baan, som ursprungligen tillhandahölls av 
företaget Baan men efter en rad uppköp nu ingår i produktportföljen hos SSA Global. Man 
var enligt intervjupersonen relativt sena när det gäller att införskaffa ett affärssystem, då man 
inte såg detta som en strategisk fördel förrän omkring 1995. Anledningen till att valet föll på 
just Baan var enligt intervjupersonen att initiativet kom från ett holländskt bolag som såg det 
tillika holländska systemet Baan som ett naturligt val. En annan anledning sägs vara att man 
ville ha ett system som kunde arbeta mot olika operativsystem, något som Baan uppfyllde. 
 
Systemet levererades från början av ett konsultbolag som nu bytts ut mot ett annat, 
Oslobaserade Mazeppa. Detta företag är en certifierad partner systemleverantören, vilket 
enligt intervjupersonen är ett krav när man arbetar med Baan för att man ska få ha tillgång till 
källkod etc. Det finns även en företagsintern IT-avdelning som håller på med utveckling och 
strategi för samtliga bolag och sköter den tekniska driften. Baan är enligt intervjupersonen 
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relativt litet i Norden, uppskattningsvis 4-5 % av marknaden, vilket innebär att han betraktar 
företaget som väldigt leverantörsberoende eftersom det inte är särskilt många leverantörer 
som är intresserade av att underhålla och ge support till ett sådant system. 
 
Intervjupersonen anser inte att de krav som ställdes på systemet har uppfyllts, då det inte 
gjordes några anpassningar förrän för två år sedan. Man har under de senaste åren gjort vissa 
anpassningar, men han anser att man fortfarande är långt från målet. Vidare anser 
intervjupersonen inte att leverantörerna haft tillräcklig kunskap om kundens bransch, på grund 
av att de inte har arbetat inom området tillräckligt länge. 
 
 
Trävaror 
 
Företaget har sedan ungefär ett år tillbaka ett system som heter Garp, och levereras av 
Microcraft via deras regionala återförsäljare. Garp är ett allmänt handelssystem, men denna 
version har blivit lite anpassat efter kundens bransch. Man ansåg sig vara tvungna att hitta 
något nytt eftersom företaget som tillhandahöll och skötte det gamla systemet hade gått i 
konkurs sedan två år tillbaka. Det fanns enligt intervjupersonen ett antal faktorer som 
påverkade att man valde just Garp. Två av dessa var det i sammanhanget jämförelsevis låga 
priset, samt det faktum att Garp var det system av de man valde mellan som påminde mest om 
företagets tidigare system. En annan viktig anledning till beslutet var att systemets 
återförsäljare gav sken av att allting skulle bli precis som kunden ville han det. De alternativa 
systemen uppgavs arbeta på ett visst, mer eller mindre oföränderligt, sätt medan 
återförsäljaren förespeglade att det var lätt att modifiera allting i deras system. Garp är enligt 
intervjupersonen ett betydligt modernare system än sina föregångare, men det kan betydligt 
mindre. Det gamla systemet hade sina begränsningar i gränssnitt och dylikt, men det hade 
betydligt fler önskvärda funktioner för företaget. Vid upphandlingen gjordes ingen detaljerad 
kravspecifikation, vilket intervjupersonen motiverar med att de helt enkelt litar på folk. 
Intervjupersonen menar att det nya systemet inte uppfyllt de krav man hade. Inte heller 
leverantören har motsvarat förväntningarna, även om intervjupersonen anser att de besitter 
tillräcklig branschkunskap. Vid anpassningen av systemet fick företaget förlita sig helt på 
leverantören. Det fanns en någorlunda vettig datormognad i organisationen, men om systemet 
Garp var det ingen som kunde något. 
 
 
Byggvaror 
 
Företaget använder sig nu av systemet Garp, och hade tidigare Eviva. Efter att företaget som 
utvecklade och underhöll Eviva hade gått i konkurs utvärderade man ett antal olika system, 
och valde bort vissa alternativ på grund av att företaget i fråga var för litet eller produkten för 
dyr. Man valde Garp på grund av att man var fem företag som behövde en viss applikation för 
avräkning inom spannmål, och Garps utvecklare Microcraft ställde sig bakom återförsäljaren 
när denna erbjöd sig att utveckla en sådan specialapplikation. Intervjupersonen menar att man 
fick ett gott intryck av leverantören och deras produkt. 
 
Intervjupersonen anser att Garp absolut är bättre än föregångaren Eviva, då det är smidigare 
och enklare att använda och har betydligt fler funktioner. Han upplever också Garp som 
betydligt mer flexibelt än Eviva. Man kan med hjälp av eget tänkande tillsammans med 
befintliga funktioner i systemet göra mycket mer än i Eviva. Man får därmed ett friare 
arbetssätt, och processerna behöver inte gå från A till Ö på samma sätt som tidigare. Dock 
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tycker han inte att systemet uppfyller alla de krav man önskade, och tror inte heller att det 
någonsin kommer att göra det. 
 
Intervjupersonen tycker att återförsäljaren har bra branschkunskap, men anser att leverantören 
inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Vissa funktioner och ändringar har inte gått att få 
på grund av återförsäljarens begränsade tillgång till systemets källkod. Det förekommer enligt 
intervjupersonen genomgående en del sådana problem mellan återförsäljaren och 
huvudleverantören. 
 
Intervjupersonen menar dock att han var införstådd med att allting inte skulle komma att 
fungera som man ville. Säljaren påstod att det inte skulle vara några problem, men kunden 
trodde inte på detta. 

4.2.1 Analys av köparnas upplevelser av system och leverantör 

Hur kunderna upplever systemet förefaller till största delen ha med förväntningar och 
inställning att göra. Gigant är genomgående nöjda med såväl systemet som dess leverantör, 
vilket intervjupersonen tror beror på att de haft en kompetent beställarorganisation. Global är 
inte lika nöjda med systemet, vilket dock snarare beror på deras egen avsaknad av initiativ till 
systemanpassningar än på systemet i sig självt. De båda mindre beställarorganisationerna 
upplever sig i större grad vara beroende av leverantörens uppgifter om systemet och 
kunskaper vad gäller implementering och underhåll. Båda anser att leverantören besitter 
relativt god kunskap om kundens bransch, men upplever inte att leverantören levt upp till det 
man från början utlovat. Trävaror hade höga förväntningar på systemet, medan Byggvaror 
hade lägre ställda förväntningar och insåg att systemet skulle komma att ha brister. 

4.3 Kommunikationsaspekter 

För att undersöka vilka faktorer som ansågs viktiga i kommunikationen mellan leverantör och 
kund ville vi från leverantörerna ha svar på vem det hos kunden man oftast kommunicerade 
med och hur dessa personers kunskaper påverkar förståelsen dem emellan.   
 
Motsvarande frågor ställdes till kunderna för att få svar på om de tyckte att leverantören 
förstod deras önskemål och om de tyckte att de hade den branschkunskap som var nödvändig 
för att sätta sig in i kundens verksamhet. 
 
 
Systemkonsult 
Intervjupersonen kommunicerar vid ett nytt uppdrag oftast i första hand med en ekonomichef, 
och kanske någon inom produktionen. När det gäller implementeringar av Navision finns det 
sällan en IT-avdelning i kundens organisation. 
 
Intervjupersonen anser vidare att man som leverantör måste ha branschkunskap för att kunden 
ska kunna känna ett förtroende, och inte behöva förklara allting från början. Om man inte har 
någon branschkunskap menar han att man snabbt måste sätta sig in i det. Ju fler verksamheter 
man varit inne och arbetat i tidigare, desto fler situationer kan man känna igen. Man kan 
enligt intervjupersonen aldrig som leverantör förstå allting och veta precis hur kunden jobbar, 
varför det är viktigt att så snabbt som möjligt upprätta en övergripande ömsesidig förståelse 
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och se till att man är överens från början. Han menar att man måste hitta de nyckelord som 
kunden använder, och se till att man menar samma sak. Då företaget han arbetar för är partner 
till Microsoft skall de ha god kunskap om och förståelse för vad systemet kan och inte kan. 
 
 
Systemåterförsäljare 
 
Inledningsvis vid ett implementeringprojekt är det enligt intervjupersonen ofta 
företagsledningen man kommunicerar med för att lägga upp systemet och bestämma sig för 
hur det ska se ut, vad kunden vill ha och hur de vill att arbetet ska utföras. Själva utbildningen 
går ofta ut på att inte bara lära ut systemet, utan även att lära användarna hur de ska ha det i 
sina processer. Intervjupersonen upplever att det ibland finns svårigheter med att 
kommunicera med kunderna eftersom man inte pratar riktigt samma språk, men han ser inte 
att det är något egentligt problem och har aldrig varit med om en situation där det blivit ett 
totalt stopp. Han menar att det alltid går att komma fram till någon lösning, vilket han tror 
beror på att han arbetat så länge med personer inom bygg- och järnhandelsbranschen att han 
vet vilka kunskaper de har och inte har, och därmed kan förklara sig på ett sätt som han tror 
att de förstår. 
 
Då företaget arbetar branschinriktat är de väldigt noga med att hålla sig i den branschen de vet 
att de klarar av. Detta innebär enligt intervjupersonen att han aldrig kommer i den situationen 
att han pratar med en kund som han inte förstår, och vice versa. De kunder han pratar med 
personligen arbetar inom det område som han alltid jobbat mot, och han känner därför att han 
förstår vad de vill och vad de har för behov. 
  
Vad gäller kundorganisationer i den storlek som företaget vänder sig till menar 
intervjupersonen att de mycket sällan har en IT-avdelning, men att det däremot oftast finns en 
IT-ansvarig som även har andra arbetsuppgifter. Oftast har dessa personer en ekonomisk 
utbildning och en ekonomisk funktion i företaget. Detta kan enligt intervjupersonen innebära 
att det finns problem med att de inte har den kunskap som krävs för att förstå och kunna 
använda systemet fullt ut. Avsaknaden av en IT-avdelning i kundens organisation kan enligt 
intervjupersonen även vara problematiskt då den person som är IT-ansvarig inte alltid är 
tillgänglig eftersom han har andra uppgifter och ingen annan person vet hur man hanterar 
problemen internt. Detta innebär enligt intervjupersonen en tröghet i processen, då 
uppdateringar och anpassningar av systemet kan bli lidande, och man kommer inte vidare så 
snabbt som man skulle önska. 
 
 
Gigant 
 
Intervjupersonen framhåller att han och leverantören förstår varandra väl språkmässigt. Detta 
har enligt intervjupersonen sin grund i den utvärdering man i ett tidigt skede gjorde av 
leverantörerna, då denna även omfattade de kompetenser som är nödvändiga för leverantören 
att besitta för att kunna kommunicera med kunden. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen tror att de problem som förekommer till största delen har med kompetens att 
göra - när man kommunicerar med en person måste den personen ha rätt kompetens. Har man 
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inte det menar han att man inte kan förstå varandra oavsett hur välfungerande 
kommunikationen i sig är. Intervjupersonen anser att förståelsen enbart bygger på praktisk 
erfarenhet, vilket leverantören inte har haft. I anknytning till detta framhåller intervjupersonen 
att leverantören ofta kommer till företaget med en ny modul för systemet och tror att de ska 
kunna sälja in den. Dock är det inte alls säkert att den passar in i kundens verksamhet, och 
dessutom måste man ofta göra vissa anpassningar i det befintliga systemet för att nytillskottet 
överhuvudtaget ska fungera. 
 
 
Trävaror 
 
Intervjupersonen ser kommunikationsproblem som en grundläggande anledning till att 
leverantören inte levt upp till förväntningarna. Detta börjar redan vid införsäljningen, då 
säljaren enligt intervjupersonen gav sken av att allt som kunden efterfrågade i systemet kunde 
lösas, vilket sedan vid kontakt med de personer som ska genomföra sådana förändringar 
visade sig inte alls vara fallet. Vidare menar man olika saker med samma ord, och har olika 
uppfattning om ett ords innebörd. Eftersom företaget inte har någon IT-avdelning menar 
intervjupersonen att det är svårt att kommunicera med leverantören på samma språk som det 
vore för ett större företag som har någon form av IT-tekniker anställda. När leverantören 
nämner en teknisk term har intervjupersonen ofta hört talas om det, men vet inte exakt vad det 
innebär. Han menar även att man ibland får uppfattningen av att de som arbetar med datorer 
inte alltid kan förklara vad det egentligen är som händer. Han framhåller dock att man inte 
behöver vara ensidig heller, och bara kritisera leverantören. Det kan också vara så att det är 
kunden som ställer orimliga krav på grund av deras bristande förståelse på det tekniska planet. 
Men han menar att det också är upp till leverantören att förstå vad kunden menar när de 
efterfrågar en viss funktion. 
 
 
Byggvaror 
 
Intervjupersonen själv har inga större problem att kommunicera med leverantören, då han 
anser sig ha lärt sig hur de vill att man ska uttrycka sig. De kan då lättare uppfylla hans 
önskemål, och kommunicera tillbaka på samma sätt. Dock finns det personer i företaget som 
har problem i kommunikationen med systemleverantören. Man kommunicerar huvudsakligen 
med vissa kontaktpersoner hos återförsäljaren, och i enstaka fall med Microcrafts support 
främst beträffande frågor om grundsystemet. 
 
Upphandlingen skedde gemensamt med övriga företag som behövde avräkningsapplikationen, 
och man hade satt upp en gemensam kravspecifikation, dock inte särskilt detaljerad. 
Intervjupersonen anser i efterhand att denna skulle ha varit bättre gjord, och skulle ha gåtts 
igenom tillsammans med leverantören, då detta hade eliminerat många 
kommunikationsrelaterade problem. Orsaken till brist på förståelse hos kunden sägs vara brist 
på tid. Kunden trodde att de förstod leverantören och visste mer om denne än vilket var fallet, 
och vice versa. 
 
Leverantörens förståelse för kunden skiljer sig enligt intervjupersonen mycket mellan säljare 
och utvecklare. Säljaren borde enligt intervjupersonen veta mer om utvecklingen. Vid frågor 
om vad systemet klarar av uppgav säljaren att det klarar av nästan allt som efterfrågades, utan 
att sätta sig in i vad kunden egentligen efterfrågade. Intervjupersonen anser att säljaren lovade 
mer än vad man kunde hålla. 
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4.3.1 Analys av kommunikationsaspekter 

Leverantörerna anser sig besitta tillräckliga kunskaper om kundernas branscher, eller i varje 
fall ha möjlighet att skaffa sig det. De båda större kunderna motsäger detta, men menar att 
företagens egna IT-avdelningar har tillräcklig teknisk kompetens för att förstå leverantörernas 
språk. De båda mindre kunderna anser att leverantörens förståelse för kundens problematik är 
otillräcklig på grund av bristen på praktisk erfarenhet, och är även överens om att det största 
problemet i kommunikationen är att säljaren uppgett att systemet kan uppfylla alla behov, 
utan att sätta sig in i vad kunden egentligen efterfrågar. Alla informanter anser att betydelsen 
av kommunikation är stor, och att det kan finnas svårigheter i samband med detta. Dock 
förefaller det endast vara de båda mindre beställarföretagen som ser egentliga problem i 
samband med kommunikationen, vilket kan härledas till avsaknaden av IT-avdelningar och 
bristande kunskap hos försäljaren. 

4.4 Systemanpassningar 

För att bringa klarhet i om problemen med systemen hade med anpassningar av själva 
standardsystemet att göra ville vi ta reda på både leverantörernas och kundernas syn på 
anpassningar i systemet, till vilken grad de ansåg att man kan göra anpassningar i systemet 
och hur pass nödvändiga dessa anpassningar är. Vi ville också få reda på om skillnader i de 
olika systemen påverkade graden av anpassning. 
 
 
Systemkonsult 
 
Enligt intervjupersonen förespråkar företaget att deras kunder ska hålla nere på 
anpassningarna av systemet. Det kan hända att man som kund gör en mängd anpassningar i 
samband med införandet av systemet, varefter företaget genomför en omorganisation som får 
till följd att det anpassade systemet inte längre stämmer överens med behoven. En annan 
anledning till att man rekommenderar att man undviker anpassningar är enligt 
intervjupersonen att kunden i det initiala skedet ofta inte vet hur systemet fungerar, och därför 
kanske efterfrågar funktionalitet som redan finns i systemet men i en lite annorlunda form. 
Leverantören föreslår i samband med detta istället alternativa arbetssätt som stämmer överens 
med hur systemet fungerar i standardutförande. Intervjupersonen påpekar att standard inte 
innebär att det bara finns en väg, utan att man kan lösa saker på många olika sätt. Enklare 
anpassningar såsom att visa och dölja fält och flytta omkring formulärens placeringar menar 
han dock att de kan göra i systemet utan att spendera någon större tid eller ansträngning.  
 
Anpassningar av Axapta och Navision utförs enligt intervjupersonen främst genom ett antal 
färdiga anpassningar som innebär att man kan koppla på olika standardrutiner till systemet. 
Man försöker på så vis att återanvända så mycket befintlig programkod som möjligt. 
Intervjupersonen berättar att man i Axapta även kan göra väldigt många förändringar utan att 
ändra någon programkod, då systemet har en avancerad utvecklingsmiljö där man kan göra 
snabba anpassningar. Det går även att göra direkta programmeringstillägg, och 
intervjupersonen tror att de som partner till Microsoft har fulla rättigheter till all källkod i 
systemen. Dock hävdar han att det är sällan man går in och gör stora förändringar, då det är 
deras ansvar gentemot kunden att se till att systemet fungerar. Microsoft tar inte på sig 
underleverantörens misstag om systemet skulle modifieras till den grad att någonting inte 
fungerar som det ska.  
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Trots den höga graden av anpassningsbarhet i de båda systemen tror intervjupersonen att man 
aldrig kan anpassa ett system till 100 % efter kundens önskemål. Köparna av systemet nöjer 
sig oftast med den andel anpassningar som kan uppfyllas till rimliga kostnader. Han menar att 
man gör anpassningar till en viss grad, men att man som kund någonstans måste fråga sig 
huruvida man verkligen behöver alla anpassningarna man bett om. Han hävdar att det relativt 
ofta förekommer att man gör en stor mängd anpassningar som efter att systemet varit i drift 
under några månader faktiskt inte används av kunden. Han menar att felet man ofta gör som 
kund är att man vill ha allting på en gång, allting ska fungera med automatik från första dagen 
med det nya systemet. Han förespråkar istället att man börjar på en relativt låg nivå med en 
stor del manuella rutiner, varpå man efter några månaders utvärdering genomgår en andra 
implementeringsfas där man utifrån sina nyvunna erfarenheter av systemet beslutar om vad 
ytterligare man anser sig behöva. 
 
Intervjupersonen härleder problemen kring anpassningar av standardsystem till att till väldigt 
stor del vara ett kommunikationsrelaterat problem. Han menar att det är en fråga om vilken 
innebörd man lägger i begreppet ”problem”, vilket kan skilja mellan leverantör och kund. 
 
 
Systemåterförsäljare 
 
Intervjupersonen anser att det inte är ekonomiskt genomförbart att anpassa ett standardsystem 
fullt ut efter kundens önskemål, men att den praktiska möjligheten skulle finnas om det fanns 
någon som ville betala för det. Han menar att vissa saker inte går att göra, vissa saker är svåra 
att göra, och vissa saker kostar för mycket att göra. Men att anpassa en organisation brukar 
vara betydligt trögare än att anpassa ett system. Eftersom det system leverantören 
tillhandahåller i grunden är ett generellt system för handel, har återförsäljaren lagt på egna 
anpassningar som är specifika för bygg- och järnhandelsbranschen, vilket de sedan säljer till 
kunden. De flesta anpassningar man gör blir enligt intervjupersonen därför snarare 
branschspecifika än kundspecifika. Detta är en form av anpassning, men de flesta 
anpassningar företaget gör brukar vara på utskrifter och dokument som kunderna använder. 
Dessa brukar alltid vara specifika för respektive företag, varför man sällan eller aldrig kan ha 
en standard på de delarna. 
 
För de anpassningar som inte går att genomföra menar intervjupersonen att man helt enkelt 
får förklara för kunden varför de inte kan göra det, och lämna uppgifter om hur man kan göra 
istället. Han menar att detta är bättre än att ta på sig att utföra någonting och sedan hamna i en 
situation där man inte kan komma vidare. 
  
De anpassningar som företaget gör utförs enligt intervjupersonen i form av både 
programmeringstillägg och plugins. Han menar att det dock blir mer och mer vanligt med 
plugins som man lägger på grundkärnan, vilket Garp framförallt bygger på. Återförsäljaren 
själv är aldrig inne och rör i programmen i själva kärnan, utan lägger anpassningar ovanpå. 
Det är enligt ett avtal mellan återförsäljaren och grundsystemets utvecklare ett krav att 
anpassningar inte får göras på något annat sätt. Detta för att man ska kunna byta ut kärnan 
utan att anpassningarna påverkas, och tvärtom. Detta innebär enligt intervjupersonen också att 
man aldrig behöver vara rädd för att göra en uppgradering. 
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Gigant 
 
Från början gick man ut till olika funktioner i företaget och frågade vilka anpassningar som 
behövdes. Man fick då fram omkring 200 önskvärda anpassningar, men av dessa var 50 enligt 
intervjupersonen ”rent horribla” och sållades bort direkt. Ytterligare 50 sållades bort för att 
de blev för dyra i förhållande till den funktion de skulle uppfylla. Av de 100 kvarvarande 
funktionerna fanns vissa redan färdiga i form av patchar, en del gick att ordna smärtfritt, 
medan kanske fem- sex stycken inte gick att göra alls. 
 
Anpassningsproblemen beror enligt intervjupersonen på en blandning av många faktorer. Det 
är enligt intervjupersonen viktigt att man hittar en duktig leverantör som man kan lita på. Han 
menar vidare att det gäller att ha tur att hitta en leverantör som är villig att begränsa och inte 
propsar på anpassningar och vet hur man ska göra för att hålla dem nere. Deras förmåga att 
hitta alternativa lösningar när man inte längre kan anpassa systemet är enligt intervjupersonen 
också viktig. Det kan vara så att en lösning redan finns i systemet som standard om man bara 
gör en mindre modifikation. Dock kan man kanske behöva ändra sitt arbetssätt lite grann. 
Företaget anlitade i samband med implementeringen ett konsultföretag med fyra konsulter, 
där samtliga fyra har olika kompetenser. Detta innebar enligt intervjupersonen en klar fördel 
genom att de kunde komplettera varandra väl. Enligt intervjupersonen går det att 
programmera in lösningar i systemet, och deras konsulter har tillgång till källkoden till allt 
utom den innersta kärnan. Vissa anpassningar går inte att göra i systemet, vissa blir för dyra 
att genomföra. I vissa fall beror det på att processerna i organisationen måste anpassas, och 
det stöds kanske inte av ledningen. Det blir då ett ledningsproblem som exempelvis kan bero 
på kommunikationsproblem. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen uppger att man gjort anpassningar och kopplingar som berör cirka 10 % av 
systemet, och dessa innebär huvudsakligen att funktionaliteten i standardsystemet är 
förenklad. Man rör aldrig systemets kärna, då detta skulle innebära att man får problem, utan 
försöker lägga anpassningar runt om så att man har ett gränssnitt mot kärnan. Han tror dock 
att man så småningom kommer att anpassa systemet till att nästan möta företagets behov fullt 
ut, vilket enligt intervjupersonens uppskattning kommer att omfatta omkring 20 % av 
systemet. Anpassningar är enligt intervjupersonen alltid en avvägning med tanke på 
kostnader. Han tror aldrig att man kommer upp i hundraprocentig anpassning, då risken är att 
det skulle kosta för mycket för att möjliggöra att man får tillbaka investeringen i form av 
return of investment. Han menar att kraven ökar alltmer, och att man inte får ha personal som 
styrs av systemet utan att det bör vara tvärtom. 
 
De anpassningar man gjort omfattar mycket kopplingar till produktionen, något man i allt 
högre grad vill ha integrerat i systemet. När någonting sker i produktionsprocessen har man 
ett fysiskt flöde, vilket enligt intervjupersonen måste gå hand i hand med informationsflödet i 
systemet. Han menar att det är i samband med detta som en hel del av problemen med 
anpassningar ligger.  
 
Ett annat problem ligger enligt intervjupersonen i det faktum att denna typ av stora 
affärssystem är gjorda för alla typer av verksamheter och företag. Han anser att detta 
egentligen är en helt felaktig strategi, eftersom det finns så stora skillnader i sättet att jobba 
mellan olika branscher. Han menar att man inte kan ha så väldigt omfattande system utan att 
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man måste dela upp dem efter vad de huvudsakligen ska kunna. Som exempel nämner han att 
det finns 2500 tabeller i Baan, varav hans företag använder omkring 30 %. De resterande är 
avsedda för andra typer av företag, vilket innebär att systemet blir väldigt tungrott på det 
administrativa planet. 
 
Intervjupersonen menar att bristen på anpassning av systemet har haft sin grund i att denna 
typ av affärssystem är väldigt tungrodda och svårhanterliga och att man egentligen vill 
undvika anpassningar, eftersom varje uppgradering man gör av systemet innebär att även 
anpassningarna måste behandlas. Dock är det enligt intervjupersonen så att leverantören efter 
en tid slutar att underhålla och ge support avseende gamla versioner av systemet, vilket han 
ser som ett sätt för leverantören att knyta upp sina kunder, varför det är viktigt för kunden att 
följa med i systemets utveckling. 
 
 
Trävaror 
 
Intervjupersonen uppskattar systemets överensstämmelse med företagets behov till 50 % vid 
den tidpunkt när företaget fick systemet. Nu ett år senare finns det fortfarande massor av 
irriterande småfel, och man kan säga att systemet är anpassat till 75 %. Han tror inte att 
systemet kommer att kunna anpassas fullt ut, då detta skulle bli för dyrt. Den främsta 
anledningen till att man haft problem att anpassa systemet menar intervjupersonen är att de 
som arbetar med datorer inte vet hur världen fungerar. De vet inte hur flödet för varorna ser 
ut, de kan möjligtvis rita upp det på ett papper med rutor och boxar i ett flödesschema, men så 
länge man inte har praktisk erfarenhet kan man inte heller skriva ett program som fungerar för 
slutanvändaren. Mycket av det man blev lovade fungerar fortfarande inte, och 
intervjupersonen menar att säljaren troligtvis inte har varit tillräckligt insatt i dessa frågor. 
 

Så idag, ett år efter det att vi körde igång så räknar fortfarande kassaapparaten fel vid 

vissa tillfällen. Jag ångrar mig så in i helvete att jag har betalat någonting 

överhuvudtaget. 

 
Intervjupersonen menar att det är det mest elementära som brister, och att man kan se 
problemet med att de inte har någon kontakt med utvecklaren Microcraft, eftersom 
återförsäljaren då skyller problemen på programmeringsfel i Garp av Microcraft. 
Ett annat problem med anpassning av systemet är att kundföretaget inte har resurserna att 
avsätta flera personer till att arbeta med detta. För att undvika anpassningsproblem så sökte 
man sig till ett branschanpassat system, men ändå fanns det anpassningsproblem. Ett fel med 
Garp som system är enligt intervjupersonen att det är för brett, och de använder bara en 
bråkdel av det, men de funktioner man vill ha finns ändå inte. 
 
 
Byggvaror 
 
Intervjupersonen uppskattar systemets överensstämmelse med företagets behov till 80-90 % 
idag, och cirka 60-70 % vid införandet. Han menar att man fortfarande ofta hittar nya 
funktioner som man önskat men inte visste fanns, och tror att många av de saker som man 
fortfarande saknar redan finns i någon form i systemet. 
 
Bland annat pris- och rabatthantering skulle enligt intervjupersonen ha fungerat bättre. Man 
har olika kundkategorier som ska ha olika priser, olika volym ska ge olika styckpriser etc. 
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Återförsäljaren fick hjälpa till att utföra sådant. Man har även haft problem med att 
summeringen av kassaavstämningar inte har stämt. Man har beträffande detta vänt sig till 
huvudleverantören Microcraft, men fått dålig respons. 
 
Avräkningsapplikationen består av en fristående modul som jobbar mot Garp som 
grundsystem, och använder dettas olika register etc. Vissa delar av applikationen har 
utformats av respektive kund, vilket har lett till att man fått en produkt som mer eller mindre 
fungerar precis som man vill. Detta är intervjupersonen mycket nöjd med, man har fått ny 
funktionalitet som tidigare saknats, vilket har möjliggjorts tack vare god kommunikation 
mellan beställare och leverantör. 

4.4.1 Analys av systemanpassningar 

Samtliga respondenter är överens om att man aldrig kommer att kunna anpassa systemen till 
100 %, då detta skulle vara alltför komplext och kostsamt. Leverantörerna påpekar att man 
som användare ofta efter en tid hittar de funktioner man efterfrågar i systemen. De mindre 
kundorganisationerna tycks ha svårt att avsätta tid och personal att arbeta med 
systemanpassningar, och har generellt inte samma kunskaper om vad ett system ska kunna 
göra och inte kunna göra som de större kunderna. Alla kundrepresentanter utom Gigant anser 
att leverantörerna inte är tillräckligt insatta i kundernas processer, och att detta påverkar 
anpassningsbarheten i systemen. Sammanfattningsvis förefaller systemanpassningar överlag 
vara förknippade med ekonomiska aspekter och vilken behörighet man har att göra 
förändringar i grundsystemet. 

4.5 Organisatoriska anpassningar 

Förutom att systemet behöver anpassas ville vi få klarhet i om man ibland anpassade 
organisationen efter systemet. Även här ville vi veta hur synen skiljer sig åt mellan 
leverantörer, och mellan stor respektive liten kund. 
 
 
Systemkonsult 
 
När leverantören implementerar ett standardsystem har de enligt intervjupersonen ett 
standardflöde. Då det inte är säkert att kunden har ett effektivt flöde kan det förekomma att 
man föreslår alternativa processer och arbetsflöden. Huruvida en sådan organisatorisk 
förändring genomförs beror på hur beredd kunden är att ändra på sig. Ibland kan fallet vara att 
kunden anser att man har krångliga rutiner och behöver systemstöd för att få det bättre, men 
att man missar att det verkliga behovet ligger i att ändra sin organisation. Intervjupersonen 
menar att ett annat vanligt förekommande problem är att man som kund tror att om man byter 
ut sitt affärssystem så löser sig allting. Problemet med detta är enligt intervjupersonen att man 
skaffar ett standardsystem, men bygger in och bygger på en mängd saker för att det ska 
fungera efter organisationens nuvarande rutiner, vilket leder till att standardsystemet blir 
sönderhackat medan rutiner och processer fortfarande i praktiken ser ut som de gjorde redan 
tidigare. Han menar att det därför är en viktig del i deras ansvar som leverantör att även 
ifrågasätta hur de befintliga arbetsprocesserna egentligen ser ut. 
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Systemåterförsäljare 
 
Intervjupersonen menar att det egentligen är mycket sällsynt att man inte kan anpassa 
systemet efter processerna. Däremot kan man ibland tycka att processerna inte är tillräckligt 
effektiva och att man därför faktiskt skulle vilja göra ändringar i dem. Vill inte kunden utföra 
sådana förändringar får man försöka anpassa systemet istället så att det går att köra på det 
sättet som de vill. Detta är enligt intervjupersonen ofta inga problem i större system som 
Garp, då de är väldigt allmänt skrivna och bygger mycket på parameterinställningar som gör 
att man egentligen kan justera systemet så att det fungerar på en massa olika sätt.  
 
Intervjupersonen tror att om man kör ett standardsystem blir det mycket dyrare om man 
försöker göra det till ett egenutvecklat system, det vill säga skräddarsy systemet efter den 
enskilda kundens egna önskemål. Han menar att allting sådant går att ordna, men att det 
ibland kanske kostar mer än vad det smakar. Ofta måste man som kund enligt honom istället 
anpassa sig lite i rutinerna, och det kan röra sig om små saker för att uppnå relativt stora 
besparingar. 
 
 
Gigant 
 
Intervjupersonen menar att med de komplexa processer som idag finns inom större företag 
måste företagen ha en enormt stor beställarkompetens, och man måste ha stor kunskap och 
förståelse om sina processer och få dem definierbara. Anpassningsfrågor har mycket att göra 
med hur flexibel organisationen är, och hur mycket man tänkt lägga ner på sitt sätt att arbeta. 
Intervjupersonen menar dock att man inte ska anpassa sig efter systemet, utan snarare göra 
sina processer så okomplicerade som möjligt. Men eftersom systemen är skrivna efter ett 
standardsätt kan man säga att man jobbar på fel sätt om man inte jobbar efter systemet. Som 
ett exempel i anknytning till detta hävdar intervjupersonen att det är ett allmänt känt faktum 
att sättet företaget jobbar på i många fall inte är särskilt effektivt, men att det skulle kosta 300 
miljoner kronor att byta ut en produktionslinje. Då detta inte är ett tänkbart alternativ innebär 
det att man i det läget istället blir tvungna att anpassa systemet efter processen. 
 
Intervjupersonen menar att det är många faktorer som påverkar hur mycket man anpassar. Det 
beror bland annat på vilken kunskap som finns i beställarorganisationen och hur mycket man 
vill göra själv. Han menar att man får rannsaka sig själv och ifrågasätta vad det är man 
verkligen behöver vad gäller processerna. Detta kanske inte leder till förändringar på kort sikt, 
men indikerar att man kan behöva genomföra förändringar så småningom. Skulle man 
däremot ha gjort alla sådana anpassningar i systemet och i processerna skulle det enligt 
intervjupersonen ha varit orimligt tidsödande och kostsamt, varför man i företaget valt den 
lägre ambitionsnivån. I många fall ville man enligt intervjupersonen göra en viss anpassning, 
men såg att man genom att ändra lite i sitt arbetssätt minskade anpassningskostnaden till en 
bråkdel. Dock upplever han att de inte alls kunnat göra så mycket förändringar som de velat, 
vilket beror på brist på resurser och engagemang. 
  
Det finns enligt intervjupersonen ett inbyggt motstånd mot förändring i organisationer, och 
det gäller att överbygga detta motstånd för att lyckas med ett projekt av denna typ. Han menar 
att folk är vana vid att arbeta på ett sätt i ett affärssystem, ett sätt som till och med kan vara 
dåligt, men man vet hur det fungerar och är nöjda med det eftersom gemene man inte besitter 
särskilt stora kunskaper inom IT. Detta innebär enligt intervjupersonen att det kan vara svårt 
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att förklara behovet av ett nytt IT-system, och det blir jobbigt för folk att lära sig något nytt. 
Han menar att det hela bygger på kommunikation. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen menar att man i företaget tidigare fått anpassa sitt arbetssätt efter systemet, 
då man tvingades till mycket manuellt arbete direkt mot systemet. Dock sköts det mesta av 
detta numera med automatik, och intervjupersonen identifierar företagets främsta 
organisatoriska anpassning som det faktum att mängden administrativ personal har minskat. 
 
 
Trävaror 
 
Intervjupersonen säger att företaget har fått anpassa sig efter systemet, men att det egentligen 
fanns ett önskemål om att denna organisatoriska förändring skulle ha varit ännu större, då man 
arbetar på samma sätt idag som när företaget var litet. Man trodde att man skulle få stor hjälp 
av Garp, men det faktum att så inte blivit fallet har inneburit att man jobbar som man alltid 
har gjort. Systemet har inget föreslaget arbetssätt, och intervjupersonen tror att det är bristen 
på detta som gjort att man håller sig kvar vid sina gamla rutiner. Intervjupersonen fick 
uppfattningen av att leverantören skulle titta över kundens rutiner och föreslå ett sätt att arbeta 
på, men så skedde inte. Systemet gav således inte den vägledning som man hade förväntat sig. 
Intervjupersonen menar att mycket av svårigheterna med organisationsanpassningar är deras 
egen skuld. När man jobbat i ett visst system länge, som de har gjort, är det väldigt svårt att 
ändra sig, eftersom man upplever allt annat som sämre innan man hittar någon fördel. Han 
menar att om företaget bara haft personer som inte var invanda i det gamla systemet så hade 
implementeringen gått betydligt lättare. Men när de nu har implementerat Garp så har det 
upplevts som extra knöligt, då personalen inte heller gjort rätt. 
 
 
Byggvaror 
 
Intervjupersonen uppger att man har anpassat organisationens arbetssätt lite grand efter 
systemet. Till exempel har hanteringen av kundkategorier och priser blivit ett mer manuellt 
arbete. Ett nytt system innebär enligt intervjupersonen att man vill förenkla arbetet. Detta har 
inte skett i alla avseenden. Han menar att man borde ha gjort ett bättre förarbete, och 
ifrågasatt vad systemet kan i standardutförande, var systemet behöver anpassas respektive var 
kunden behöver anpassa sig. Dock menar han att systemet kan mer än sin föregångare, kan ge 
mer information och har blivit smidigare och enklare. 

4.5.1 Analys av organisatoriska anpassningar 

Systemkonsult hävdar att man i de fall kunden inte har ett effektivt flöde föreslår alternativa 
processer. Systemåterförsäljare konstaterar att små anpassningar i arbetssättet ofta kan leda 
till stora besparingar jämfört med att göra anpassningar i systemet. Gigant anser att man inte 
ska anpassa organisationen efter systemet, utan istället förenkla sina processer, vilket i 
förlängningen dock kan leda till att man anpassar organisationen till att arbeta efter samma 
princip som systemet. Global framhåller inga direkta organisationsanpassningar. Trävaror 
anser att man fått anpassa sig efter systemet, men att ännu större organisatoriska förändringar 
hade varit önskvärt. Byggvaror säger sig endast ha anpassat sig en aning, men att dessa 
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förändringar snarare har varit till det sämre än till det bättre. Vi kan därmed konstatera att det 
inte finns något entydigt svar, men att man mellan raderna kan utläsa att organisatoriska 
anpassningar beror på organisationens flexibilitet och systemets anpassningsbarhet. 

4.6 Utbildningsrelaterade aspekter 

För att få klarhet i till vilken grad de problem som förekommer såväl med systemet i sig självt 
som med anpassningar av detsamma kan relateras till förståelseaspekter, ville vi veta vilken 
inverkan systemspecifik utbildning och användarvana ansågs ha på kundens syn på systemet 
som helhet, och vilken roll förekomsten av eller bristen på detta har spelat med avseende på 
mottagandet av systemet. För att få ett intryck av huruvida uppfattningen om detta skiljde 
mellan leverantör och kund efterfrågade vi även i detta fall synpunkter från bägge parter. 
 
 
Systemkonsult 
 
Utbildning i systemet är enligt intervjupersonen otroligt viktigt, och det är enligt honom oftast 
där det brister. I ett tidigt skede under implementeringsprojektet kan kunder efterfråga 
omfattande anpassningar som nästan skulle kräva egna utvecklingsprojekt. Man bygger upp 
ett krav som är hur stort som helst, för att när man sedan arbetat en tid i systemet upptäcka att 
man egentligen inte behöver dessa delar då de redan finns i systemet, om än i en lite 
annorlunda skepnad. Intervjupersonen tror att man som kund lättare kan se att det nya 
systemet nästan motsvarar de från början ställda kraven när man väl har utbildat sig i 
systemet. Han menar att kunden oftast ställer krav utifrån sitt befintliga system och de 
begränsningar eller fördelar som just det systemet innebär. 
 
 
Systemåterförsäljare 
 
Intervjupersonen menar att det idag inte är något särskilt stort problem med generell IT-
kunskap hos kunderna eftersom alla växer upp med datorer idag, och de flesta 
kontaktpersonerna hos kunderna förstår hur det grundläggande fungerar. De vet vad ett 
nätverk är, de kan gå in på en dator och flytta filer, kopiera, ta backup och liknande. Ett 
betydligt vanligare problem anser han vara att när man kör igång systemet hos en kund lär sig 
användarna systemet på en viss nivå och lär sig arbeta efter det, och man tycker att det 
fungerar bra och är nöjda med det man har. Men man glömmer bort att titta på ett bredare 
perspektiv och se vilka ytterligare möjligheter som finns. Systemet i sig självt kan så mycket 
att bara en bråkdel av potentialen faktiskt utnyttjas. Intervjupersonen menar att det är i det 
läget som verksamhetskonsultens arbete egentligen kommer in, och man ser över hur 
företaget använder systemet idag och vad som skulle kunna göras bättre eller ytterligare. Han 
menar att det är just utnyttjandet som egentligen är det svåra att få företagen att jobba med. 
Dock kommer oftast företagen efter en tid på att man vill gå vidare, när man väl börjar kunna 
de grundläggande funktionerna och förstår att systemet kan mer än vad man trott från början. 
 
Intervjupersonen menar att det framförallt är just sådana problem kunderna upplever i början, 
att de inte har förståelse för det nya systemet och hur det jobbar. Man har svårt att hitta rutiner 
och funktionaliteten i programmen. Ofta vet man att funktionerna finns, men inte riktigt var 
och inte hur man ska använda dem. Detta kan enligt intervjupersonen leda till att man 
upplever systemet som omständligt, eftersom man tycker att arbetet var mycket lättare förut. 
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Har man tidigare använt ett system i många år kan man det systemet, och vet precis vad man 
ska göra i olika situationer. Trots att man kan göra samma saker i det nya systemet måste man 
oftast göra det på ett lite annorlunda sätt, och man upplever det därför som negativt. Detta tror 
intervjupersonen vara det största problemet beträffande utbildning och användarvana. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen bedömer utbildning som en väldigt viktig aspekt av systemanvändning. Han 
anser att de inom företaget känt att kunskapsnivån är otillräcklig, och att det till stor del beror 
på komplexiteten i den typen av system. Företagets IT-avdelning består av fem personer som 
besitter kompetenser inom olika delar av systemet, och som har regelbundna möten där de går 
igenom de olika delarna och arbetar konkret med systemet. Det ligger även på dessa personers 
ansvar att utbilda folk vid nyanställning eller omfördelning av arbetsuppgifter, så att dessa har 
rätt kompetens i systemet. 
 
 
Trävaror 
 
Datorvana upplever intervjupersonen som ytterst väsentligt, vilket man märker då de som har 
stor datorvana har lättare att anpassa sig till det nya systemet. Han ser detta som i huvudsak en 
generationsfråga. 
 
Intervjupersonen anser att utbildningen i systemet gick till på fel sätt. Företaget utbildade sig 
för lite, och inte på det lämpligaste viset. Han menar att det gick för lång tid mellan utbildning 
och driftsättning, och att utbildningen borde ha skett i fler steg så att man på företaget fick 
större vana. Vidare var återförsäljarens utbildare vid införandet av systemet ny inom såväl 
organisationen som systemet, och var således själv i inlärningsstadiet. Utöver detta var han 
enligt intervjupersonens åsikt som person inte tillräckligt driven som utbildare och pedagog. 
Den bristande utbildningen yttrar sig enligt intervjupersonen idag genom handhavandefel, 
samt att man inte utnyttjar systemets fulla möjligheter. Anledningen till utebliven 
vidareutbildning i efterhand säger han vara brist på tid från kundens egen sida. 
 
 
Byggvaror 
 
En klar brist vid implementeringen har enligt intervjupersonen varit otillräcklig utbildning 
systemet. Omfattningen av utbildningen är inget man kan skylla på endast en part, då han 
menar att man som kund kanske varit lite väl snåla. Dock skulle formen på utbildningen ha 
varit bättre från leverantörens sida. Återförsäljaren var själv relativt färsk på Garp vid 
tidpunkten för implementeringen, vilket kan vara en förklaring. Bristen på utbildning märks 
särskilt bland personer i företaget som inte vill ta egna initiativ för att lösa problem, utan anser 
att allt ska fungera av sig självt. 

4.6.1 Analys av utbildningsrelaterade aspekter 

Samtliga respondenter är överens om att utbildning i systemet är av stor vikt för att ett nytt 
system ska mottagas väl av organisationen, och bristande förståelse för systemet och dess 
funktioner leder lätt till att man inte utnyttjar systemet fullt ut. Vi har funnit att detta är en av 
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de största bristerna som såväl leverantör som kund upplever i samband med införandet av ett 
nytt standardsystem. 

4.7 Systemets betydelse och konkurrensfördelar 

För att få en bild av företagens syn på för- eller nackdelarna med ett standardsystem i 
jämförelse med ett egenutvecklat eller skräddarsytt system bad vi leverantörerna beskriva ett 
standardsystems livscykel, och kunderna klargöra hur de såg på sin framtid med det aktuella 
systemet. Vidare efterfrågade vi vilka konkurrensfördelar såväl leverantör som kund ansåg 
kunna uppnås med standardsystem jämfört med skräddarsydda system. 
 
 
Systemkonsult 
 
Intervjupersonen framhåller att det de framförallt säljer är förvaltningen och underhållet av 
standardsystemet. En kund ska kunna fortleva väldigt länge med systemet. När det 
exempelvis gäller uppgraderingar av ett standardsystem får underleverantören kontinuerlig 
nya versioner av systemet från Microsoft, varefter leverantören i sin tur ska uppgradera 
systemen hos sina kunder. Detta beskriver intervjupersonen som en lång process, då varje 
uppdatering av standardmjukvaran innebär att de som underleverantör måste testa alla de 
anpassningar de tidigare gjort även mot denna version. Detta till trots hävdar han att man som 
köpare av ett standardsystem ändå har en stabilitet i form av en färdig produkt som är testad 
och dokumenterat fungerande. När man gör ett skräddarsytt system menar han att man själv 
måste utföra väldigt omfattande tester, då det är många beståndsdelar och funktioner som ska 
hänga ihop. 
 
Enligt intervjupersonen kan man som företag bli mer konkurrenskraftiga genom att byta 
datorsystem beroende på de minskade utgifter detta kan innebära. Då menar han att det är en 
konkurrensfördel att ha ett system som är väldigt väl fungerande. 
 
 
Systemåterförsäljare 
 
Intervjupersonen anser att man ska använda standardsystem av den anledningen att man som 
kund själv inte behöver vara med och utveckla systemet, och inte heller ta alla kostnaderna för 
utvecklingen av ett system. 
 
När det gäller programvaran är det enligt intervjupersonen väldigt svårt att uppskatta någon 
exakt livslängd, då ett system hela tiden utvecklas och byggs på. Dock kan man komma i ett 
läge där man byter tekniken fullständigt, men han menar att man tar med sig all kunskap om 
funktionalitet och hur man gör även om sättet man jobbar på kanske ändras. Intervjupersonen 
framhåller att det snarare är hårdvaran som sätter begränsningarna i detta avseende, och 
uppskattar dennas livslängd till omkring tre år innan det börjar kännas trögt och gammalt. 
 
Intervjupersonen anser att man kan nå konkurrensfördelar med ett standardsystem. Han anser 
att fördelen med att ha ett egenutvecklat system är att det är lättare att göra egna anpassningar 
i systemet, men att man med ett anpassningsbart standardsystem av den typ som de 
tillhandahåller ändå uppnår precis samma effekter för företaget. Detta då man kan få sina 
anpassningar gjorda så att systemet blir precis som kunden vill ha det på ett enkelt sätt, men 
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ändå få alla fördelar som användandet av ett standardsystem innebär. Intervjupersonen menar 
att det skulle kosta flera miljoner att utveckla ett skräddarsytt system och att det inte är värt de 
pengarna. Han tycker att det däremot är värt att köpa ett standardsystem och acceptera de 
delar som man inte får fullt exakt likadant som om det hade varit skräddarsytt. 
 
 
Gigant 
 
Beträffande leverantörsberoende har företaget enligt intervjupersonen varit beroende av 
systemleverantören i hela världen, men i USA finns det en större IT-avdelning med 
systemutvecklare medan man i Europa av historiska skäl inte haft detta. Detta har inneburit att 
man i Europa inte har utfört någon utveckling alls själv. Han menar att man inte ska tro att 
man är färdig bara för att systemet är implementerat, utan att leverantören följer systemet 
under hela dess livslängd. Annars utnyttjar man enligt intervjupersonen inte systemet fullt ut, 
och man kan komma till det läget att man byter ut ett fungerande system just av anledningen 
att man inte utnyttjar det fullt ut. Han anser att om man inom företaget bara hade lagt tid, 
energi och pengar på att uppgradera och utveckla det gamla systemet hade man inte behövt 
byta system idag. 
 
Intervjupersonen anser att ett standardsystem aldrig kan ge konkurrensfördelar, utan enbart är 
att betrakta som en biljett man måste betala för att få vara med i matchen. Det förutsätter 
också att man fortsätter att anpassa systemet så att man följer med i organisationens 
utveckling, annars hamnar man på efterkälken. Enda sättet att få en konkurrensfördel med ett 
system är enligt intervjupersonen att egenutveckla, vilket han ser som dyrt och riskfyllt samt 
att konkurrenterna ändå snabbt kommer ifatt dig. 
 
 
Global 
 
Intervjupersonen har personlig erfarenhet av egenutvecklade system, och menar att ett sådant 
har fördelen att man kan detaljstyra allting och får all önskvärd flexibilitet då man styr allting 
själv utan att vara beroende av någon leverantör. Anledningen till att man istället väljer 
standardsystem anser han vara att genomförandet av en sådan utvecklingsprocess är ett 
omfattande arbete som tar stora mängder tid och resurser i anspråk, medan man med ett 
standardsystem får ett färdigt system som fungerar skapligt efter bara en kort tid. 
 
Intervjupersonen tror inte att man kan få konkurrensfördelar med ett standardsystem, 
åtminstone inte inom tillverkningsindustrin. Han är inte heller av åsikten att det i den aktuella 
branschen medför någon praktisk skillnad om man har ett standardsystem eller ett 
egenutvecklat system. Kostnadsmässigt tror intervjupersonen att de båda alternativen är 
relativt likvärdiga. Om man ser till totalkostnaden med årliga avgifter och liknande menar han 
att standardsystem kan bli ganska dyra, medan egenutvecklade system inte kostar särskilt 
mycket sedan man väl fått igång dem, vilket däremot utgör en omfattande investering. Den 
främsta nackdelen med egenutvecklade system anser han vara tidsåtgången för att utveckla 
någonting fungerande, varför han tror att det idag egentligen är en orimlighet att utveckla ett 
eget system. 
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Trävaror 
 
Intervjupersonen ställer sig tvekande till huruvida standardsystemet kommer att bli billigare 
än ett egenutvecklat system, då kunden betalar en serviceavgift på 18 % av systemets kostnad 
per år i utvecklingskostnader för systemet. Det innebär att man betalar samma system igen på 
fem och ett halvt år. Denna serviceavgift innebär i praktiken att man får vara med på nästa 
release när den kommer, och den är förhoppningsvis bättre än dagens. Detta uppger 
intervjupersonen vara en anledning till att man använder standardsystem, eftersom man då 
delar på utvecklingskostnaden. Detta är en bidragande faktor till leverantörsberoende. 
Intervjupersonen hävdar att de inte kommer att slippa undan återförsäljaren under systemets 
livslängd. Han anser vidare att ett affärssystem inte lönar sig rent ekonomiskt, men är en 
nödvändighet för att man ska kunna driva ett företag. 
 
 
Byggvaror 
 
Intervjupersonen menar att man som kund får man förlita sig till leverantören angående 
anpassningar av systemet. Mindre anpassningar såsom blanketters utseende etc kan man dock 
göra själv. Han menar att man alltid hamnar i situationer där man behöver hjälp från 
leverantören. Systemet blir nog aldrig helt färdigt, vilket innebär att man är beroende av 
leverantören.  
 
Intervjupersonen kan inte se några särskilt stora konkurrensfördelar med användandet av ett 
standardsystem. 

4.7.1 Analys av systemets betydelse och konkurrensfördelar 

De båda leverantörerna anser att ett standardsystem kan medföra konkurrensfördelar, medan 
ingen av kunderna anser att så är fallet. Leverantörerna motiverar valet av standardsystem 
framför egenutveckling med att man som kund slipper att bekosta utvecklingen själv, och 
kontinuerligt får nya versioner. Detta får medhåll av Trävaror, medan Global primärt ser 
standardsystem som en tidsbesparing i jämförelse med egenutveckling. De båda övriga 
kundföretagen framhåller inget specifikt motiv till att välja standardsystem, och det förefaller 
på det hela taget idag inte vara något alternativ att själv bemöda sig med att utveckla ett nytt 
system, åtminstone inte för företag i den storlek och bransch som vi undersökt.  
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 Systemkonsult  System-

återförsäljare 
Giganten Global Trävaror Byggvaror 

Utbildning, 
organisations-
storlek 

Systemvetare, 7 
års erfarenhet, 
stor 
organisation 

Systemvetare, 
25 års 
erfarenhet, liten 
organisation 

Systemvetare, 
10 års 
erfarenhet, 
global 
organisation  

Civilingenjör, 
30 års 
erfarenhet, 
global 
organisation  

Ekonom, 20 års 
bransch-
erfarenhet, 
medelstor 
organisation 

Gymnasieekonom, 
19 års bransch-
erfarenhet, 
medelstor 
organisation 

System och 
leverantörs 
uppfyllelse av 
förväntningar 

  System & 
leverantör 
uppfyller 
förväntningarna 

Systemet 
uppfyller ej 
förväntningarna 
fullt ut, 
leverantören 
har ej tillräcklig 
bransch-
kunskap 

System & 
leverantör 
uppfyller ej 
förväntningarna 

System & leverantör 
lever ej upp till alla 
krav 

Betydelse av 
kommunikation 

Anser sig ha de 
kunskaper som 
krävs, eller 
sätter sig in i 
vad som krävs 

Finns ibland 
svårigheter, 
men ser det inte 
som ett 
problem 

Ej något 
problem 

Kompetens- 
problem, 
saknar bransch-
kunskap 

Införsäljnings-
problem och 
språkskillnader 

Införsäljnings-
problem och brist på 
förståelse 

Grad och betydelse 
av system-
anpassning 

Avråder 
omfattande 
anpassningar 

Praktiskt 
möjligt att 
anpassa fullt ut, 
men ej 
ekonomisk 
genomförbart. 

Alla ej 
genomförbara, 
vissa ej 
ekonomsikt 
hållbara. 

Ej 100%, ej 
ekonomiskt 
försvarbart. 

Till 75%, ej 
ekonomiskt 
hållbart, 
behörighets-
problem 

Till 80-90%, ej 
ekonomiskt hållbart, 
behörighets- 
problem. 

Behov och 
betydelse av 
organisations-
anpassning 

Bör 
undersökas, 
men ej 
överarbetas. 

Mindre 
anpassningar 
kan leda till 
stora 
besparingar. 

Omfattande. En 
flexibilitets-
fråga 

Ringa Önskade mer 
men uteblev 
pga 
leverantören 

Mindre 
anpassningar, leder 
till merarbete. 

Behov och 
betydelse av 
utbildning 

Otroligt viktigt, 
ofta en brist. 
Ger insikt i 
systemet och 
förbättrar 
utnyttjandet 

Viktigt. 
Bristande 
utbildning 
medför 
ofullständigt 
utnyttjande av 
IS 

- Viktig aspekt. 
Otillräckligt 
inom företaget 

Viktigt. 
Bristande 
utbildning 
medför 
handhavandefel 
och ej fullt 
utnyttjande 

Otillräcklig i 
företaget, innebär 
begränsad 
flexibilitet hos 
användarna 

Konkurrens-
fördelar och 
systembetydelse 

Kan ge 
konkurrens-
fördelar. 
Standardsystem 
innebär 
stabilitet 

Kan ge 
konkurrens-
fördelar. 
Standardsystem 
innebär att 
utvecklings-
kostnader delas 

Kan inte ge 
konkurrens-
fördelar. 
Standardsystem 
är ett 
nödvändigt ont 

Kan inte ge 
konkurrens-
fördelar. 
Standardsystem 
innebär 
tidsvinst 
jämfört med 
egen utveckling 

Kan inte ge 
konkurrens-
fördelar. 
Standardsystem 
innebär att 
utvecklings-
kostnader delas 

Kan inte ge 
konkurrensfördelar 

Tabell 4.1 Sammanfattning av intervjuresultat 
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Analys och diskussion 

Inledningsvis kan vi konstatera att införskaffandet av ett standardsystem inte är smärtfritt, 
vilket bekräftas av såväl litteratur som de informanter vi intervjuat. Alla parter är överens om 
att det finns problem, men ingen tycks riktigt kunna identifiera vad det är som orsakar dessa 
problem. 
 
Baserat på våra egna föreställningar förväntade vi oss att finna ett tydligare samband mellan 
kundens utbildningsnivå och hur systemet mottagits på företaget. Dock kunde vi utifrån 
intervjuresultaten inte bekräfta att något sådant samband skulle finnas. Däremot fann vi att 
avsaknaden av IT-avdelning hos en kund har medfört att man fått ett större beroende av 
systemleverantörens kunskaper. De båda större kundföretagen har haft en IT-avdelning, och 
har därmed i samband med upphandlingen haft möjlighet att utvärdera olika leverantörer och 
system, medan de båda mindre kundföretagen har fått förlita sig till vad leverantörernas 
representanter utlovat och kunnat demonstrera. De båda leverantörerna vi intervjuat tror sig 
besitta de kunskaper som krävs för att förstå kundernas verksamheter och till viss grad 
anpassa systemet efter dessa. Vi kan se en skillnad mellan de större och mindre kundföretagen 
i det faktum att de mindre anser att leverantörerna utlovat mer än de kunnat hålla, medan de 
större visat större förståelse för systemet och ömsesidig förståelse med leverantören. Även 
detta anser vi kunna härledas till förekomsten av en IT-avdelning. 
 
Vi har funnit att det enligt intervjupersonernas utsago varken är praktiskt möjligt eller 
ekonomiskt försvarbart att anpassa standardsystem fullt ut efter köparens behov, vilket stöds 
av Nilsson (1991) som menar att kostnaderna för sådana anpassningar kan vida överstiga 
standardsystemets ursprungliga anskaffningskostnad. Han menar vidare att överanpassning 
kan leda till försvårat arbete för leverantören vid framtida underhåll och vidareutveckling, ett 
resonemang som i vår studie bekräftas av såväl leverantör (Systemkonsult) som kund 
(Global). De båda leverantörerna säger sig till och med avråda sina kunder från att göra för 
omfattande anpassningar. Samtliga intervjupersoner är rörande överens om att det är 
kostnaderna som är det största skälet till att man inte gör alla anpassningar, men det framhålls 
även att vissa anpassningar inte går att genomföra rent tekniskt, och vissa är av beställarna 
ogenomtänkta och omotiverade. Vi har också kunnat se att de mindre företagen förefaller ha 
större problem att få hög anpassning än de större företagen, vilket kan bero på att de båda 
använder samma system där återförsäljaren har behörighetsproblem för att ändra i källkoden. 
 
Det finns flexibilitetsrelaterade problem i systemen. Den typ av system som undersökningen 
behandlat är enligt våra informanter så stora och allomfattande att även om man som kund 
ofta bara använder en liten del av funktionaliteten är administrationen av dem så svårhanterlig 
att anpassningsbarhet och flexibilitet blir lidande, vilket även Basili och Boehm (2001) 
framhåller. Detta faktum, tillsammans med att ett system kan vara gjort så att endast dess 
leverantör kan underhålla det, kan enligt Brandt et al. (1998) leda till att kunden blir beroende 
av en leverantör som inte har någon insikt i kundens verksamhet. Även själva användandet av 
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systemet blir lidande, för i många fall finns de funktioner man efterfrågar men det tar tid att 
hitta dem och det är svårt att hantera dem på rätt sätt, just eftersom de är byggda för att kunna 
tillämpas inom praktiskt taget vilket område som helst. 
 
Vad gäller organisationsanpassningar var resultaten väldigt varierande. Den större 
systemleverantören menar att man bör ifrågasätta de befintliga processerna och föreslå 
alternativ, medan den mindre systemleverantören inte tycker att man ska göra några större 
organisatoriska anpassningar, men att mindre anpassningar kan leda till att man gör stora 
ekonomiska besparingar. En av de större kunderna tycks leva efter filosofin att om man inte 
arbetar som systemet så arbetar man på fel sätt, och tycker att organisationen ska vara flexibel 
och ändra sitt arbetssätt. Den andra större kunden har ett gammalt gediget system, och har 
historiskt inte sett ett affärssystem som någon direkt konkurrensfördel. De var sent ute med 
affärssystem, och tycker inte att man ska förlita sig på den tekniken helt och hållet. Den 
främsta organisatoriska anpassningen har för dem varit det faktum att mängden administrativ 
personal har minskat. Om man ser till de mindre kundföretagen var det ena väldigt flexibelt 
och ville att leverantören skulle föreslå alternativa processer. Dessa uteblev dock eftersom 
leverantören inte var av samma åsikt, samt på grund av att systemet inte hade något föreslaget 
arbetssätt. Den andra mindre kunden ansåg att man i princip blivit tvungen att anpassa sig 
efter systemet i vissa avseenden, och tyckte att de anpassningar man fick göra var till det 
sämre och ledde till merarbete. 
 
Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är det vanligt att företag anpassar sina processer efter 
systemet, vilket vi funnit belägg för i majoriteten av våra intervjuer. Likaså bekräftas 
författarnas påstående att detta ofta orsakar problem. Då vi funnit väldigt skiftande åsikter om 
organisationsanpassningar, och i vilken grad sådana skett, kan vi inte konstatera någon 
gemensam nämnare. Då behovet av organisatoriska förändringar dels beror på organisationen 
och dels på systemet, kan det sägas vara individuellt från organisation till organisation 
huruvida de effekter man vill uppnå bäst kan åstadkommas genom att ändra i systemet eller i 
själva organisationen. Ibland kan lösningen helt enkelt vara att organisation och system möts 
på halva vägen för att få största möjliga vinst i förhållande till kostnad. 
 
Vad gäller konkurrensfördelar ligger en klar skillnad mellan våra intervjuresultat i att de båda 
leverantörerna påstår att ett standardsystem kan ge konkurrensfördelar, medan samtliga fyra 
kundföretag förnekar detta, och ser snarare ett standardsystem som ett nödvändigt ont. Även 
Alter (1999) hävdar att man inte kan uppnå sådana konkurrensfördelar med ett 
standardsystem som man kan med ett egenutvecklat system, vilket ger indikationer på att 
leverantörernas uppfattningar kan ha sin grund i subjektiva åsikter om deras egna produkter. 
 
Alla informanter, såväl leverantör som kund, är överens om att utbildning i systemet är 
otroligt viktigt. Brist på sådan utbildning leder till att man inte utnyttjar systemet till dess fulla 
potential, och att man tror sig sakna funktioner som i själva verket redan finns. Vi menar att 
utökad utbildning hade kunnat leda till en större anpassningsgrad i den bemärkelsen att man 
som kund fått större kunskap om och förståelse för systemet, och därmed kunnat utnyttja det i 
större grad efter vad de önskat. Detta hade även kunnat leda till att man inte behöver göra så 
många programmässiga anpassningar, då man som kund hade funnit att mycket av det man 
efterfrågar redan finns i systemet i en annan form, om man ändrat lite grand i sina rutiner och 
processer. Det kan således förekomma att man gör programtillägg trots att funktionerna redan 
finns i någon skepnad utan att man vet om det. Detta kan vara en bidragande faktor till att 
standardsystem och anpassning av dessa uppfattas som kostsamt. 
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Efter de erfarenheter vi erhållit under vår studie efterlyser vi branschspecifika standardsystem 
med inbyggd flexibilitet. Det förefaller lämpligare att det finns ett standardsystem som är 
framtaget specifikt för exempelvis handelssektorn, som sedan vidareanpassas efter 
branschområdet i fråga; ett för tillverkningsindustrin, som sedan anpassas efter produkttypen, 
etc. Detta då många av de problem som förekommer och upplevs i samband med 
standardsystem tycks ligga i det faktum att systemen är alldeles för breda och generella, vilket 
gör dem komplexa och svårhanterliga för såväl leverantör som kund. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Då det torde ligga i en standardsystemleverantörs eller konsultfirmas intresse att få kunskap 
om och förståelse för vad det är som sätter begränsningarna i deras system, skulle det enligt 
vår mening vara intressant att se vilka resultat man fick om man utförde en studie av ett antal 
företag med samma typ av system i samma typ av bransch. Två eller flera sådana jämförelser 
skulle förhoppningsvis dessutom kunna ge en mer detaljerad bild av vilka specifika 
anpassningsproblem som finns. 
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6 Slutsatser 

Vi har undersökt vilka problem som kan finnas i samband med införandet av ett nytt 
standardsystem i en verksamhet, och varför standardsystem inte alltid lever upp till kundens 
förväntningar. Vi har lagt betydande fokus på frågor om anpassningar, såväl av systemet som 
av den organisation i vilken systemet implementeras. Detta på grund av att standardsystem 
som namnet säger är standardiserade, och i någon mån förefaller vara nödvändiga att anpassa 
för att vara användbara för en verksamhet. Vi har vidare försökt skaffa oss en bild av vilka 
skillnader som kan finnas mellan större och mindre beställarföretag i problematiken kring 
systeminförande. Vi har utifrån vår empiriska undersökning kunnat dra följande slutsatser 
kring dessa aspekter. 
 

• Standardsystem går inte att anpassa fullt ut. Detta beror på att såväl system som 
organisationer är komplexa, och systemen arbetar efter ett standardflöde som sällan 
motsvaras av organisationens arbetssätt. Även ekonomiska aspekter utgör ett 
betydande hinder för fulländad anpassning. 

 
• För att i högre grad lyckas med ett standardsystem måste man som kund i någon mån 

anpassa sina processer till att passa systemet. Det kan dock ofta röra sig om små 
förändringar för att uppnå relativt stora vinningar. 

 
• Beställarna anser sällan att leverantören helt lever upp till förväntningarna. 

Branschkunskap i sig är sällan något problem, utan det beror snarare på bristande 
förståelse för kundföretagens processer. 

 
• Mindre beställarföretag visar sig vara mer beroende av leverantören än de större, då 

man själv saknar kunskap, tid och resurser att utvärdera olika aspekter av systemet. 
Eftersom det finns konsultföretag som specialiserat sig på att bistå företag i val och 
anskaffning av standardsystem skulle detta kunna vara ett lönsamt alternativ för 
mindre företag. 

 
• Det genomförs otillräcklig utbildning kring systemen. Om utbildning hade funnits i 

större omfattning hade man kunnat dra större nytta av systemens fulla potential. 
Baserat på att utbildning förefaller vara en kritisk faktor för att en implementering ska 
anses vara lyckad, anser vi att detta är något både säljare och köpare av 
standardsystem bör arbeta mer med i framtiden. Då vi utifrån intervjusvar kunnat 
utläsa att avsaknaden av utbildning bland annat föranletts av ekonomisk sparsamhet 
hos kunden, torde det vara viktigt att som leverantör bättre kunna motivera omfattande 
utbildning, och ge kunden möjlighet att inse att det i slutändan kan innebära 
omfattande resursbesparingar att lägga mer tid och pengar på utbildning i ett tidigt 
skede av implementeringsprocessen. 
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• Kommunikation är en viktig faktor för en framgångsrik implementeringsprocess. Det 
är därför avgörande att leverantör och kund skapar förutsättningar för att man ska 
förstå varandra, och försöker överbrygga de språkliga skiljaktigheter som ofta kan 
finnas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Huvudfrågor till kundrepresentanter 

Beskriv dig själv, din bakgrund, din position, dina arbetsuppgifter, och den organisation du arbetar för.  
 
Vilken typ av system har ni, och vem levererar systemet? Levde systemet respektive leverantören upp till era 
krav och förväntningar? 
 
Hur går kommunikationen med leverantören till, identifiera problem som kan finnas. 
 
Till vilken grad har leverantören kunna anpassa systemet, och är ni nöjda med dessa anpassningar? 
 
Till vilken grad kan respektive behöver er egen organisation anpassas efter systemet? 
 
Vilken roll har utbildning och användarvana spelat i införandet av systemet? 
 
Vilka andra faktorer finns som orsakar problem i samband med införandet av standardsystem? 
 
Hur ser ni på er framtid med systemet? Vilka konkurrensfördelar tror ni kan uppnås med standardsystem jämfört 
med skräddarsydda system? 

Huvudfrågor till leverantörsrepresentanter 

Beskriv dig själv, din bakgrund, din position, dina arbetsuppgifter, och den organisation du arbetar för.  
 
Vilken typ av kunder har ni, avseende organisationsstorlek, bransch, datormognad etc? 
 
Vem är det i huvudsak du kommunicerar med? 
 
Till vilken grad går det att anpassa systemet, och på vilket sätt sker anpassningar? 
 
Till vilken grad kan respektive behöver organisationer anpassas efter systemet? 
 
Hur stor inverkan har utbildning och användarvana på kundens syn på systemet som helhet? 
 
Beskriv ett standardsystems livscykel. Vilka konkurrensfördelar kan uppnås med standardsystem jämfört med 
skräddarsydda system? 
 
 



 44 

Källförteckning 

Publicerade källor 

Alter, S. (1999). Information Systems - A Management Perspective. Addison-Wesley Publishing Company, 3:e 
upplagan. 
 
Avison, D. & Fitzgerald, G. (2003). Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools. 
McGraw-Hill Education. 
 
Brandt, P., Carlsson, R. & Nilsson, A.G. (1998). Välja och Förvalta Standardsystem. Studentlitteratur. 
 
Hedman, J. (2003). On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and 

Evaluation. Institutionen för informatik, Lunds universitet. 
 
Nilsson, A.G. (1991). Anskaffning av standardsystem – för att utveckla verksamheter. Gotab. 

Elektroniska artiklar 

Basili, V.R. & Boehm, B. (2001). COTS-based systems top 10 list. IEEE Computer Vol.34 Issue 5: pp. 91-95. 
 
Boehm, B. & Abts, C. (1999). COTS Integration: Plug and Pray? IEEE Computer Vol.32 Issue 1: pp. 135-138. 
 
Carmel, E. & Sawyer, S. (1998). Packaged software development teams: what makes them different? 
Information Technology & People Vol.11 Issue 1: pp.7-19. 
 
Carney, D., Hissam, S.A. & Plakosh, D. (2000). Complex COTS-based software systems: practical steps for 
their maintenance. Journal of Software Maintenance: Research and Practice Vol.12 Issue 6: pp. 357-376. 
 
Davis, J. (1998). Scooping up vanilla ERP. InfoWorld Vol.20 Issue 47: pp. 1-4. 
 
Egyed, A., Müller, H.A. & Perry, D.E. (2005). Guest Editors’ Introduction: Integrating COTS into the 
Development Process. IEEE Software Vol.22 Issue 4: pp. 16-18. 
 
Gilbert, S. (2005). The Emergence of the System Configurator. IT Professional Vol.7 Issue 1: pp. 63-64. 
 
Hybertson, D. W.,  Ta, A.D. & Thomas, W.M. (1997). Maintenance of COTS-intensive software systems. 
Journal of Software Maintenance: Research and Practice Vol.9 Issue 4. 
 
Keil, M. & Tiwana, A. (2005). Beyond Cost: The Drivers of COTS Application Value. IEEE Software Vol.22 
Issue 3: pp. 64-69. 
 
Lee, Z. & Lee, J. (2000). An ERP implementation case study from a knowledge transfer perspective. Journal of 
Information Technology Vol.15 Issue 4: pp. 281-288. 
 
Li, J., Björnson, F.O., Conradi, R. & Kampenes, V.B. (2004). An Empirical Study of Variations in COTS-based 
Software Development Processes in Norwegian IT Industry. Proceedings of the 10th International Symposium 

on Software Metrics: pp. 72-83. 
 



 45 

Morisio, M., Seaman, C.B., Basili, V.R., Parra, A.T., Kraft, S.E. & Condon, S.E. (2002). COTS-based software 
development: Processes and open issues. Journal of Systems and Software Vol.61 Issue 3: pp. 189-199. 
 
Navarrete, F., Botella, P. & Franch, X. (2005). How Agile COTS Selection Methods are (and can be)? 31st 
EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications: pp. 160-167. 
 
Reifer, D.J., Basili, V.R., Boehm, B.W. & Clark, B. (2003). Eight Lessons Learned during COTS-Based Systems 
Maintenance. IEEE Software, Vol.20 Issue 5: pp. 94-96. 
 
Scott, J.E. & Kaindl, L. (2000). Enhancing functionality in an enterprise software package. Information & 

Management, Vol.37 Issue: pp. 111-122. 
 
Torchiano, M. & Morisio, M. (2004). Overlooked Aspects of COTS-Based Development. IEEE Software, 
Vol.21 Issue 2: pp. 88.93. 
 
Vigder, M.R. & Dean, J.C. (1998). Building maintainable COTS based systems. Proceedings of the 
International Conference on Software Maintenance: pp. 132-138. 

Övriga elektroniska källor 

Institutionen för Informatik, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, http://www.ics.lu.se 


