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Förord

Inom ämnesområdet Informationsbehandlingeller Information Management
har omfattande forskning ägnats åt att konstruera metodik för att kunna
utveckla informationssystem som stödjer affärsverksamheter inom företag
och organisationer. Främst har intresset fokuserats på att ta fram metoder
för egenutveckling av informationssystem på företagen. Jag var själv med om
att under 70-talet skapa ISAC-metoden för en sådan utvecklingsmiljö. Detta
ägde rum inom forskningsprojekt ISAC vid Institutionen för Administrativ
Databehandling (ADB), Stockholms Universitet (SU) och Kungl. Tekniska
Högskolan (KTH). Börje Langefors som då var professor vid den s.k. ADB
institutionen uppmuntrade oss forskare att konstruera metoder som bygger
på en vetenskaplig grund. Han framhävde att metoder för systemutveckling
eller systemering kunde betraktas som hypoteser om tänkbara arbetssätt
vilka skulle utsCättas för ordentliga test i verklig företagsmiljö.

Som en fortsättning på ISAC-projektet bildades 1981 Institutet för Verksam
hetsutveckling, Institut V, i samarbete med ett tjugotal företag. Efter en
behovsundersökning hos dessa företag framkom två angelägna forsknings
områden närrlligen (1) Arbetssätt för verksamhetsöversyn och (2) Metodik
för anskaffning av standardsystem. Jag har härvid varit huvudansvarig för att
konstruera en praktiskt användbar metod för anskaffning av standardsystem
inom företag och organisationer. Det visade sig att vi inte kunde utnyttja
ISAC-metoden "rakt av" i en utvecklingsmiljö med standardsystem. I ett
san1arbetsprojekt mellan Alfa-Laval, Philips och Institut V utarbetades en
speciell metodik för anskaffning av standardsystem som kom att kallas för
SIV (= Standardsystem i Verksamheter). Institut V's medverkan i SIV
projektet finansierades av Styrelsen för Teknisk Utveckling (STO).

Min avhandling är en av flera böcker och skrifter som publicerats inom
ramen för SIV-projektet. Avhandlingen har en speciell roll att försöka knyta
ihop allt arbete vi genomfört kring SIV-metoden. Jag har utgått från den
ursprungliga SIV-metoden och speciellt analyserat vilka vägval som gjordes
under metodutvecklingen. Sedan har jag prövat SIV-metoden empiriskt i tio
praktikfall på olika företag och även teoretiskt utifrån intressanta resultat
från tidigare forskning inom ett antal kunskapsområden. Detta gav upphov
till en mängd förändringsbehov som jag senare till viss del försökt tillgodose
i en vidareutvecklad SIV-metod.
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Denna uppläggning av forskningsarbetet följer en cykel med tre faser:
Metodutveckling, Metodprövning och Vidareutveckling. Den ursprungliga
SIV-metoden betraktades som en hypotes över ett tänkbart arbetssätt vars
användbarhet och genomförbarhet prövades i praktiskt projektarbete. I vissa
praktikfall har jag även deltagit som processkonsult för att få en djupare
förståelse för tillämpning av SIV-metoden i verklig företagsmiljö. Mina
erfarenheter resulterade i en vidareutvecklad SIV-metod som kan betraktas
som en reviderad hypotes för fortsatta företagstest inom området. Själva
avhandlingsarbetet med utveckling och prövning av SIV-metoden har sedan
HT 1988 ägt rum hos sektionen för Inforn1ation Management (I-sektionen)
vid Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan i Stockholm.

En av de svåraste uppgifterna är att ge sig på och försöka skriva en metod
avhandling inom systemutveckling. Det finns hittills inte så många exempel
att utgå ifrån inom vårt ämnesområde Information Management. Jag har
under processens gång varit beroende av stöd och uppmuntran från många
personer. Det går inte att komn1a ihåg och omnämna alla personer som
under årens lopp påverkat mitt synsätt på metodik för att utveckla verksam
heter och informationssystem. Det måste med nödvändighet bli ett urval.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Mats Lundeberg som en gång
i tiden övertalade mig att bli forskare i Informationsbehandling/ADB. I
egenskap av ledare för ISAC-gruppen och senare ledare för Institut V ville
han i ord och handling visa att metoder, använda på rätt sätt, kan bidra till
bättre resultat i företagens verksamheter. Härigenom fick jag ett brinnande
intresse för att utveckla metodik för verksamhetsanalys (ISAC) och senare
anskaffning av standardsystem (SIV). Mats har alltid legat i frontlinjen inom
vårt område och var i slutet på 70-talet övertygad om att investeringar i
standardsystem skulle bli allt vanligare för att effektivisera företags verksam
heter. Detta ledde fram till att SIV-projektet startades upp hösten 1981.

I det direkta avhand.lingsarbetet har jag fått många värdefulla kommentarer
från andra forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Ett särskilt tack går
till Claes-Robert Julander och Lars A Samuelson som båda ingått i min
handledarkon1mitte. En viktig synpunkt från dessa var att jag bör försöka
studera "effekter" av SIV-metodens användning i praktiskt projektarbete.
Lars har med sina erfarenheter av standardsystem inom ekonomiområdet
även deltagit som remissperson och i expertpaneler vid utvecklingen av SIV
metoden. Claes-Robert kom in mitt i avhandlingsprocessen för att bidra
med sina kunskaper om marknadsföring och inköpsprocesser på företeelsen
"anskaffning av standardsystem". Han kunde relativt enkelt tränga in i
materialet och ställa de rätta frågorna vid min prövning av SIV-metoden.
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Vid I-sektionen diskuterar vi alla avbandlingsprojekt vid ett antal doktorand
seminarier under processens gång. Jag har för egen del haft ett seminarium
före och efter författandet av varje större kapitel i avhandlingen. Det har
totalt blivit tio fruktbara seminarier. På mina seminarier har jag fått värde
fulla synpunkter från Pär Mårtensson, Magnus Mähring, Anders S Nilsson,
Ragnvald Sannes, Ingolf Ståhl, Bo Sundgren samt Alf och Ann-Sofie
Westelius. Dessa synpunkter har totalt sett fört fram arbetet till en bättre
avhandlingsprodukt. Speciellt har Ingolf och Bo försökt påverka mig att
avgränsa min studie och bli klar inom rimlig tid. Ett varmt tack till forskarna
vid I-sektionen!

Min avhandling kan ses som en avrapportering av hela arbetet i SIV
projektet. Jag är därför skyldig ett stort tack till alla personer som bidragit
till SIV-metodens tltveckling i olika former. Vid utvecklingen av den
ursprungliga SIV-metoden samarbetade jag med Lennart Anveskog, Jan
Järperud, Sigvard Melin och Inge Nord. Det var en intensiv och mycket
spännande episod i Institut V's historia. Inför vidareutvecklingen av SIV
metoden har jag även samarbetat med Bernt Boström och Leo Lab6n
(datorstödet SIV-DOC), Ingvar Tägtström och Bengt Moberg (MiniSIV)
samt Peder Brandt och Rolf Carlsson (VFS-metoden). Dessa utvecklings
projekt har varit mycket kreativaoch målinriktade till sin karaktär. Vidare
vill jag passa på och tacka alla projektledare och företag som välvilligt ställt
upp vid prövningen av SIV-metoden.

Historiskt sett är det två miljöer som starkt påverkat min referensram för
utveckling av informationssystem och verksamheter på företag. Den första
miljön är ISAC-gruppen vid ADB-institutionen där jag började min karriär
som forskare. Jag kommer ihåg att vi inom ISAC-gruppen hade en kreativ
forskningsmiljö och intressanta samarbetsprojekt med näringslivet. Speciellt
går mitt tack här till Göran Goldkuhl, Lars Loman, Hans-Erik Nissen och
Ulric Rudebeck för att alltid ställa upp och diskutera olika metodfrågor. Jag
har även haft värdefullt samarbete med Hugo D Ruys, Annie Röstlinger och
Jan Sellden kring frågor om verksamhetsanalys i ISAC-metoden. I efterhand
visade det sig att speciellt ISAC-metodens stöd för verksamhetsanalys var
av grundläggande betydelse för utvecklingen av SIV-metoden.

Börje Langefors var ofta med på våra ISAC-seminarier och hjälpte att
skärpa till våra tankegångar. Jag är honom skyldig ett stort tack för hans
förmåga att placera in ISAC-metoden och senare SIV-metoden i ett större
vetenskapligt sammanhang. Börjes kurser i vetenskapsteori och infologisk
systemering är de mest intressanta kurser som jag läst vid en akademisk
högskola.
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Den andra miljön som berikat min referensram är arbetet inom Institut V.
-Här har vi tagit ett större grepp genom att placera in systemutveckling som
en del i en större förändringsprocess på företag som vi kallat verksamhets
utveckling. Jag har ovan nämnt några personer som jag jobbat tillsammans
med på Institut V. Dessutom har jag samarbetat med Erling S. Andersen,
Knut Hernres och Andres Ploom. Ett stort tack till alla som varit mina
kollegor på Institut V för att berika mitt perspektiv på hur anskaffning av
standardsystenl kommer in i bilden vid verksamhetsutveckling på företag.

Det finns ett antal nätverksgrupper sonl jag har förmånen av att ingå i.
Dessa grupper har stor betydelse vid min prövning av olika ideer i SIV
metoden. Speciellt tänker jag på "ISAC Användargrupp" där jag haft må~ga
tillfällen att testa av olika resultat i SIV-projektet. Jag ingår även i styrelsen
för den s.k. "Speciella IntresseGruppen för SYStemutveckling (SIG-SYS)"
inonl Dataföreningen i Sverige (DF) med Lars Bergman som ordförande.
Vidare är jag medlem i styrelsen för den nystartade "Intressegruppen För
Systemförvaltning (ISF)" med Ivan Norström som ordförande. Både SIG
SYS och ISF grupperna har framfört starkt att standardsystem idag har stor
praktisk betydelse vid systemarbete inom företag och organisationer.

Inom vårt område Inforn1ation Management är internationellt samarbete en
ledstjärna. Jag har haft möjlighet att sprida mina forskningsresultat till andra
länder och kulturer. På detta sätt har jag fått en internationell prövning av
SIV-metodens arbetssätt. I detta sammanhang vill jag omnämna mitt sam
arbete med östländerna som är mycket intresserade av metodik för system
utveckling.

Vid Universitetet och Tekniska Högskolan i Gdansk, Polen, har jag haft
förmånen att få presentera grunderna bakom ISAC-/SIV-metoderna. Detta
ledde fram till att vi nu vartannat år genomför en internationell konferens
om "informationssystem nletoder" i Gdansk. De två första konferenserna är
nu genomförda med gott resultat. Jag vill här speciellt tacka Stanishlw
Wrycza, Stefan Zielinski och Tomasz Rawinski för fruktbara vetenskapliga
diskussioner. Vidare har jag ett samarbetsprojekt med Vetenskapsakademin
i Leningrad kring användning av ISAC/SIV-metoderna i ryska företag. Jag
vill här framföra ett tack till min kontaktman Eugene K. Ovsyannikov för
hans goda förmåga att organisera intressanta företagskontakter.

Som omnämnts tidigare finansierades arbetet med SIV-metoden på olika
sätt. Min medverkan i SIV-projektet har finansierats genom medel från
STU. Avhandlingsarbetet har finansierats genom Handelshögskolan/EFI.
Jag vill på detta sätt framföra n1itt tack till dessa organisationer.
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När jag skrev avhandlingen var jag beroende av att det praktiska fungerade
runt omkring. Ett stort tack därför till Anna Lundeberg för hjälpen med alla
figurer, Edgar Boström för att kunna köra Modellator på mitt sätt, Euan
Scott för litteratursökning i internationella databaser, Bill Harris för språk
granskning av English Summary och Rune Castenäs för hjälp med finans
iering av avhandlingen. Sist men inte minst ett stort varmt tack till min
Therese-Helene som gett mig stöd och kraft att slutföra avhandlingen.

Stockholm i augusti 1991

Anders G. Nilsson
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Undersökningsområde

Standardsystem är en form av informationssystem som alltmer börjar
utnyttjas i företags verksamheter. Dessa utgör färdigutvecklade system (eller
delsystem) som kan användas direkt i en verksamhet till skillnad från
egenutvecklade informationssystem som måste nyskapas. Standardsystem
manifesteras i programpaket som kan användas i olika tekniska miljöer som
stor-, mini- och persondator. Inom en hel del applikationsområden görs idag
en större andel investeringar i standardsystem jämfört med egenutvecklade
system. Detta beror på att företag ofta har en strategi att i första hand leta
efter färdiga standardsystem för att effektivisera sina verksamheter. En stor
potential med standardsystem ligger härvid i att beprövade erfarenheter och
kunskaper finns irlbyggda i systemet från tidigare installationer. Det finns
skalfördelar med standardsystem i och nled att ett stort antal användare
utnyttjar samma system (Gremillion, 1982).

Mitt forskningsarbete ska belysa frågan om hur man kan utveckla företags
verksamheter med hjälp av standardsystem. Speciellt koncentrerar jag
uppmärksamheten på behovet av systematisk metodik vid anskaffning av
standardsystem till ett företag. Det görs en del felinvesteringar genonl att
företag väljer standardsystem som ej passar med de förutsättningar som
gäller i deras verksamheter. Standardsystemen ger då ett begränsat bidrag
till verksamheterna eller förblir i vissa fall oanvända på företagen. Det är
med andra ord ofta svårt att välja blal1d det stora utbudet av standardsystem
på marknaden. Detta har lett mig in på frågan om en systematisk metod för
upphandling av standardsystem kan förbättra och förenkla situationen.

1.1 Verksamhetsutveckling med standardsystem

Jag ska här belysa hur standardsystem kan användas som en möjlighet vid
utveckling av företags verksamheter. Som grund ligger ett synsätt att
standardsystem ska ge ett effektivt stöd åt affärsverksamheter på företag
(avsnitt 1.1.1). Det har visat sig att begreppet standardsystem ej är ett
entydigt begrepp utan behöver förklaras mer exakt (avsnitt 1.1.2). Anskaff
ning av standardsystem till ett företag är vidare en omfattande uppgift och
behöver delas in i ett antal ha~terbara områden (avsnitt 1.1.3).
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1.1.1 Verksamhet och standardsystem

Varje företag bedriver någon form av verksamhet. Verksamhetens inriktning
och omfattning bestäms aven viss affärside eller verksamhetside. Informa
tionssystem (t.ex. standardsystem) ska ge stöd åt verksamheter så att de kan
fullfölja företagets affärside. Detta är av central betydelse för såväl
marknadskopplade (vinstdrivande) företag som budgetkopplade (samhälls
stödjande) företag, vilka båda måste betjäna en viss kundgrupp Gfr
Danielsson, 1983).

Med verksamhet menas en organiserad aktivitet på ett företag där
människor och olika hjälpmedel (t.ex. maskiner) arbetar tillsammans för att
uppnå vissa resultat Gfr Nissen-Andersen, 1977, s. 20). Resurser av olika slag
kommer till verksamheten och transformeras till förädlade eller färdiga
produkter Gfr Duncan-Weiss, 1979, s. 79). Verksamheter är av människor
arrangerade aktiviteter även om de till viss del kan utföras av maskiner t.ex.
datorer Gfr Jonsson, 1988, s.17). De skapas inte utan anledning utan har ett
bakomliggande syfte eller mål. Kännetecknande för verksamheter är vidare
att de kan bestå av ett antal delverksamheter (funktioner, aktiviteter). Dessa
delverksamheter måste fungera tillsammans för att slutresultatet ska bli
lyckat. Man kan vidare klassificera verksamheter i olika dimensioner (se
Boström-Nilsson-Sellden, 1986, kap. 1):

1 Manuella vs automatiserade verksamheter

2 Reella vs administrativa verksamheter

Den första dimensionen berör verksamhetens utförande. En uppdelning görs
i manuella och automatiserade verksanlheter. Manuella verksamheter
innehåller funktioner som utförs av människor. Dessa verksamheter kräver
tillgång till människors kU,nskaper, omdöme och intuition för att kunna
fungera på avsett sätt. Arbetsuppgifter i manuella verksamheter kan vara av
kvalificerad art eller av mer rutinmässigt slag. Automatiserade verksamheter
består av funktioner som utförs av maskiner t.ex. robotar och datorer.
Automatisering kräver att verksamheten kan formaliseras efter ett antal på
förhand väldefinierade regler.

Den andra dimensionen berör verksamhetens funktionssätt. En uppdelning
görs i reella och administrativa verksamheter. Reella verksamheter
innehåller funktioner som är riktade mot att betjäna företagets kunder. De
syftar till att producera företagets varor och tjänster. Med andra ord
förverkligar reella verksamheter företagets affärside. De utgör så att säga
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affärsverksamheten på företaget. Administrativa verksamheter innehåller
funktioner riktade mot styrning och informationsförsörjning. De styr och
san10rdnar de reella verksamheterna mot att uppfylla företagets affärside
samt förser dessa med nödvändig information härför. Informationssystem är
exempel på administrativ verksamhet.

Rhenman (1964) gör en motsvarande uppdelning i vad han kallar för
produktiva (materialbearbetande) och administrativa (styrande, informa
tionsbehandlande) enheter på ett företag. Företags verksamheter kan därvid
betraktas i olika detaljeringsnivåer (förstoringsnivåer). Vid hierarkisk ned
brytning av verksamheter finns då vissa principer. Administrativa verksam
heter kan enbart bestå av administrativa delverksamheter. Reella (produk
tiva) verksamheter kan dock bestå av vissa administrativa funktioner
förutom en eller flera reella delverksamheter. Detta betyder att man kan
identifiera och finna informationssystem (administrativ verksamhet) på olika
nivåer inom ett företag och inom olika delar av den reella verksamheten.

Rhenmans betoning av produktiv verksamhet för tankarna till industri
företag. Därför används begreppet reell verksamhet för en vidare och mer
neutral syftning. Ibland används benämningen operativ verksamhet för att
framhäva enheter som har direkt utförande uppgifter på ett företag (se
Jonsson, 1988 s. 44). Även för s.k. informationsproducerande företag kan
man urskilja reella (operativa) verksamheter och administrativa (stödjande)
verksamheter. I ett sådant företag erhåller kunden en informationsprodukt
som resultat och huvudverksamheten (reell, operativ) har till uppgift att
producera denna information på ett attraktivt sätt. Men en förutsättning för
detta är att en bakomliggande administrativ verksamhet finns som kan ge
service och stöd åt huvudverksamheten att uppfylla sina affärsmål.

De två ovannämnda dimensionerna kan kombineras till en s.k. verksamhets
matris Gfr Boström-Nilsson-Sellden, 1986, s. 7). Både reella och administra
tiva verksarrlheter kan utföras antingen manuellt eller automatiserat. Detta
ger upphov till fyra fall (figur 1.1). Den manuellt reella verksamheten är den
egentliga eller direkta affärsverksamheten som bedrivs på ett företag. Den
auton1atiserade reella verksamheten består av mekaniserade arbetsmoment
som t.ex. utförs av robotar, löpande band eller autopiloter. Administrativ
verksamhet består av dels manuella informationssystem (t.ex. sekreterar
funktioner) dels datorbaserade (automatiserade) informationssystem. De
senare kan vara standardsystem eller egenutvecklade system. Standardsystem
är således en del av ett företags verksamhet men har även till uppgift att
stödja övrig verksamhet. I vissa fall kan det vara ett s.k. interorganisatoriskt
informationssystem som länkar samman verksamheter från flera företag.
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- 5 -

Informationssystem är inga självändamål utan ska ge önskade effekter i
affärsverksamheten. Detta innebär att standardsystem ska ge ett användbart
stöd åt de verksamheter de ska betjäna. Standardsystemen ska bidra till att
hänlta henl intäkterna i affärsverksamheten, på ett effektivt sätt. Ett st~n

dardsystem kan i vissa fall stödja andra informationssystem (manuella eller
egenutvecklade) innan det ger ett direkt bidrag till affärsverksamheten.
Betydelsen av att informationssystem (t.ex. standardsystem) ska generera
önskade effekter till omkringliggande verksamhet bygger på ett pragmatiskt
synsätt (Langefors, 1966/1973, s. 199 & Lundeberg, 1976a, s. 58). Detta
innebär att informationssystem ska stödja ett s.k. bakomliggande objekt
systern eller organisationssystem (Lindgreen, 1990, s. 16).

Standardsystem i likhet med övriga informationssystem kan vara utspridda
på olika ställen i ett företags verksamhet. Ett fruktbart synsätt är att urskilja
en mängd små delinformationssystem som var och en ger service till en
välavgränsad lokal verksamhetsfunktion snarare än att försöka bygga upp
totalintegrerade informationssystem inom företag Gfr Hugoson, 1986).

Standardsystem är speciellt lämpliga vid "enhetliga" applikationer. Med
"enhetliga" applikationer nlenas att verksamheterna hos olika företag är
uppbyggda på likartat sätt. Detta underlättar en standardisering av sådana
verksamheter. Däremot kan standardsystem vara mindre lämpliga att
använda när verksamheten är av strategisk betydelse för företaget och man
eftersträvar bättre informationssystem än konkurrenterna. Ibland är dock
standardsystemets uppbyggnad ej kritiskt utan konkurrensfördelarna skapas
genom ett intelligent och strategiskt utnyttjande av systemet i verksamheten.

1.1.2 Standardsystem sont .begrepp

Standardsystem är ej ett trivialt eller entydigt begrepp utan används med en
rad olika betydelser. Det är därför av värde att försöka förklara begreppet
standardsystenl mer exakt.

Ett standardsystem är en färdig programvara som efter viss anpassning kan
utnyttjas i ett företags verksamhet. Man kan betrakta ett standardsystem
som en paketerad systemlösning. Det utgör ett redan existerande informa
tionssystem som måste ha utnyttjats tidigare på annat håll. Ett standard
systern kan anskaffas på olika sätt t.ex. genom köp, hyra, lån, gåva eller byte
av programvara Gfr Sundgren, 1988).



- 6 -

Standardsystem är generella system och bygger vanligtvis på en bred
erfarenhetsbas från olika företagstillämpningar. Iden bakon1 standardsystem
är att flera företag ska utnyttja samma programpaket i stället för att "upp_
finna hjulet på nytt". Med standardsystem kan man fördela tid, kostnader
och ansträngningar på flera användare. Ett standardsystem har utvecklats av
en leverantör för att kunna motsvara eller passa flera användares (kunders)
verksamhetsbehov. Detta innebär att användare går ut på marknaden och
köper/upphandlar färdiga system, i stället för att låta utveckla system på
egen hand. Vidare blir det alltmer vanligt att företag återanvänder system
sinsemellan. Detta är ett specialfall av standardsystemtillämpning.

Ett standardsystem innehåller ett eller flera sammanhängande delsystem
med program och data. Det har karaktären av datorbaserat (automatiserat)
informationssystem. Exempel på andra typer av informationssystem är
egenutvecklade system och manuella system. Ett standardsystem innebär att
vissa beståndsdelar av ett informationssystem är standardiserade och färdig
utvecklade i förväg. Grovt sett består ett informationssystem av följande
delar enligt figur 1.2 Gfr Langefors, 1966/1973 och Sundgren, 1990):

1 Inputmeddelanden
med information (fakta) om företeelser och händelser från omgiv
ande verksamhet som ska behandlas i systemet.

2 Processer (program)
som bearbetar inputmeddelanden tilloutputmeddelanden genom att
följa vissa i förväg uppställda regler för meddelandebehandling.
Systen1et består av olika delprocesser för t.ex. insamling, bearbetning,
lagring och distribution av information (meddelanden).

3 Outputmeddelanden
för att försörja omgivande verksamhet med ny information (fakta)
som underlag för t.ex. handling och beslut.

4 Regler
som styr systemets användning t.ex. hur meddelandena ska vara upp
byggda och hur processerna ska genomföras. Vissa regler kan även
avse hur själva verksamheten (objektsystemet) är uppbyggd.

5 Kunskapsbas (databas, register)
för att lagra regler och meddelanden (fakta) över tiden för senare
behandling i systemet.
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mellan köpare och säljare (se ovan). För det andra Porters (1985) modell
över värdekedjan för företag på en produktmarknad. Se figur 1.3. Man kan
beskriva verksamheten hos en kund och leverantör i form av ett antal värde
aktiviteter (funktioner). Dessa är av två slag; primära aktiviteter och
supportaktiviteter. Enligt min terminologi är båda dessa reella verksamheter.
Administrativ verksamhet i form av informationssystem kan ingå som delar
i alla typer av värdeaktiviteter enligt Porters modell. Vidare kan informa
tionssystem länka samman värdeaktiviteter inom och mellan företag.

Leverantörens verksamhet är uppbyggd kring funktioner för produkt
framtagning (i form av systemutveckling och programproduktion), marknads
föring och service/support av standardsystem. Se figur 1.3. Kundens
verksamhet är uppbyggd kring olika funktioner på företaget som kan
utnyttja standardsystem för att förbättra resultatet aven affärsrörelse. Dessa
funktioner utgör exempel på applikationer för standardsystem på ett
kundföretag. "Informationsplanering" är en aktivitet som planerar hur stan
dardsystem ska användas i olika företagsfunktioner.

Ett specifikt standardsystem är således orienterat mot en viss applikation
(tillämpning) och kallas då även ibland för applikationspaket. Det kan vara
olika svårt att standardisera applikationer beroende på hur mycket de
varierar mellan olika kundföretag. Exempel på applikationsområden för
standardsystem är:

Ekonomisystem
Personalsystem
CAD/CAM-system

MPS-system
Marknadssystem
OFL-system
KIS-system

(redovisning, budgetering, kalkylering)
(löneberäkning och personaladministration)
(Computer Aided DesignjManufacturing =
datorstödd konstruktion/produktion)

(Material- och ProduktionsStyrning)
(marknadsföring)
(försäljning genom Order, Fakturering, Lager)
(KontorsInformationsSystem)

Dessa applikationsområden går att härleda till värdekedjan för ett
kundföretag. Se figur 1.3. KIS-system är ett speciellt område som kan beröra
alla verksamhetsfunktioner i ett företag. Ovannämnda system är exempel på
generella applikationer ("generic" or "horizontal software"). Dessutom blir
branschspecifika tillämpningar alltmer vanliga ("vertical market software").
Exempel på detta är standardsystem för kredithantering inom banker,
premieadministration inom försäkringsbolag, rumsbokning inom hotell,
kassarapportering inom butiker. Se vidare Hansen (1986), Hohenstein
(1986) och Wu (1988).
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Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt t.ex. i form av stora
integrerade system eller som små standardmoduler ("pusselbitar") som man
kombinerar ihop på valfritt sätt. Oavsett systemets omfattning (omfång)
brukar gränssnitt mellan standardsystem och dess omgivning vara en viktig
fråga att beakta. Ett specifikt standardsystem kan även koppla ihop flera
applikationsområden till en paketlösning t.ex. ekonomi och MPS. Vidare
kan standardsystem utgöra snlå återanvändbara komponenter som man
bygger upp ett större system utav t.ex. moduler för uppdatering av grund
register samt statistikberäkning. Jag ska här koncentrera mig på något större
standardsystem som har fokus på minst ett helt applikationsområde.

Det kan vara av värde att kort belysa standardsystem som historisk
företeelse. På svenska marknaden har det sedan början av 70-talet funnits
standardsystem inonl MPS- och ekonomiområdet. Sveriges Mekanförbund
(1971) publicerade i ett tidigt skede en översikt av s.k. systempaket för
produktionsstyrning. Samuelson (1989b & 1990) gör en historisk tillbakablick
av modeller för svenska ekonomisystem och konstaterar att standardsystem
sedan 1970 har haft stor betydelse för vidareutveckling av ekonomiområdet.
Dessutom har sedan början av 80-talet metodiska ansatser (av typ RP
modellen) påverkat ekonomisystemens uppbyggnad.

1.1.3 Anskaffning av standardsystem

Anskaffning av standardsystem utgör en process som startar i och med att
ett företag beslutar om att investera i standardsystem till dess systemet är
i reguljär användning och drift på företaget. Man kan placera in anskaffning
i ett större sammanhang genom att studera ett standardsystems livscykel ur
en kunds synvinkel:

1 Anskaffning (upphandling)
2 Användning (drift) med förvaltning (underhåll)
3 Aweckling (borttag)

Anskaffning föregås aven verksamhetsgenomgång som leder fram till en
hypotes om att standardsystem kan ge väsentliga bidrag till företagets
verksamhet. Här fattas ett beslut om man ska satsa på att egenutveckla ett
system eller skaffa ett standardsystem ("make vs buy"). Själva arbetet med
anskaffning av standardsystem kan delas in i tre områden:
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1 Val
mellan alternativa standardsystem för verksamheten.

2 Anpassning
av valt standardsystenl och berörd verksanlhet till varandra.

3 Införande
av anpassat standardsystem hos användarna i aktuell verksamhet.

En stor del av arbetet går ut på att jämföra verksamhetens behov och krav
mot standardsystemens möjligheter och begränsningar. Detta särskiljer
anskaffning av standardsystem från övrig systemutveckling. Anskaffning av
standardsystem är vidare ett bland flera möjliga sätt att utveckla verksam
heter på ett företag. Exempel på andra åtgärder är utveckling av produkter/
tjänster, organisation/personal och egna skräddarsydda informationssystem.

Avgränsning och inriktning

Mitt forskningsarbete har avgränsats till att studera anskaffning av standard
systern. Även verksanlhetsgenomgång som underlag för systemanskaffning
berörs i detta sammanhang. Frågor kring användning (drift), förvaltning och
aweckling av standardsystem kommer däremot ej att behandlas.. Andra
former av verksamhetsutveckling än med hjälp av standardsystem omnämns
men behandlas ej i detalj. Mitt forskningsarbete har mer preciserat en
inriktning på att ta fram verksamhetsanknuten metodik för applikations
orienterade standardsystem. Detta innebär att jag primärt studerar större
standardsystem som täcker in en hel applikation och ej standardsystem som
bildar delkomponenter i en systemlösning.

Jag har valt att ej behandla frågor kring val av hårdvara (utrustning) för att
nyttja ett standardsystem explicit såvida det inte har betydelse för själva
valet av standardsystem. Vidare berörs frågor kring avtal och förhandlingar
mycket översiktligt. Att reglera de juridiska mellanhavandena mellan köpare
och säljare är dock av central betydelse vid upphandlingar av standard
systern. Att penetrera datarättsliga problem i detalj är i sig ett eget
forskningsprojekt.

Anskaffning av standardsystem kan betraktas ur två synvinklar: kundens
eller leverantörens. Min forskningsstudie kommer att ta utgångspunkt i ett
kundperspektiv. Hur ska jag som kund välja, anpassa och införa standard
system för att nå en bättre verksamhet? Motivet för detta är att kunden idag
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oftast är i ett underläge gentemot leverantörer på marknaden. Vidare finns
en strävan att utgå från den part som har ett direkt behov av standardsysten1
(kunden) och därmed 'ej den part som erbjuder en lösning (leverantören).
Hos kunden finns i princip två olika parter: Användarorganisationen
(affärsansvariga) och ADB-avdelningen (dataspecialister). Här beror det på
situationen och företaget vil~en av dessa parter som är pådrivande och som
har direktkontakt med leverantören.

1.2 Metodik för anskaffning av standardsystem

Det föreligger ett antal möjligheter (avsnitt 1.2.1) och fallgropar (avsnitt
1.2.2) med att utnyttja standardsystem i en viss situation. Jag ska visa att
detta leder fram till ett behov av metodik för anskaffning av standardsystem
för att kunna nå ett lyckat resultat (avsnitt 1.2.3). Det finns många olika
typer av möjligheter och fallgropar med standardsystem som kan inträffa i
en konkret situation. Jag ska här redovisa några exempel som enligt min
erfarenhet brukar ha stor betydelse för resultatet. Dessa n1öjligheter och
fallgropar räcker för att belysa behov av metodik. För en utförligare
genomgång av möjligheter och fallgropar hänvisas till aktuell litteratur inom
området t.ex. Anveskog-Nilsson-Nord, 1984b; Buss-Herman, 1983; Frankel
1984; Lynch, 1985 & Martin-McClure, 1983.

1.2.1 Möjligheter med standardsystem

Att arbeta med standardsystem utgör inget självändamål för ett företag. För
att förstå vilka möjligheter standardsystem kan ge behöver man studera
närmare hur systerr1l:ltveckling' bedrivs. Enligt min erfarenhet som process
konsult inom området"upplever många företag idag problem med utveckling
av inforn1ationssystem'. Vanliga problem är:

P1 Det tar för lång tid att utveckla informationssysten1 och det uppstår
ofta förseningar som följd. Detta kan i sin tur medföra en stor
"backlog" eller kö av system som väntar på ,utvecklingsservice från t.ex.
en dataavdelning.

P2 Det kostar för mycket att utveckla informationssystem och man får
ofta fördyringar (mot kalkyler) som följd. Detta innebär att systemen
ej blir tillräckligt kostnadseffektiva och att bra styrinstrument saknas
för kostnadskontroll.
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P3 De utvecklade informationssystemen stödjer ej eller hämmar rent av
affärsverksamheten på företaget. Detta medför att systemen ej
uppfyller önskade krav på att skapa t.ex. konkurrensfördelar och
rationaliseringspotentialer.

P4 De utvecklade informationssystemen blir svåra och kostsamma att
förvalta (underhålla). Detta medför att stora resurser behöver läggas
ned på systemunderhåll vilket i sin tur kan begränsa möjligheterna för
fortsatt nyutveckling av system.

Standardsystem börjar alltmer användas som ett medel att komma åt ovan
nämnda problem. Detta gäller för både stora och små företag. Anskaffning
av standardsystem kan vara ett alternativ för att effektivisera systemarbetet
på ett företag (dvs både utveckling och förvaltning). Viktiga möjligheter och
fördelar som man kan uppnå med standardsystem är:

M1 Snabb utveckling
Korta utvecklingstider av informationssystem vilket ger snabbare
intäkter i verksamheten. Ett standardsystem är en färdig produkt som
snabbt kan införas i en organisation (om inte omfattande anpass
ningar krävs). Detta medför att vinsterna med systemet kan hämtas
hem väsentligt tidigare. (Se problem P1 ovan).

M2 Kostnadsbesparande
Billigare utveckling och förvaltning av informationssystemstöden för
verksamheter. Leverantörens kostnader för utveckling och underhåll
av standardsystem kan fördelas på ett flertal användare. I vissa fall
kan dock höga initiala anpassningskostnader och ofördelaktiga
driftskostnader försänlra lönsamheten aven investering i standard
systern. Totalt sett brukar standardsystem vara en mer kostnadseffektiv
investering än egenutvecklade system. (Se problem P2 och P4 ovan).

M3 Kunskapsstöd
Kunskapsförstärkning ("know-how") så att användare kan utöva
verksamheter mer professionellt. Det finns ofta en stor kunskapsmassa
explicit eller implicit inbyggd i ett standardsystem eftersom leveran
tören successivt kompletterar systemet med nya beprövade erfaren
heter från tidigare och pågående 'installationer. (Se problem P3 ovan).
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M4 Resultatstöd
Verktyg för decentralisering och samordning av verksamheter inom
företag för att nå ett ökat resultatansvar. Gemensamt nyttjande av
standardsystem hos olika affärsenheter ger en enhetlig informations
försörjning inom t.ex. koncernföretag. Detta kan underlätta delegering
av arbetsuppgifter till olika rörelsegrenar och att samtidigt få en
effektiv resultatuppföljning på olika nivåer inom företaget; Lex..
"sektion-avdelning-bolag-koncern". (Se problem P3 ovan).

1.2.2 Fallgropar med standardsystem

Anskaffning av standardsystem ger inte automatiskt ett användbart stöd för
verksamheten. Det är ibland svårt att uppnå de möjligheter och fördelar
som står till buds med standardsystem. Det kan istället uppstå ett antal
fallgropar eller risker med att nyttja standardsystem inom ett företag:

Fl Förhastade beslut
Man väljer standardsystem alltför snabbt och oöverlagt utan att ha
analyserat verksamhetens behov ordentligt. Detta medför risk att man
antingen får ett underkvalificerat eller ett överambitiöst system i
förhållande till verksamhetens förutsättningar. Ett förhastat beslut om
standardsystem bygger vanligtvis på en bristfällig kravspecifikation.
Anskaffning av standardsystem kan visa sig bli en felinvestering om
det ej föregås aven noggrann verksamhetsgenomgång.

F2 Stora anpassningsbehov
Ett standardsystem kan visa sig ha en för liten "träffyta" mot verksam
heten. Man kan då tvingas till anpassningar (ändringar) antingen i
standardsystemet eller i verksamheten. Detta medför som regel höga
anpassningskostnader son1 kan bli flera gånger större än inköps
kostnaden för systemet. Vidare finns även en risk för överanpassning
om man ändrar i standardsystemet i för hög grad. En överanpassning
försvårar framtida underhåll och versionsbyten från leverantör.

F3 Leverantörsberoende
Standardsystem upplevs ofta som en "black-box". Kunnandet om
systemets interna uppbyggnad finns hos leverantören som utvecklat
standardsystemet. Man blir som kund beroende av leverantörens
förmåga till service och support av sin produkt. Det kan visa sig bli
svårt eller rent av omöjligt att ersätta en leverantör som efter ett tag
försvinner från marknaden.
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Dessa fallgropar utgör kritiska faktorer vid anskaffning av standardsystem.
Vissa fallgropar (risker) kan motverka en del möjligheter (fördelar) med
standardsystem. Ett förhastad beslut (Fl) leder till att man ej får det
kunskapsstöd (M3) och resultatstöd (M4) i företagets verksamhet som efter
strävas. Stora anpassningar (F2) av ett standardsystem kan medföra att man
ej uppnår en snabb utveckling (M1) och en kostnadseffektiv investering
(M2). Att bli beroende aven oseriös leverantör (F3) kan innebära att man
ej får ut full effekt av den kunskapspotential som finns inbyggd i systemet
(M3).

1.2.3 Behov av metodik

Det finns en begränsad insikt och förståelse för hur man ska gå tillväga när
företag önskar skaffa standardsystem för sina verksamheter Gfr Andersen,
1991 och Davis, 1987). Ofta hamnar man i någon fallgrop som t.ex.
förhastade beslut och stora anpassningsbehov. Ett systematiskt arbetssätt
kan hjälpa till att stärka fördelarna och minska riskerna med standard
systern. Systen1atiska metoder kan bidra till att man tar tillvara önskvärda
möjligheter med standardsystem samtidigt som man identifierar och
undviker potentiella fallgropar i en utvecklingssituation.

Detta synsätt stöds av Gary Simon (1985, s. 84) som uttrycker att "... the
prospective buyer has to adopt a methodical approach to selection... " för att få
klarhet i de brister som finns i olika standardsystem. På liknande sätt
uttrycker sig Kintisch (1987, s. 7): "Choosing among software packages or
deciding whether to buy a package at all should be a systematic, step-by-step
process". Även Belfall (1986), Dologite (1982), Frarlkel (1986) och Golland
(1977) framhäver starkt behovet av metodik för att minimera riskerna för
ett felval av system.

Det är därför angeläget att utveckla en användbar metodik för anskaffning
av standardsystem som tillgodoser företagens behov av att fatta mer
genomtänkta beslut. En sådan metod ska ge praktisk vägledning för
användare och systemerare som än1nar välja och anpassa standardsystem i
deras organisationer. Med hjälp aven systematisk metodik kan man
precisera kommunikationen mellan olika aktörer, delegera arbetsuppgifter
samt erhålla ett genomarbetat beslutsunderlag. Metodik ger ett tankestöd
under utvecklingsarbetet och kan rätt använd understödja kreativa processer
inom projektgrupper.
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Det kan dock vara på sin plats att varna för en övertro på metodik. En
överambitiös eller alltför mekanisk användning av metoder leder till att
utvecklingsarbetet blir mer tids- och kostnadskrävande vilket försvårar en
realisering av de möjligheter som finns med standardsystem. Vidare är det
alltid en investering för en användare att lära sig ett strikt och formaliserat
arbetssätt som en metod representerar. Därför behöver en metodanvändning
leda till kOflkreta nyttoeffekter vid praktiskt arbete (t.ex. bättre beslut) för
att motivera de kostnader och ansträngningar som krävs för att tillägna sig
ett nytt arbetssätt. Det är med andra ord en awägning mellan användbarhet
och kostnad för nyttjande av metodik i varje situation.

En metodik för säkrare anskaffning av standardsystem är inte ett tillräckligt
villkor för ett lyckat resultat. En framgångsrik anskaffning är beroende av
flera faktorer t.ex.:

(1) utnyttjande av systematiskt arbetssätt (metodik)
(2) god förankring och acceptans hos användare
(3) stärkt kompetens och kunskap hos olika aktörer
(4) aktivt stöd från ledningen
(5) ändamålsenlig projektstyrning och projektledning
(6) professionell attityd hos leverantörer

Mitt forskningsarbete undersöker i huvudsak den första av de ovannämnda
faktorerna. Fokus blir således på systematiskt arbetssätt genom användning
av metodik. Detta innebär inte att övriga faktorer är av mindre betydelse.
Som regel samverkar alla faktorer ovan vid införande av standardsystem i
en organisation. Även synergieffekter kan uppstå mellan faktorer i konkreta
situationer t.ex. att användning av systematiska metoder (1) kan underlätta
planering av kompetensutveckling (3) samt påverka/tvinga leverantörer att
ge bättre kundservice (6).

Anskaffning av standardsystem är vanligtvis en komplicerad och oöver
blickbar uppgift. Utbudet av standardsystem blir allt större på marknaden.
Verksamheter har vidare en mängd unika egenskaper som medför att
aktuella standardsystem har olika förmåga att ge användbara stöd. Annor
lunda uttryckt passar olika standardsysten1 olika bra för olika verksamheter.
Val av system blir därför inte en trivial uppgift. Dessutom har tillgängliga
standardsystem på marknaden varierande kvalitet vilket gör det än svårare
att välja system. Allt detta ställer krav på ett metodiskt arbetssätt för att få
en hanterbar upphandlingsprocess. En systematisk metodik hjälper till att
reducera osäkerhetsmomenten under val och anpassning av standardsystem.
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Ett systematiskt arbetssätt förutsätter ett visst mått av rationellt beteende
hos olika aktörer vid systemanskaffning. En metodik föreskriver hur utveck
lingsarbetet bör bedrivas steg för steg för att nå ett antal bestämda mål.
Men det finns även andra tänkbara arbetssätt vid anskaffning av standard
system som är mindre rationella. Några exempel på vanliga arbetssätt eller
beteenden som enligt min erfarenhet förekommer är:

(A) "Ledningen avgör"
Ledningen beslutar om att ett visst standardsystem ska införas i
verksamheten och de berörda har inget eller ringa inflytande över
valet. Exempel på en sådan situation är när företagsledningen har
direkt kontakt med en viss leverantör.

(B) "Ryggen fri"
Man väljer det mest kända och använda standardsystemet på
marknaden eller alternativt det standardsystem som vår dator
leverantör marknadsför. Ofta är det en etablerad n1arknadsledare man
väljer som leverantör av systemet. Man vill på detta sätt ha ryggen fri
mot kritik från omgivningen.

(C) "Kär i ett system"
Några användare blir förälskade eller kära i ett visst standardsystem
som har en speciell finess och försöker övertyga omgivningen om
systemets förträfflighet. En sådan situation kan uppstå vid t.ex. besök
på programvarun1ässor.

(D) "Systematisk"
Man utvärderar olika alternativa standardsystem på marknaden
utifrån ett antal faktorer eller kriterier. Detta motsvarar ett system
atiskt arbetssätt och någon form av metodik används som underlag för
arbetet.

Vid de tre första arbetssätten (A-C) finns alltid en risk att man väljer fel
standardsysten1 eller åtminstone inte bästa möjliga (eller ett tillräckligt bra)
standardsystem för verksamheten. Ett systen1atiskt arbetssätt garanterar ett
mer välunderbyggt beslutsunderlag genom att man sammanställer positiva
och negativa effekter av olika systemalternativ. Det är även tänkbart att
kombinera olika arbetssätt, t.ex. att börja med ett systematiskt urval (D) av
ett antal slutkandidater ("finalister") och sedan låta ledningens preferenser
(A) eller "förkärlek" hos användare (C) styra det slutgiltiga beslutet om
system.



- 19 -

En undersökning av Arfors et al (1984) redogör för några intressanta
erfarenheter kring ovannämnda arbetssätt (beteenden). Dessa kallas för
valmönster i undersökningen. Man har studerat hur 15 olika företag infört
standard MPS-system (minidatormiljö) i sina verksamheter. Författarna fann
att tre olika arbetssätt (A, B och D) var lika vanligt förekommande, dvs i
fem företag vardera. Mer intressant är att man fann ett samband mellan
arbetssätt (valmönster) och resultat. Företag med arbetssätt (D) hade ett
mer smärtfritt anpassningsarbete och var betydligt mer nöjda med förhåll
andet leverantör-kund. Vidare lyckades dessa företag (D) följa tidsplanerna
bättre och vara mer kostnadsmedvetna än övriga företag. Företag med
arbetssätt (A) hade de sämsta resultaten i undersökningen.

1.3 Mål för studien

Det övergripande syftet med mitt forskningsarbete har varit att konstruera
metodik för anskaffning av standardsystem som ett led i att utveckla
verksamheter hos företag och organisationer. Mer precist förelåg tre
huvudmål för studien:

1 Metodutveckling (avsnitt 1.3.1)
Att utveckla en metod för anskaffning av standardsystem så att
systemen ska kunna ge bidrag och stöd åt företagens affärsverk
samheter.

2 Metodprövning (avsnitt 1.3.2)
Att pröva metodens användbarhet, genomförbarhet och logiska
uppbyggnad i praktiskt projektarbete på företag (empiri) och genom
jämförelser mot andra typer av processmodeller (teori).

3 Vidareutveckling (avsnitt 1.3.3)
Att ge olika förslag till förbättringar av den ursprungliga metoden som
bygger på erfarenheter och framkomna förändringsbehov från genom
förd prövning.

Utveckling och prövning av metodik för anskaffning av standardsystem har
inte tidigare behandlats vetenskapligt i nämnvärd omfattning. För att kunna
genomföra den huvudsakliga forskningsuppgiften (mål 1-3 ovan) har jag
därför funnit det nödvändigt att på egen hand skapa en referensram som
utgångspunkt för forskningsarbetet. Med andra ord har jag formulerat
följande kompletterande delmål för studien:
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För SIV-metoden finns i dagsläget ett antal genomförda upphandlings
projekt i näringslivet. Vidare har jag funnit ett antal publicerade process
modeller som kan utnyttjas som en jämförelse mot SIV-metodens arbetssätt.
Med hänsyn till detta har jag i huvudsak övervägt och sedan använt tre
möjliga tillvägagångssätt att pröva SIV-metoden:

Praktikfall

Att lltnyttja praktikfall är en empirisk prövning av SIV-metodens arbetssätt.
Här finns olika möjligheter till metodprövning. En stark prövning ligger i
redan genomförda projekt som i någon form utnyttjat SIV-metoden. Dess
utom är det möjligt att studera praktikfall som övervägt men sedan ej direkt
använt SIV-metoden i det praktiska projektarbetet. Inom Institut V's ran1
har jag tillgång till praktikfall från ABB, Arla, Ericsson och Philips som varit
i kontakt med SIV-metoden. Dessutom har ett antal examensarbeten och
akademiska uppsatser redovisat intressanta erfarenheter från praktisk
användning av SIV-metoden i olika projekt i näringslivet.

Expertpaneler

En annan typ av empirisk prövning är att inhämta expertuttalanden om SIV
metoden. Här finns möjligheter att utnyttja resultat från uppföljnings
seminarier av SIV-metoden inom Institut V. I detta fall representerar
experter personer som är professionella upphandlare på användarföretag,
konsulter vid upphandlingar och leverantörer av standardsystem. Expert
paneler utgör en svagare prövning av SIV-metoden men de kan vara ett
viktigt komplement till redovisade praktikfall. Syftet med expertpanelerna
är att undersöka personernas attityder om SIV-metodens arbetssätt.

](unskapsornråden

En metodprövning kan även ta utgångspunkt i den litteratur som finns
tillgänglig inom olika etablerade kunskapsomr.åden. Här är syftet att jämföra
SIV-metodens arbetssätt med andra processmodeller från tidigare forskning
inom informationsbehandling och företagsekonomi. Exempel på relevanta
kunskapsområden är informationssystemteori, beslutsteori, inköpsteori,
innovationsteori och implementationsteori.
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En bärande id6 har varit att pröva SIV-metoden genom en kombination av
de ovannämnda tillvägagångssätten. Detta för att få en önskvärd bredd i
undersökningsmaterialet genom en form av empirisk och teoretisk prövning
av SIV-metodens arbetssätt. Metodprövningen har en tonvikt på en praktik
fallsanalys och är inriktad på tre övergripande frågeställningar:

1 Användning
Vilka delar av SIV-metoden används vid praktiskt arbete? Vilka
positiva och negativa reaktioner framkommer vid metodanvändning
iföretagsprojekt?

2 Effekter
Vilka resultat leder SIV-metoden fram till? Hur påverkar SIV
metoden beslutskvalitet, tidsutdräkt och kompetensutveckling vid
praktiskt projektarbete?

3 Förändringsbehov
Vilka problem och svårigheter framkommer vid praktisk användning
av SIV-metoden? Vilka behov av revideringar och kompletteringar
finns för SIV-metoden?

Metodprövningen har ett fokus på att identifiera angelägna förändrings
behov för att finna olika uppslag till förbättringar av den ursprungliga SIV
metoden. Praktikfallen utgör här en grund för metodprövningen men resul
taten förstärks av utfallen från genomförda expertpaneler och jämförelser
mot olika kunskapsområden. Metodprövningen för SIV-ansatsen behandlas
i kapitel 4.

1.3.3 Vidareutveckling

En vidareutveckling syftar till att ge förslag på förbättringar av den
ursprungliga SIV-metoden. Med andra ord att tillgodose ett urval av
förändringsbehov som har en empirisk och teoretisk förankring från
metodprövningen. En genomgång av undersökningsmaterialet pekar på 27
förändringsbehov av varierande omfattning och dignitet. Dessa kan grovt
sett grupperas efter fyra kategorier:
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1 Metodöversikt
som berör övergripande frågor om SIV-metodens principiella upp
byggnad och indelning i olika utvecklingsområden.

2 Metodfördjupning
som berör utbyggnader och komplement för vissa avgränsade delar av
SIV-metoden för att klara av speciella situationer.

3 Metodförenkling
som berör behov av förenklad metodanvändning för mindre tillämp
ningar genom bantningarjkomprimeringar i SIV-metoden.

4 Datorstöd
som berör behov av att underlätta och snabba upp en anskaff
ningsprocess genom att komplettera SIV-metoden med datorstöd.

Jag har efter n1etodprövningen valt ut 11 förändringsbehov från ovan
nämnda kategorier som studeras i detalj. Detta resulterar i en förnyad och
reviderad SIV-metod på basis av gjorda erfarenheter från prövningen. Ett
försök görs härvid att skissa på en "ideal" systemutvecklingsmetod som gäller
för situationer när standardsystem är ett aktuellt alternativ för att utveckla
verksamheter inom ett företag. Den vidareutvecklade SIV-metoden behöver
sedan operationaliseras och konkretiseras i lämpliga handböcker och CASE
verktyg (datorstöd) för praktisk användning i företag och organisationer. Det
finns redan några förslag på detta t.ex. en "MiniSIV"-metod för småföretag
(STU, 1991) och en prototyp till datorstöd "SIV-DOC" (Nilsson, 1986a).
Vidareutvecklingen av SIV-ansatsen behandlas i kapitel 5.

1.4 Kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten behandlar tidigare forskning som är av intresse för
arbetet. Förutom forskning om standardsystem (avsnitt 1.4.1) berörs
näraliggande områden som inköpsprocesser (avsnitt 1.4.2), beslutsfattande
(avsnitt 1.4.3) och systemering (avsnitt 1.4.4). En kunskapsöversikt ska vara
målorienterad och leda fram till formulering av ett eget kunskapsbidrag med
forskningsarbetet (avsnitt 1.4.5). Jämför Frenckner (1986, s. 29-30).
Kunskapsöversikten kommer senare att användas som underlag vid metod
prövningen (kapitel 4). Mer precist uttryckt för en jämförelse av SIV
metoden med tidigare forskning inom olika kunskapsområden.
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1.4.1 Tidigare forskning om standardsystem

Tidigare forskningsinsatser om anskaffning av standardsystem är relativt
begränsade inom ämnesområdet Information Management både nationellt
och internationellt. Det finns en del synsätt och metodansatser presenterade.
Genom databassökningar och kontakter internationellt har jag endast funnit
fem mer genomarbetade metoder eller processmodeller för anskaffning av
standardsystem. Tre av dessa metoder försöker vara heltäckande n10deller
för upphandling (Breslin, 1986; Frankel, 1986 & Perry, 1986). De två övriga
metoderna begränsar sig till att ge stöd för enbart valprocessen (Curry
Bonner, 1983 & Froehlich, 1983).

Dessa internationella metodansatser verkar vara framtagna parallellt n1ed
utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden. Det är något förvånande att
utbudet av metodik är så begränsat; särskilt med tanke på att stora
auktoriteter i USA under årens lopp påtalat ett stort metodbehov för
anskaffning av standardsystem på företag (från Canning, 1971 till Davis,
1988a). Detta står i kontrast till egenutveckling av system där det finns ett
rikt utbud av metoder att välja bland (Wu, 1990).

Även på det nationella planet är satsningar på forskning om metodik för
standardsystem begränsat. Värt att omnämna är de insatser som gjorts för
att skapa specifika metodansatser för vissa applikationsområden t.ex.

1 "RP-modellen" för ekonon1isystem
(Magnusson-Samuelson, 1975 & Magnusson, 1990).

2 "Linköpings-modellen" för MPS-system
(Olhager-Rapp, 1985).

Gemensamt för dessa ansatser är att de skapar en referensram över hur
applikationsområdet kan delas in i typiska funktioner och hur dessa sam
verkar med varandra. Referensramarna kan användas som underlag vid
både egenutveckling och anskaffning av standardsystem. Man påpekar dock
att flertalet investeringar idag görs i standardsystem på företag när det gäller
ekonomisystem och MPS-system.

Enligt en undersökning bland 59 svenska företag som använder minidator
baserade MPS-system utnyttjar närmare 80% standardsystem (Mattsson et
al, 1989, s. 75). Vidare har så pass många som 87 % anpassat standard
systemet till verksamhetens behov. I en amerikansk undersökning avseende
över 10.000 IBM stordatoranläggningar visar även att ca 80% investeras i
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standard MPS-systenl (Computerworld, 1988). För ekonomiområdet
rapporteras i samma undersökning dock lägre värden för standardsystem
Gämfört med egenutvecklade system) i form av 40% för redovisningssystem
("generalledger"). För svenska förhållanden saknas aktuella undersökningar
men andelen är dock väsentligt högre för redovisningssystem (uppskatt
ningsvis 90%, enligt ekonomikonsulter jag tillfrågat).

Om man inte begränsar sig till enbart metodik för anskaffning av
standardsystem så finns det en mängd intressanta undersökningar. En del
forskning har utförts för att studera användning av standardsystem i
organisationer. Iivari (1986a,b) betraktar anskaffning av standardsystem som
en innovationsprocess. Standardsystem i likhet med andra typer av informa
tionssystem betraktas som en innovation när de införs i en organisation.
Iivari skapar en förklaringsmodell med hypoteser om förväntade effekter vid
införande av informationssystem i organisationer. En jämförelse görs nlellan
egenutvecklade system och standardsystem. Iivari framför en intressant ide
om att återanvändning av systemspecifikationer även är exempel på
standardsystem även om man inte i slutändan köper ett färdigt program.

Det finns en del undersökningar som betraktar standardsystem som en
implementation i en organisation. Lucas et al (1988) studerar graden av
framgång hos 18 användarföretag som utnyttjar ett och samma standard
system från en viss leverantör. Författarna konstaterar att en lyckad
implementation är beroende av hur väl man identifierar och hanterar
skillnader (diskrepanser) mellanverksamhetens behovoch standardsystemets
funktionsförmåga. Även en studie av Lynch (1984) betonar vikten av att
analysera standardsystem som en implementation i organisationer. Han
kommer fram till att det ofta finns en mängd dolda kostnader vid införande
av standardsystem på företag vad gäller t.ex. anpassningar och kompetens
utveckling.

Vidare har det publicerats en del intressanta undersökningar om olika
användarföretags erfarenheter från köp och .implementering av standard
system. Gross-Ginzberg (1984) redogör i sin undersökning för 38 olika
fornler av hinder för utnyttjande av standardsystem i organisationer.
Resultatet pekar på att anpassningsarbetet, leverantörens arbetssätt och
kravspecificering utgör kritiska faktorer vid anskaffning av standardsystem.
En mer begränsad undersökning har utförts av Edmundson-Jeffrey (1984)
hos 12 användarföretag om sambandet mellan kravspecificering och
användaracceptans för standardsystem. Författarna rapporterar att det är
viktigt att genomföra en kravspecifikation men att det inte alltid är direkt
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avgörande för en lyckad implementering. Wu (1990) har dock i en senare
undersökning om upphandlingar av standardsystem inom ekonomi- och
MPS-området hos 45 organisationer funnit att användarnas tillfredsställelse
med systemstödet blir högre om en noggrann kravspecifikation utarbetas.

1.4.2 Tidigare forskning om inköpsprocesser

Anskaffning av standardsystem är att jämställa med ett inköp aven produkt
till ett företag. Det kan här vara värdefullt att göra analogier till relevant
teori om produktinköp. En intressant inriktning är den forskning som
koncentrerar sig på systematiska inköpsprocesser. Värt att omnämna är det
grundläggande arbetet av Robinson et al (1967). Dessa ger en referensram
för att beskriva inköpsarbete som de kallar för "The BUYGRID Frame
work". Referensramen delar in inköpsarbetet i åtta konsekutiva aktiviteter
(Buyphases) och särskiljer tre typer av inköpssituationer (Buyclasses) som
benämns "New Task", "Modified Rebuy" och "Straight Rebuy". Anskaffning
av standardsystem kan närmast beskrivas av inköpssituationerna "New Task"
och "Modified Rebuy".

Det finns även andra utvecklade processmodeller för industriellt köpar
beteende. Wind-Thomas (1980) och G:son Singh (1985) har intressanta
sammanställningar över de mest kända processmodellerna och deras
föreslagna metodsteg för inköpsarbete. Inom Information Management finns
framtagen en intressant processmodell som går under namnet "Customer
Resource Life Cycle (CRLC)". Se Ives-Learmonth (1984). CRLC-modellen
tar i likhet med SIV-metoden utgångspunkt i ett kundperspektiv och delar
in inköpsprocessen i ett antal faser och arbetssteg.

En hel del forskning bedrivs i Sverige när det gäller inköp av produkter på
industriella marknader, dvs där både säljare och köpare är företag. Se t.ex.
Håkansson-Melin (1978). Teorier har utvecklats om interaktionen mellan
säljare-köpare av produkter och kring nätverk av olika aktörer på industri
ella marknader (Mattsson, 1985). Den svenska forskningen kring inköps
arbete är ej normativ utan är av mer deskriptiv art. Man beskriver b1.a. olika
roller som inköpsfunktionen har för att stärka ett företags konkurrenskraft.
Se t.ex. Axelsson-Håkansson (1984). Av speciellt intresse för anskaffning av
standardsystem är de olika typer av osäkerhet som karakteriserar företags
inköpsbeteende. Håkansson-Wootz (1975) särskiljer tre typer som de kallar
för behovsosäkerhet, marknadsosäkerhet och transaktionsosäkerhet (när det
gäller viss relation säljare-köpare).
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Upphandlingar av större standardsystem är en speciell typ~av produkt som
kan karakteriseras som ett investeringsinköp till skillnad från inköp av
vanliga förnödenhetsvaror. Mattsson (1982, s. 180) använder uttrycket
systeminköp (systemförsäljning) när det gäller anskaffning av "mer eller
mindre omfattande system av varor, kunskaper och tjänster". Jämför figur
1.3 ovan. Ofta organiseras sådana typer av inköp i projektform.

1.4.3 Tidigare forskning om beslutsfattande

Anskaffning av standardsystem är förknippat med en hel del beslut som
berör olika vägval t.ex. vid val mellan systemalternativ och val mellan olika
anpassningsmöjligheter. Det kan här vara värdefullt att knyta an till
beslutsteori. Värt att omnämna här är Simon (1965, s. 53-56) och hans IDC
modell över systematiska beslutsprocesser. Modellen delar in beslutsfattande
i tre faser:

1
2
3

"Intelligence"
"Design"
"Choice"

(Informationsinsamling & Problemformulering)
(Utformning av handlingsalternativ)
(Val av handlingsalternativ)

Modellen bygger på ett hierarkiskt synsätt genom att varje fas kan delas in
i ett antal underliggande steg som följer IDC-mönstret ovan. Simon anser
att alla fqrmer av beslut kan betraktas med hjälp av IDC-modellen. Som
exempel kan nämnas att "The BUYGRID Framework" för att studera
inköpsprocesser till stor del bygger på traditionell beslutsteori enligt IDC
synsättet (se avsnitt 1.4.2 ovan).

Forskning om beslutsfattande har skett utifrån olika utgångspunkter Gfr
Etzioni, 1967; I-Iuber, 1980 och Quinn, 1989). Man kan säga att besluts
forskning har genomgått olika epoker som lett fram till skilda synsätt på hur
beslut fattas i organisationer. Ett fruktbart angreppssätt är att försöka belysa
beslutsfattande ur olika perspektiv. En intressant ide är att pröva hur SIV
metoden förhåller sig till dessa olika perspektiv. I detta sammanhang kan
det vara av värde att nämna några viktiga teoribildningar som påverkat
förståelsen om beslutsfattande:



- 29 -

Optimala beslut

Detta förutsätter en rationell beslutsfattare av typen "economic man" som
har fullständig information om problemet, undersöker alla tänkbara
alternativ och till slut fattar det absolut bästa, optimala beslutet som
maximerar en viss nyttofunktion. Det finns inga väsentliga begränsningar i
form av tid, resurser, känslomässiga yttringar och maktstrukturer vilket
skulle försvåra ett rationellt beslutsfattande. Vissa situationer karakteriseras
av beslut under risk och osäkerhet. Här finns rationella modeller som bygger
på subjektiv sannolikhetsteori och spelteori (Edwards, 1954).

Exekutivt optimala beslut

Fullständigt optimala beslut är ofta orimliga att uppnå för mer kompli
cerade problem. Beslutsfattare är begränsat rationella på grund av tidsbrist
och därmed ofullständig kunskap om alla faktorer som påverkar beslutet.
Exekutivt optimala beslut kännetecknas av att man fattar det bästa möjliga
beslutet (eller ett tillräckligt bra beslut) utifrån den tid och budget som står
till förfogande (Langefors, 1970, s. 106). Beslutsfattarens beteende känne
tecknas av satisfiering i stället för ren optimering (Simon, 1969/1981, s. 36
37). Som hjälpmedel utnyttjas praktiska tumregler ("heuristik") för besluts
fattande.

Känslomässiga beslut

Beslut är inte alltid rationella utan istället mer eller mindre förknippade
med känslomässiga engagemang hos beslutsfattare Gfr Sjöberg, 1978, 1982
& Kahneman-Tversky, 1979, 1984, 1986). Man tar stark ställning för en
lösning som sedan försvaras mot kritik från omgivningen. En stor insats
läggs ned på att bekräfta och rättfärdiga sitt beslut i efterhand. En variant
av denna beslutsform är när en lösning finns klar i utgångsläget och enbart
söker ett lämpligt problem att kopplas ihop med. Jämför "garbage can"
modellen för beslutsfattande (Cohen et al, 1972). Känslomässiga beslut kan
i vissa fall kombineras med rationellt beslutsfattande. Som exempel kan
nämnas en beslutsprocess i ett par steg med först en systematisk generering
av lämpliga alternativ och sedan ett känslomässigt beslut om alternativ.
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Politiska beslut

Beslut äger inte alltid rum i en harmonisk miljö utan är många gånger ett
resultat aven politisk process mellan olika aktörer i en organisation
(Pettigrew, 1973). Aktörerna har ett antal mål och värderingar som ofta står
i konflikt n1ed varandra. Ett politiskt beslut föregås aven serie förhandlingar
och köpslående mellan olika maktcentra i en organisation. Ofta bildas koali
tioner och allianser mellan olika grupper. Beslutet utgör en kompromiss av
olika viljor genom att man till slut når enighet hos ett tillräckligt stort antal
aktörer (Lindblom, 1959). Det politiska klimatet sätter ramar och begräns
ningar för mer rationella och systematiska inslag i en beslutsprocess
(Wilson-von Zugbach, 1990). I vissa fall kan politiska beslut innebära att
man ej följer de rekommendationer som ges av ett systematiskt arbetssätt.

Jag har tidigare i avsnitt 1.2.3 behandlat olika arbetssätt eller beteenden för
anskaffning av standardsystem. Dessa arbetssätt har beröringspunkter med
de ovan beskrivna beslutsformerna. Arbetssättet "Ledningen avgör" påmin
ner om politiska beslut medan "Kär i ett system" är en form av känslo
mässigt beslut. Att vara "Systematisk" innebär ett exekutivt optimalt beslut
eller vid enklare tillämpningar ett optimalt beslut. Arbetssättet "Ryggen fri"
är en mellanvariant av politiska beslut och exekutivt optimala beslut.

1.4.4 Tidigare forskning om systemering

Anskaffning av standardsystem är exempel på en tillämpning inom
systemering (systemutveckling). Med systemering avses analys och utform
ning av informationssystem för ett företags verksamhet. Traditionellt har
systemering inneburit framtagning avegenutvecklade system. Här finns en
hel del forskning att utgå ifrån. Värt att omnämna är främst det grund
läggande arbete som Langefors (1966/1973, 1974, 1977) utfört för att skapa
fruktbara teorier för informationsbehandling (sk informationssystemteori).
Han definierar bl.a. "den grundläggande principen för systemarbete" som
bildat utgångspunkt för fortsatt forskning om systemering.

Langefors (1966/1973, s. 81) förutser i sitt teoretiska arbete den företeelse
som man idag kallar för standardsystem. Han förespråkar att man vid
systemarbete ska försöka leta efter existerande delsystem som tillräckligt väl
uppfyller våra behov. En fördel är om delsystemen är flexibelt uppbyggda
så att en modifiering lätt kan göras vid behov. Langefors begrepp "modifi
ering" motsvarar vad man idag brukar kalla för "anpassning".
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En stor del av systemeringsforskningen har ägnat sig åt att konstruera
användbar metodik för att utveckla nya informationssystem. Den över
vägande delen av metodforskningen är av normativ karaktär dvs att vägleda
hur systemarbetet bör utföras (Bansler, 1990 s. 191). Som regel omfattar
systemeringsmetodik idag tre övergripande utvecklingsområden (eller faser):

1 Verksamhetsanalys
2 Informationsanalys
3 Systemutformning

En metodik ger riktlinjer och anvisningar för ett rekommenderat arbetssätt
vid systemering. Systemeringsmetodik består av ett antal arbetssteg och
dokumenterade resultat från dessa. Forskning om systeme.ringsmetodik har
till stor del byggt på traditionell beslutsteori. Detta innebär att man
betraktar systemering som en systematisk process under vilken man fattar
en rad olika utvecklingsbeslut. Systemeringsprocessen uppfattas härvid som
en serie exekutivt optimala beslut för att nå fram till ett nytt informations
system för en organisation.

1.4.5 Eget kunskapsbidrag

Avhandlingsarbetet ska leda fram till en utvecklad och prövad metodik för
anskaffning av standardsystem. Forskningsarbete som medverkar till
utveckling av nya metoder kan karakteriseras som instrumentforskning
(Samuelson, 1989c). Mitt huvudsakliga bidrag är att genomföra en
forskningscykel med Metodutveckling, Metodprövning och Vidareutveckling
inom ett område där utbudet av metodik är begränsat.

Den här föreslagna SIV-metoden är ett försök att skapa en generell metod
som är allmängiltig för anskaffning av standardsystem inom olika applika
tionsområden. SIV-metoden är ett alternativ för anskaffning av standard
systern och kan kombineras med specifika metodansatser för t.ex. ekonomi
systern och MPS-system (se avsnitt 1.4.1 ovan). En bärande ide bakom SIV
metoden är att standardsystem ska ge ett effektivt stöd åt affärsverksam
heter.

Forskningsarbetet är ett metodbidrag inom ämnesonlrådet systemering nled
en inriktning på tillämpningar för standardsystem (se avsnitt 1.4.4 ovan).
Metoden behandlar olika problemområden eller utvecklingsområden:
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1 Verksamhetsgenomgång
2 Val av standardsystem
3 Anpassning av standardsystem
4 Införande av standardsystem

Metodiken visar att en verksamhetsgenomgång eller förändringsstudie kan
användas sonl ett för-steg inför själva anskaffningen av standardsystenl. Vid
utvecklingen av SIV-metoden har jag löpande dokumenterat alla bakom
liggande synsätt och vägval som styrt metodens innehåll och utformning.

En viktig del av forskningsarbetet är att jag utsätter SIV-metoden för en
prövning. Detta leder fram till ett antal konkreta förändringsbehov. På en
rad punkter har jag sedan vidareutvecklat metoden för att kunna täcka in
flera olika situationer. Som underlag för själva metodprövningen utnyttjas
praktikfall, expertpaneler och tidigare forskning inom olika kunskaps
områden för standardsystem, inköpsprocesser, beslutsfattande och system
ering (se avsnitten 1.4.1 - 1.4.4 ovan).

Anskaffning av standardsystem har visat sig vara en speciell utvecklingsmiljö.
För att belysa detta presenterar jag en egen referensram för metodarbetet
i kapitel 2. Referensramen placerar in anskaffning av standardsystem i ett
större perspektiv som ett alternativ vid utveckling av informationssystem och
verksamheter på företag. I detta sammanhang genomför jag ett antal
klassificeringar av nödvändiga begrepp för studien. Referensramen bildar en
bas för utveckling och prövning av SIV-metoden.

1.5 Forskningsarbetets uppläggning

Forskningsarbetet består egentligen av två skeden. Det första skedet är
själva SIV-projektet som genomförs vid Institut V (avsnitt 1.5.1). Projektet
syftar till att utveckla och förvalta SIV-metoden för företag och organisa
tioner i näringslivet. Det andra skedet utgör min forskningsstudie som
behandlar anskaffning av standardsystem med speciell tonvikt på SIV
metoden (avsnitt 1.5.2). SIV-projektet och forskningsstudien b,ehandlas var
för sig nedan. Vidare beskrivs forskningsarbetets betydelse (avsnitt 1.5.3).
Slutligen ges en översikt av avhandlingens uppläggning (avsnitt 1.5.4) med
läsanvisningar för olika målgrupper (avsnitt 1.5.5).
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1.5.1 SIV-projektet

Arbetet med SIV-metoden påbörjades hösten 1981 och pågår fortfarande
vid Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V). Det har skett i form
av samarbetsprojekt mellan Institut V och ett antal företag med erfaren
heter från upphandlinga.r av standardsystem. De viktigaste bidragsgivarna
har varit ASEA Brown Boveri AB (ABB), Alfa-Laval AB, Arla ekonomisk
förening, Telefonaktiebolaget L M Ericsson och Philips Norden AB. Jag har
sedan starten varit huvudansvarig för SIV-projektet och vetenskaplig ledare
vid utvecklingen av SIV-metoden. Arbetsgången i SIV-projektet kan
beskrivas på följande sätt:

St Behovsundersökning (RT 1981)
Kartläggning av problem och behov vid nyttjande av standardsystem
hos några utvalda stiftarföretag till Institut V. Avsaknad av system
atiskt arbetssätt konstaterades och ett behov aven användbar metodik
framkom.

S2 Metodutveckling I (RT 1981 - VT 1984)
Ett samarbetsprojekt mellan Institut V och några stiftarföretag (Alfa
Laval och Philips) bildades. Projektet utvecklade SIV-metoden genom
ett nära samarbete mellan forskare från Institut V och professionella
experter på upphandlingar från företagen. SIV-metoden utarbetades
genom att stegvis systematisera företagens erfarenheter.

S3 Metodtillämpning (fr.o.m. VT 1982)
SIV-metoden tillämpas i verkliga projekt i näringslivet både med och
utan medverkan från Institut V (hittills främst ABB, Arla, Ericsson
och Philips). Syftet är att regelbundet testa SIV-metodens använd
barhet och genomförbarhet i praktiskt projektarbete.

S4 Metodutvärdering (VT 1984 - VT 1985)
En utvärdering av SIV-metoden ägde rum utifrån erfarenheter från de
första praktiska försöken från metodtillämpningen. Detta genomfördes
av Institut V i samverkan med företagen.

Ss Metodutveckling II (fr.o.m. VT 1985)
SIV-metoden har utvecklats vidare i olika former. En utbyggnad av
SIV-metoden har skett med bl.a. frågor kring förvaltning av standard
systen1 (sk VFS-metoden). Vidare har en förenklad metod som kallas
MiniSIV utvecklats för småföretag.
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S6 Datorstödsutveckling (RT 1985 - VT 1986)
Som ett komplement till SIV-metoden utvecklades en prototyp till
datorstöd (SIV-DOC) för upphandling av standardsystem. Den
bärande ideen är att underlätta utsökning av lämpliga standardsystem
på marknaden med hjälp av externa databaser.

S7 Rapportering (fr.o.m. VT 1982)
Sammanställning av metod, datorstöd och test i ett antal böcker och
rapporter. Se Anveskog et al (1982-'84), Brandt et al (1991), Institut
V (1982-84), Nilsson (1984-91) och STU (1991).. Presentation av SIV
projektet på seminarier, konferenser och i utbildning.

Metodutveckling (S2, S5) och metodtillämpning (S3) har till viss del skett
iterativt. Datorstödsutveckling (S6) och fortsatt metodutveckling (S5) är ett
resultat av metodutvärdering (S4).

1.5.2 Forskningsstudien

Forskningsstudien får betraktas sonl "explorativ" och "normativ" eftersom
arbetet syftar till att ta fram ny metodik för säkrare anskaffning av standard
system. Eftersom SIV-metoden finns i utgångsläget blir min forskningsstudie
en form av retrospektiv analys av SIV-projektet. Forskningsarbetet består av
följande moment eller etapper:

El Referensram
Utarbetande aven referensram för att kunna studera metodik för
anskaffning av standardsystem på företag.

E2 Metodutveckling (steg SI, S2)
Redovisning av alternativa vägval vid metodbyggande och hur vi
komnlit fram till den ursprungliga SIV-metoden.

E3 Metodprövning (steg S3, S4)
Ange lämpliga former för metodprövning och hur jag kommit fram till
olika förändringsbehov för SIV-metoden.

E4 Vidareutveckling (steg S5, S6)
Ge ett eget förslag på en reviderad och förnyad SIV-metod på basis
av gjorda erfarenheter från metodprövning.
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Min forskningsstudie har ett intimt samband med SIV-projektet (se avsnitt
1.5.1). Studien är en avrapportering av SIV-projektet och därmed en del av
steg S7. Jag har utnyttjat material från SIV-projektet vilket framgår av
korsreferenserna ovan. Den ursprungliga metodutvecklingen (etapp E2) är
ett resultat av ett gemensamt arbete i SIV-projektet. Redovisningen av
vägvalen är dock ett eget bidrag från min sida. Det övriga forskningsarbetet
har jag till stora delar planerat och genomfört på egen hand. Forsknings
studien har pågått under perioden hösten 1989 - våren 1991 hos sektionen
för Information Management (I-sektionen) och Ekonomiska Forsknings
institutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den forskningsmässiga ansatsen har gått ut på att beskriva hur SIV-metoden
genomgått en cykel med metodutveckling, metodprövning och vidareutveck
ling. Den ursprungliga SIV-metoden betraktades som en hypotes över ett
tänkbart arbetssätt vars användbarhet och genomförbarhet prövades
empiriskt i ett antal praktikfall. I några praktikfall har jag deltagit aktivt som
processkonsult vilket inneburit att dessa tillämpningar fått karaktären av
aktionsforskning. Förutom en empirisk prövning har jag jämfört SIV
metodens arbetssätt med några utvalda processmodeller från olika kunskaps
områden. Metodprövningen resulterade i ett antal förändringsbehov som
legat till grund för en vidareutveckling av SIV-metoden. Den vidareutveck
lade SIV-metoden betraktar jag som en omarbetad och reviderad hypotes
som underlag för framtida test inom områdena Information Management
och Informationsbehandling.

Som ett komplement till metodprövningen har jag genomfört en databas
sökning av litteratur Olll standardsystem med hjälp av Handelshögskolans
bibliotek under hösten 1989. Detta har gett en god lägesbild om forskning
och praktiska erfarenheter av anskaffning av standardsystem i olika länder.
Eftersom tillgången till litteratur om standardsystem varit begränsat för SIV
projektet har denna databassökning gett ett antal nya värdefulla referenser
för forskningsarbetet.

1.5.3 Forskningsarbetets betydelse

Utbudet av metoder för anskaffning av standardsystem är begränsat. Enligt
en internationell undersökning av Gordon Davis (1987) genom organet IFlP
(International Federation for Information Processing) föreligger ingen
omfattande forskning om standardsystem förutom SIV-projektet vid Institut
V. Det finns ett stort behov av professionell kompetens för anskaffning av
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Kapitel 2: Referensram

Anskaffning av standardsystem placeras in i ett större sammanhang som ett
alternativ vid utveckling av informationssystem och verksamheter på företag.
Jag gör ett antal klassificeringar av nödvändiga begrepp för studien. Vidare
behandlas några utvecklingsrnodeller med inriktning mot anskaffning av
standardsystem. Referensramen bildar en bas för utveckling. och prövning
av SIV-metoden.

Kapitel 3: Utveckling av SW-metoden

Här presenterar jag SIV-metoden för anskaffning av standardsystem i dess
ursprungliga form. SIV-metoden omfattar utvecklingsområdena val och
anpassning av standardsystem. Metoden ger riktlinjer för arbetssteg och
dokumentation för en upphandlingsprocess. Jag belyser speciellt bakom
liggande synsätt för nletodarbetet samt de vägval som gjordes vid utveck
lingen av SIV-metoden.

Kapitel 4: Prövning av SW-metoden

Syftet är att pröva SIV-metodens användbarhet, genomförbarhet och logiska
uppbyggnad. Metodprövningen sker genom att utnyttja material från
praktikfall, expertpaneler och relevant teori från olika kunskapsområden.
Detta leder fram till ett antal förändringsbehov för den ursprungliga SIV
metoden. Vidare behandlas effekter av SlV-metodens användning i praktiskt
projektarbete.

Kapitel 5: Vidareutveckling av SW-metoden

Här presenterar jag ett förslag på en vidareutvecklad SIV-metod som tar
hänsyn till ett urval av de förändringsbehov som framkom under metod
prövningen. Syftet är att försöka skapa en "ideal" systemutvecklingsmetod
för tillämpningar med standardsystem. Detta kan användas som underlag för
operationaliseringar och konkretiseringar av SIV-metoden iolika situationer.

Kapitel 6: Epilog

Epilogen sammanfattar och ger några slutsatser från arbetet med utveckling
och prövning av SIV-metoden för anskaffning av standardsystem. Vidare ger
jag några förslag på fortsatt forskning inom området.
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1.5.5 Läsanvisningar

Mitt forskningsarbete om SIV-metoden vänder sig till olika målgrupper.
Därför kan det vara av värde att ge några läsanvisningar för att underlätta
för olika personer att ta sig igenom undersökningsmaterialet. Först konlmer
jag dock att deklarera mina intentioner med forskningsarbetet som en
bakgrund.

Jag vill med denna bok uppfylla två saker; först och främst en vetenskaplig
avhandling om SIV-metoden inom området Information Management men
därutöver samtidigt även en avrapportering av SIV-projektet.

Il Vetenskaplig avhandling om SIV-metoden

I detta sammanhang är det viktigt att behandla hur SIV-metoden genomgått
en forskningscykel med Metodutveckling, Metodprövning och Vidareutveck
ling. Ur avhandlingssynpunkt är metodprövningen (kapitel 4) av speciellt
intresse. Den ursprungliga SIV-metoden kan betraktas som en hypotes över
ett tänkbart arbetssätt för anskaffning av standardsystem, vars användbarhet
och genomförbarhet utsätts för en empirisk och teoretisk prövning. Detta
resulterar i en reviderad hypotes i form aven vidareutvecklad SIV-metod
för fortsatta vetenskapliga test. Som en bas för det vetenskapliga arbetet har
jag skapat en referensram (kapitel 2) som beskriver vad en metodik
omfattar och hur ett livscykelbegrepp kan appliceras på studieområdet.

12 Avrapportering av SIV-projektet

I detta sammanhang är det viktigt att visa hur SIV-metoden har förändrats
över tide~. Detta gör att metodutvecklingen kommer i centrum för intresset.
Jag försöker att så noggrant som möjligt redovisa och rekonstruera
metodiken vid två olika tillstånd (versioner); dvs Ursprunglig SIV-metod
(kapitel 3) och Vidareutvecklad SIV-nletod (kapitelS). På detta sätt knyter
min avrapportering ihop alla metodhandböcker och datorstöd som fram
tagits inom SIV-projektets ram under tidsperioden hösten 1981 t.o.m. våren
1991. Som en grund för SIV-projektet har jag skapat en referensram (kapitel
2) som beskriver hur "Anskaffning av standardsystern" är en form av
verksamhetsutveckling inom företag.
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Efter att ha deklarerat mina intentioner med forskningsarbetet kan jag nu
urskilja ett antal olika målgrupper för boken. En första uppdelning är i
forskare och praktiskt yrkesverksanlma. Forskare sonl är intresserade av min
studie kan tillhöra vårt ämnesområde Information Management (Informa
tionsbehandling) eller vara aktiva inom andra delar av företagsekonomi.
Med praktiskt yrkesverksamma eller "praktiker" menar jag personer som
arbetar med upphandlingar av standardsystem på företag i egenskap av
kunder, leverantörer eller konsulter. Jag urskiljer således tre målgrupper för
arbetet: forskare inom Information Management, forskare inom andra delar
av företagsekonomi och praktiskt yrkesverksamma. För var och en av dessa
målgrupper ger jag nedan lite läsanvisningar som förslag på hur man kan
studera boken på lämpligt sätt.

Generellt kan påpekas att jag i slutet av varje kapitel sammanfattar de
viktigaste resultaten av arbetet (avsnitten 2.5, 3.4, 4.7 och 5.5) för att kunna
gå vidare i metodbeskrivningen. I den avslutande epilogen i kapitel 6
sammanfattar jag även hela forskningsarbetet (avsnitt 6.1). Dessa samman
fattningar kan läsas för att skapa en överblick och återblick av materialet.

1 Forskare inom Information Management

För forskare inom Informationsbehandling torde både en vetenskaplig redo
görelse av SIV-metoden och en avrapportering av SIV-projektet vara av
intresse (se intentionerna Il och 12 ovan). Detta betyder att hela boken kan
behöva studeras i detalj. Ändock vill jag ge några rekommendationer för att
underlätta kunskapsinhämtningen. När det gäller referensramen i kapitel 2
är det viktigt att studera mitt perspektiv på standardsystem som utvecklings
miljö (avsnitt 2.3) och min syn på metodik för utvecklingsarbete (avsnitt 2.4).

Forskningscykeln för SIV-metoden med metodutveckling, metodprövning
och vidareutveckling behandlas i kapitel 3-5. I kapitel 3 läses främst om de
synsätt och vägval som ligger bakom den ursprungliga SIV-metoden
(avsnitten 3.1, 3.2.1-2 och 3.3.1-2). Vid metodprövningen i kapitel 4 ägnas
en speciell uppmärksamhet åt att följa hur jag i olika steg kommit fram till
aktuella förändringsbehov för SIV-metoden (avsnitten 4.1.10, 4.2.4, 4.3.2,
4.4.5.4.5.2 och 4.6). I kapitelS behöver den vidareutvecklade SIV-metoden
studeras i detalj och speciellt föreslagna metodfördjupningar (avsnitt 5.2)
och datorstöd (avsnitt 5.4).
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2 Forskare inom andra delar av företagsekonomi

För andra forskare inom företagsekonomi är en vetenskaplig redogörelse
om anskaffning av standardsystem med SIV-metoden av primärt intresse (se
intention Il ovan). Ett problem i detta sammanhang är att företags
ekonomiska forskare ej sällan har otillräckliga förkunskaper inom informa
tionsbehandling för att kunna tillgodogöra sig en metodavhandling. Av
denna anledning har jag lagt ned ett omfattande arbete på att skapa en
referensram som ska utgöra en "brygga" mellan företagsekonomi i allmänhet
och vårt område Information Management. Därför rekommenderar jag
starkt att kapitel 2 läses som en introduktion i ämnet innan SIV-metoden
studeras i detalj.

Forskningscykeln för SIV-metoden med metodutveckling, metodprövning
och vidareutveckling behandlas i kapitel 3-5. I kapitel 3 läses främst om de
synsätt och vägval som ligger bakom den ursprungliga SIV-metoden
(avsnitten 3.1, 3.2.1-2 och 3.3.1-2). Själva metodbeskrivningen är här av
mindre intresse. En speciell uppmärksamhet bör ägnas åt metodprövningen
i kapitel 4. Främst rekommenderar jag studium av den empiriska prövningen
utifrån praktikfall (avsnitten 4.1-4.2) och den teoretiska genomgången av
olika kunskapsområden (avsnitt 4.4). I kapitelS kan det räcka med att först
studera en översikt av den vidareutvecklade SIV-metoden (avsnitt 5.1) och
sedan mitt förslag på förenklad metodik (avsnitt 5.3).

3 Praktiskt yrkesverksamma

För praktiker är avrapporteringen av SIV-projektet av primärt intresse (se
intention 12 ovan). Som en introduktion till ämnet om anskaffning av
standardsystem läses åtminstone avsnitt 2.3 i referensramen (kapitel 2).
Sedan studeras hur SIV-metoden har utvecklats över tiden vilket beskrivs i
kapitel 3 och 5. För en snabb genomgång av ursprunglig SIV-metod läses
avsnitten 3.2-3.3 och av vidareutvecklad SIV-metod avsnitt 5.1. Även praktik
fallen i kapitel 4 (avsnitt 4.1) kan vara av intresse att studera eftersom de
belyser erfarenheter från användning av SIV-metoden i olika företag och
projektsituationer.
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Referensram

Forskningsarbetet belyser frågan om hur man kan konstruera metodik sonl
ett stöd vid anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter på
företag och organisationer. Detta har föranlett mig att skapa en referensram
för utvecklingsarbete på företag med inriktning på att standardsystem ska
införas i organisationen. Anskaffning av standardsystem är exempel på
informationssystemutveckling som i sin tur är en del av verksamhetsutveck
ling. Det är därför angeläget att försöka placera in standardsystem i ett
större perspektiv som en möjlighet vid utveckling av informationssystem och
verksamheter inom ett företag. Forskningsarbetet har vidare ett speciellt
fokus på att behandla behovet av systematisk metodik vid anskaffning av
standardsystem. Därför behöver begreppet metodik förklaras mer utförligt.
Detta ledde fram till att jag behövde skapa en referensranl med följande
delar för att kunna genomföra min forskningsstudie:

Utveckling av verksamheter
Utveckling av informationssystem
Standardsystem som utvecklingsmiljö
Metodik för utvecklingsarbete

(avsnitt 2.1)
(avsnitt 2.2)
(avsnitt 2.3)
(avsnitt 2.4)

Referensramen utgör en väsentlig grund för förståelsen av hur den
ursprungliga SIV-metoden har vuxit fram (kapitel 3). Vidare används
referensramen som underlag för prövning av SIV-metoden (kapitel 4) och
som tankestöd för det fortsatta arbetet med vidareutveckling av SIV-

, metoden (kapitelS). Därför görs en sammanfattning av referensramen mot
slutet av kapitlet (avsnitt 2.5).

De olika avsnitten i kapitel 2 är till stora delar likartat uppbyggda. Ett
synsätt om att betrakta "utveckling" som en del aven livscykel presenteras.
Detta är inspirerat av företagsekonomisk forskning inom framförallt
produktutveckling. Jag har kommit fram till att livscykler för verksamheter,
informationssystem, standardsystem och även metoder har ett likartat
mönster. Detta gör det möjligt att se intressanta samband mellan olika
livscykler inom ett företag. Vidare har jag funnit att "utveckling" inte är ett
enhetligt begrepp utan behöver klassificeras efter olika dimensioner. Detta
föranledde mig att utarbeta ett antal taxonomier för verksamhetsutveckling,
systemutveckling och anskaffning av standardsystem.



- 43 -

"Utveckling" utgör startfasen på<.en livscykel och har stor betydelse för att
olika delar kommer att fungera på avsett sätt inom företaget. För att
konkretisera hur förändringsarbetet kan bedrivas behandlar jag därför några
aktuella utvecklingsmodeller och hur de hänger ihop.

2.1 Utveckling av verksamheter

Verksamhetsutveckling betraktas först som en del aven verksamhets
livscykel inom ett företag (avsnitt 2.1.1). Sedan presenterar jag ett eget
förslag på hur man kan klassificera verksamhetsutveckling på olika sätt
(avsnitt 2.1.2). Därefter belyses verksamhetsutveckling med utgångspunkt
från en konkret utvecklingsmodell kallad V-modellen som arbetats fram
inom Institut V (avsnitt 2.1.3). Verksamhet som begrepp finns tidigare
preciserat i kapitel 1 (avsnitt 1.1.1 och figur 1.1).

2.1.1 En verksamhets livscykel

Ett företag kan betraktas utifrån en verksamhetscykel. Detta innebär att ett
företags verksamhet genomgår en livscykel som grovt sett består av
"verksamhetsutveckling", "löpande verksamhet" och "verksamhetsavveckling"
(figur 2.1). Livscykelbegreppet förknippas ofta med strategier för att lansera
nya produkter hos företag (jfr Levitt, 1965). Detta synsätt har jag funnit
lämpligt att applicera på hela verksamheter inom företag.

Vidareutveckling
r---------,

I

I.

----. Verksamhets- ----. Löpande Verksamhets- ----.
utveckling verksamhet ----. avveckling

Ny
utveckling ..

Tid

Figur 2.1 En verksamhets livscykel
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På lång sikt genomgår ett företag faserna verksamhetsutveckling, löpande
verksamhet och verksamhetsavveckling. Normalt sett sker det även ett
ständigt kretslopp mellan löpande verksamhet och verksamhetsutveckling (jfr
Jonsson, 1988, s. 71-72). Den löpande verksamheten måste dock ofta pågå
samtidigt (parallellt) med att verksamhetsutvecklingen äger rum. Den senare
har då karaktären av vidareutveckling med inriktning mot att genomföra
partiella förändringar i en pågående verksamhet ("on-going concern").

Behov av förändringar kan komma direkt från den löpande verksamheten
eller via speciella krav från omvärlden (t.ex. nya lagar och förändrad
branschstruktur). En nyutveckling aven löpande verksamhet kan ske när ett
företag startar en helt ny verksamhet eller efter att en tidigare verksamhet
har avvecklats. Verksamhetsutveckling kan således utgöra nyutveckling eller
vidareutveckling av löpande verksarrlhet inom ett företag. .

Vid verksamhetsutveckling försöker man komma fram till olika åtgärder för
att få ett företag att fungera bättre i något bestämt avseende. Att förbättra
och effektivisera verksamheten för ett företag kan i princip ske på två olika
sätt:

1 Internt inom organisationen
Förbättra resursernas användning inom företaget t.ex. rationellare
kapitalbindning (lönsamhetsinriktat) och kompetensförstärkning
(personalinriktat) .

2 Externt mot marknaden
Förbättra det kundupplevda värdet av företagets produkter t.ex.
genom ett utökat produktutbud för att tillgodose nya kundbehov
(primärservice) eller via en bättre leveranssäkerhet mot kund av
befintliga produkter (sekundärservice).

Verksan1hetsutveckling kallas ibland även för företagsutveckling eller
affärsutveckling. Företagsutveckling brukar främst avse åtgärder riktade mot
den interna organisationen medan affärsutveckling har en tonvikt mot
externa åtgärder mot företagets marknad (värdekedja).

Verksamhetsutveckling kan ses som en planerad förändringsprocess för att
förbättra ett företags funktionssätt (effektivitet). Se t.ex. Docherty et al
(1984). Detta innebär att man gradvis förändrar (transformerar) ett företags
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löpande verksamhet från ett visst organisatoriskt tillstånd (t1), som kallas
nulägessituation, till ett annat organisatoriskt tillstånd (t2), som kallas
önskvärd framtida situation Gfr Lewin, 1947, s. 151 och Nilsson, 1979, s. 152
154).

Det är här fruktbart att skilja mellan analytiska och reella delar aven
förändringsprocess eller verksamhetsutveckling (Österlund, 1974, s. 88-89).
Den analytiska processen äger rum i modellfältet vilket innebär att man
konstruerar beskrivningar ("ritningar") över nuläge, framtida läge och
transformationen däremellan. Den reella processen äger rum i objektfältet
vilket innebär att man i verkligheten försöker förflytta organisationen från
befintligt tillstånd till en förändrad framtida situation i enlighet med
framtagna modeller (beskrivningar).

När man talar om ett företags verksamhet tänker nlan främst på den
löpande verksamheten. Med andra ord den egentliga verksamheten som
regelbundet äger rum på företaget, t.ex. tillverkning och försäljning av
produkter. Men även utveckling och aweckling är exempel på verksamhet.
Man kan kalla dessa för förändringsverksamhet. Med avveckling avses
borttag av verksamheter sonl är föråldrade, olönsamma och i vissa fall rent
av skadliga eller miljöfarliga. En speciell typ av förändringsarbete är när
man väljer att stabilisera nuläget inom ett företag ("status quo"). Detta
innebär att nlan ej har behov av utveckling (eller aweckling) om t.ex.
verksamheten fungerar tillräckligt bra i nuläget. Jag ska fortsättningsvis
koncentrera mig på verksamhetsutveckling.

2.1.2 Klassificering av verksamhetsutveckling

Syftet med verksamhetsutveckling är att finna användbara åtgärder för att
skapa varaktiga och bestående resultat i den löpande verksamheten. Det
finns en mängd utvecklingsåtgärder som man kan satsa på i en konkret
situation. Vid praktiskt förändringsarbete har det visat sig värdefullt att
skaffa sig en helhetsbild över tillgängliga utvecklingsåtgärder. Detta för att
motverka att man överbetonar betydelsen av den utvecklingsåtgärd som man
är specialist p~ för att lösa ett företags problem. Det är därför av värde att
försöka klassificera verksamhetsutveckling på lämpligt sätt efter olika
typåtgärder. Mitt förslag på en sådan klassificering visas i figur 2.2 (jfr
Nilsson, 1981).
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Vid verksamhetsutveckling försöker man analysera och utforma företagets
aktiviteter så att dessa ska fungera bättre i något bestämt avseende. En
första uppdelning av verksamhetsutveckling ansluter till den klassificering i
reella verksamheter och administrativa verksarrlheter som gjordes i avsnitt
1.1.1. Detta bygger på Rhennlans (1964) princip för att beskriva företags
verksamheter. När det gäller en vidareuppdelning av utvecklingsåtgärder för
reell verksanlhet använder jag Porters (1985) klassificering i primära
aktiviteter och supportaktiviteter. Här avses supportaktiviteter inom reell
verksamhet vilket innebär att jag exkluderar stödfunktioner som utgör
administrativ utveckling. Detta leder således fram till tre olika typer av
utvecklingsåtgärder (figur 2.2):

1 Utveckling av primär verksamhet
Berör utveckling av företagets affärsmål, marknad, produkter/tjänster
samt deras produktion och distribution.

2 Utveckling av supportverksamhet
Berör utveckling av företagets finansieringskällor (t.ex. nyemission)
och dess övriga resurser i form av personal, byggnader och teknologi.

3 Administrativ utveckling
Berör utveckling av företagets informationssystem och organisations
struktur (styrsystem). Här avses även s.k. metautveckling av bättre
metodik för att genomföra övrig verksamhetsutveckling.

Som man ser består dessa typer av ett antal specifika utvecklingsåtgärder.
Klassificeringen i figur 2.2 är på lägsta nivå inte fullständig utan ytterligare
exempel kan byggas in om man vill skapa en komplett checklista. Det är
viktigt att omnämna att man i en konkret utvecklingssituation ofta behöver
kombinera olika utvecklingsåtgärder för att få ut full effekt när man
försöker lösa ett företags proble.m. Detta innebär att ovannämnda utveck
lingsåtgärder kan vara alternativa eller komplementära beroende på
situationen.

Jag ska fortsättningsvis koncentrera mig på informationssystemutveckling som
åtgärd för att förbättra ett företags verksamhet. Informationssystem
utveckling är ett exempel på en fornl av verksamhetsutveckling som kan
användas för både externa och interna förbättringar av ett företag (se avsnitt
2.1.1 ovan). Med externa förbättringar avses att skapa informationssystem
för att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Med interna
förbättringar avses att utveckla informationssystem för rationalisering eller
samordning av verksamhetsfunktioner inom företaget Gfr Ploom, 1988).
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Jag omnämnde även metautveckling som en speciell form av verksamhets
utveckling. Här avses då utveckling av metodik för att genomföra informa
tionssystemutveckling. Som exempel kan nämnas att framtagandet av SIV
metoden för anskaffning av standardsystem är ett exempel på metautveck
ling. Ett annat namn för metautveckling är metodutveckling. Jag ska
återkomma till denna speciella utvecklingsåtgärd i samband med en
redogörelse för metodik (avsnitt 2.4).

2.1.3 V-modellen för verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ofta en omfattande och komplicerad process.
Detta leder fram till ett behov aven modell över verksamhetsutveckling som
delar in förändringsarbetet i ett antal överblickbara och hanterbara utveck
lingsområden. Jag ska här presentera ett synsätt på verksamhetsutveckling
som går under namnet V-modellen (Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin
Nilsson, 1983; Lundeberg, 1983a och Nilsson, 1986b). Se figur 2.3. V
modellen är det arbetssätt vi använder inom Institut V och sonl därigenom
påverkat SIV-metodens utseende.

En signal om att sätta igång en verksamhetsutveckling kan 'vara av olika slag
t.ex. ett upplevt problem, en outnyttjad potential (möjlighet) eller en
förändringside. Utvecklingsprocessen fortskrider sedan tills resultaten (t.ex.
nya informationssystem) är införda (implementerade) och följts upp i den
löpande verksamheten. Man kan grovt sett dela in arbetet med verksamhets
utveckling i tre faser:

1 Planering
2 Genomförande
3 Uppföljning

Under planeringsfasen identifieras och preciseras styrka och svagheter med
aktuell verksamhet utifrån ett antal mål. Verksamheten kan även beröras av
vissa möjligheter och hot från omgivningen. Man bör genomföra både en
bra-analys och problemanalys av företagets verksamhet i nuläget. Bra
analysen pekar ut vilka delar av verksamheten som fungerar så pass bra att
de kan flyttas över i oförändrat skick till framtiden. Problemanalysen leder
fram till ett antal förändringsbehov som man ska försöka tillgodose och
åtgärda Gfr Anveskog-Eriksson, 1985). Man skisserar här på ett antal
alternativa lösningar för att förbättra verksamheten i framtiden.
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En speciell situation är när man startar en helt ny verksamhet eftersom man
då ej har något nuläge att direkt referera till. Man får då utnyttja erfaren
heter från andra företag som har en liknande verksamhet eller utföra någon
form av branschanalys. Planerings/asen kan omfatta två olika utvecklings
områden med olika omfattning:

VI Verksamhetsöversyn
En kort och snabb översyn av företagets verksamhet som ska resultera
i förslag till prioriterade områden i den undersökta verksamheten och
inriktning av fortsatt utvecklingsarbete. Se Andersen (1981). En
verksamhetsöversyn kan även medföra arbete med att formulera
strategier för affärsverksamheten. Se t.ex. Karlöf (1988), Porter (1980)
och Anders S Nilsson (1989).

V2 Förändringsstudie (förändringsanalys)
En djupare och detaljerad studie av problem, behov och åtgärder för
ett avgränsat verksamhetsområde. En sådan förändringsstudie görs för
varje prioriterat område från verksamhetsöversynen. Arbetet leder
fram till en konkret förändringsplan som sedan styr själva genom
förandet av verksamhetsutvecklingen. Se Nilsson (1975), Lundeberg
et al (1978a), Goldkuhl et al (1978, 1982, 1988).

Planeringsfasen leder fran1 till en beslutspunkt där man väljer lämplig(a)
utvecklingsåtgärd(er). Som underlag kan man utnyttja klassificeringen i figur
2.2. Genomförandefasen görs sedan i enlighet med vald utvecklingsåtgärd.
Tillvägagångssättet under genomförandet är starkt beroende av de speciella
egenskaper som utvecklingsåtgärden har. Det är stor skillnad mellan att
genomföra t.ex. produktutveckling, finansiell utveckling och informations
systemutveckling. Jag ska här belysa genon1förande av informationssystem
utveckling. Genomförandefasen kan här bestå av fem olika utvecklings
områden:

V3 Verksamhetsstudie (verksamhetsfördjupning)
En studie av vilka bidrag olika informationssystem ska ge till
verksamheten. Man klassificerar informationssystemen i manuella och
datorbaserade moment.

V4 Informationsstudie (informationsanalys)
En detaljerad studie av innehåll och uppbyggnad av varje informa
tionssystem. En kravspecifikation framställs över användarnas
informationsbehov i verksamheten (t.ex. i form av olika meddelanden
och processer).
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VS Systemutformning (systemkonstruktion)
En lämplig utformning av ett datasystem för att tillgodose använd
arnas kravspecifikation. Man utformar data-/programstrukturer och
nödvändiga manuella rutiner.

V6 Realisering (tillverkning)
Innebär att man bygger eller tillverkar informationssystem enligt de
tidigare framtagna modellerna. Här avses t.ex. programkodning,
registeruppläggning och systemtest.

V7 Införande (implementering)
Innebär att användarna börjar utnyttja utvecklade eller köpta
informationssystem i sina verksamheter. Införande omfattar både
teknisk installation av systemet och konlpetensutveckling (utbildning)
av användarna.

Efter genomförandefasen har man nu infört ett nytt informationssystem i
den löpande verksamheten. I andra situationer kan man istället ha infört
nya produkter eller en ny organisationsstruktur på företaget. Genom
förandet är således beroende av vald utvecklingsåtgärd. Om man väljer att
kombinera flera olika utvecklingsåtgärder behöver dessa samordnas under
genomförandefasen. Verksamhetsutvecklingen är inte slutförd i och med
genomförandet. Ett väsentligt inslag är att följa upp att önskade resultat har
uppnåtts i den löpande verksamheten. Den avslutande uppföljningsfasen kan
bestå av två olika utvecklingsområden med olika omfattning:

V8 Efterstudie
En studie av om valda utvecklingsåtgärder gett varaktiga och bestå
ende resultat inom ett verksamhetsområde. Man undersöker om
verksamhetsutvecklingens "slutprodukt" (t.ex. ett informationssystem)
ger avsedda effekter i verksamheten. Uppnådda resultat utvärderas
mot förändringsplanen (från förändringsstudien). Även tillämpat
arbetssätt (t.ex. använda nletoder) under förändringsprocessen följs
upp för att få värdefulla erfarenheter inför framtida verksamhets
utveckling. Se t.ex Cinadler (1979) och Hander-Ludan (1987).

V9 Verksamhetsvärdering
En helhetsmässig utvärdering av alla utvecklade verksamhetsområden
i förhållande till intentionerna från verksamhetsöversynen. Man
studerar om företaget fått ut full effekt genom satsade utvecklings
åtgärder inom de prioriterade verksamhetsområdena. Tillvägagångs-
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sättet vid verksamhetsvärdering liknar mycket en efterstudie. Skill
naden är att verksamhetsvärderingen görs i ett makroperspektiv
nledan efterstudien görs i ett mikroperspektiv av verksamheten.

Uppföljningsfasen kan på sikt peka på behov av ny verksamhetsutveckling.
Cirkeln är då sluten och en ny planeringsfas inleds. V-modellen för
verksamhetsutveckling består totalt av nio utvecklingsområden fördelade på
de tre faserna planering, genonlförande och uppföljning. Se figur 2.3. Mellan
genomförande och uppföljning måste en löpande verksamhet äga rum. V
modellen är en generell utvecklingsmodell för planering och uppföljning av
verksamhetsutveckling. Den har för genomförandefasen en speciell tonvikt
på utveckling av informationssystem. Här kan man byta ut mot en ny
delmodell som är speciellt avpassad för vald annan utvecklingsåtgärd.

Det finns ett skäl att modellen är ritad som ett "V". Utvecklingsområdena
står i ett speciellt förhållande till varandra:

verksamhetsvärderingen är en "check" av verksamhetsöversynen
efterstudien är en uppföljning av förändringsstudien
införandet ska fullfölja resultaten från verksamhetsstudien
realiseringen ska ske följa kraven från informationsstudien

V-modellen har vidare två delar eller "ben". Detta motsvarar de analytiska
och reella delarna aven verksamhetsutvecklingsprocess. Se avsnitt 2.1.1
ovan. Det första benet från verksamhetsöversyn till systemutfornlning utgör
den analytiska delen då man arbetar med modeller (beskrivningar) av
företagets verksamhet. Det andra benet från systemutformning till verksam
hetsvärdering utgör den reella delen då man direkt förändrar i den löpande
verksamheten (verkligheten) med utgångspunkt från tidigare analyserade
modeller.

V-modellen utgör ett synsätt att dela in arbetet med verksamhetsutveckling
i ett antal överblickbara utvecklingsområden som var för sig erfordrar olika
slag av kunskap och expertis. Detta ska ej förväxlas med projektadmini
strativa modeller som delar in utvecklingsarbetet i ett antal hanterbara
etapper för att styra ett avgränsat projekt mot ett visst resultat Gfr Andersen
et al, 1986 & Projektstyrning, 1989). Vanligtvis organiserar man olika typer
av projekt kring V-modellen t.ex.:

1
2
3

Verksamhetsöversyn
Förändringsstudie
Genomförande

(med verksamhetsvärdering)
(med efterstudie)
(vald utvecklingsåtgärd)



- 53 -

Vidare får man flera typer av projekt om man väljer att satsa på några olika
utvecklingsåtgärder under genomförandet. Varje utvecklingsåtgärd kan
organiseras som ett eget projekt. Om man vid informationssystemutveckling
vill kombinera standardsystem och egenutveckling (för olika delar av
verksamhetsområdet) så kan man överväga att organisera detta som två
olika projekt.

2.2 Utveckling av informationssystem

Systemutveckling betraktas först som en del av ett systems livscykel inom ett
företags verksamhet (avsnitt 2.2.1). Sedan presenterar jag ett eget förslag på
hur man kan klassificera systemutveckling på olika sätt (avsnitt 2.2.2).
Därefter belyses systemutveckling med utgångspunkt från en konkret utveck
lingsrnodelI kallad ISAC-modellen som vi har erfarenhet av inom Institut V
(avsnitt 2.2.3). ISAC-modellen har påverkat utvecklingen av SIV-metoden.
Informationssystem som begrepp finns tidigare preciserat i kapitel 1 (avsnitt
1.1.2 och figur 1.2).

2.2.1 Ett informationssystems livscykel

Ett inforn1ationssystem är ett exempel på administrativ verksamhet inom ett
företag (avsnitt 1.1.1). Med andra ord informationssystem är alltid en del av
ett företags verksamhet. På samma sätt som för ett företags verksamhets
cykel (avsnitt 2.1.1) kan man då skissera på ett informationssystems livscykel.
Livscykeln består av tre faser: "systemutveckling", "system i drift" och
"systemaweckling" Gfr Riksdataförbundet, 1987a och SIS, 1989) . "System i
drift" består i sin tur av två delfaser "systemförvaltning" och "system
användning" som äger rum parallellt. Dessa tillhör den löpande verksan1
heten. Se figur 2.4.

Systemutveckling eller mer exakt uttryckt informationssystemutveckling utgör
första fasen i livscykeln. Man skapar eller anskaffar här ett informations
system som ska uppfylla användarnas behov och krav. Systemutveckling kan
innebära att man tar fram ett helt nytt informationssystem (nyutveckling)
eller att man förbättrar ett redan existerande informationssystem i
verksamheten (vidareutveckling). I stället för systemutveckling används även
ord som systemarbete eller systemering Gfr Langefors, 1968 & Eriksson,
1986).
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Systemanvändningen sätter igång när informationssystemet införs i den
löpande verksamheten. Detta innebär att användarna utnyttjar informations
systemet i det dagliga arbetet på företaget. Informationssystemet ska nu ge
effekter och stöd åt affärsverksamheten. Efter en tids användning behöver
man vanligtvis modifiera informationssystemet. Detta beror på att verksam
heten förändras över tiden eller att man vill ta tillvara någon ny teknologisk
möjlighet. För att kunna hantera detta krävs en medveten förvaltning av
informationssystemet.

Förvaltning innebär att man gör regelbundna uppföljningar av kvaliten på ett
informationssystem. Målet är att bibehålla eller förstärka systemets nytto
effekter (bidrag) för den betjänade verksamheten till en rimlig kostnad.
Detta medför att man vanligtvis förlänger ett i drift varande informations
systems livslängd. Förvaltning behöver ej alltid innebära direkta system
ändringar utan kan vara inriktat på att få personalen att utnyttja systemet
på ett bättre sätt. Förvaltning av själva informationssystemet kan ha olika
inriktning och omfattning. Några exempel på förvaltningsåtgärder är (enligt
Riksdataförbundet, 1987a):

1
2
3
4

Korrigeringar
Anpassningar
Förbättringar
Saneringar

(av fel i systemet)
(m.h.t. till verksamhet och teknologi)
(av systemets kvalitet)
(av onödiga systemdelar)

Man kan dessutom ha olika syften med förvaltning t.ex. aktiv (förebyggande,
uppsökande) förvaltning och passiv (avhjälpande) förvaltning (jfr Brandt,
1988). Förvaltning är ett vidare begrepp än underhåll. Med underhåll avses
tekniska justeringar av ett datorbaserat system. Förvaltning inbegriper även
en översyn av manuella rutiner och en kontinuerlig uppföljning (besiktning)
av informationssystemens användbarhet för verksamheten. Märk väl att
uppföljning även kan äga rum som en del av utvecklingsfasen (se avsnitt
2.1.3). Här är syftet mer inriktat på att följa upp om utvecklingsarbetet gett
ett bra resultat för verksamheten. Efter en förvaltningsuppföljning kan man
välja mellan olika handlingsalternativ:

1
2
3
4

Stabilisering
Underhåll
Vidareutveckling
Aweckling

(Systemet är tillräckligt bra)
(Systemet behöver modifieras)
(En ny version av systemet erfordras)
(Systemet är oanvändbart)
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Förvaltningen ansvarar direkt för att stabilisera och underhålla informations
systemet. Vanligtvis genomför nlan underhåll vid ett flertal tillfällen under
ett informationssystems livstid. Vidareutveckling innebär att en -ny omgång
systemutveckling påbörjas för att göra en kraftig förbättring av informations
systemet. Gränsen mellan underhåll och vidareutveckling är praktiskt ofta
en gradskillnad. Vidareutveckling krävs när förändringsbehoven är mer
omfattande och genomgripande för informationssystemet.

Aweckling utgör den sista fasen i ett systems livscykel och innebär att
informationssystemet tas ur drift från den löpande verksamheten. Med
andra ord man slutar använda systemet i verksamheten. Ett informations
system behöver avvecklas och "skrotas" om det hämmar verksanlheten, blivit
föråldrat eller är olönsamt. Vanligtvis ersätter man det gamla systemet med
ett nytt system vilket medför behov av konverteringar av t.ex. data mellan
systemen. Avveckling brukar därför ofta kombineras med att man påbörjar
en ny livscykel med initial systenlutveckling (nyutveckling).

En speciell problematik uppstår eftersom företag har många olika informa
tionssystenl i sina verksamheter. Man kan uttrycka det så att företag har en
portfölj av informationssystem ofta med både standardsystem och egen
utvecklade system. Detta innebär att man behöver samordna flera olika
systems livscykler med varandra. Detta ställer stora krav speciellt på förvalt
ningsarbetet. En modifiering i ett system kan medföra stora följdändringar
i flera andra systenl för att nå önskat resultat. Även om systemutveckling är
inriktat på ett visst informationssystem så behöver man analysera gränssnitt
till och konsekvenser för omgivande system i verksamheten. Jag ska fortsätt
ningsvis koncentrera mig på systemutveckling.

2.2.2 Klassificering av systemutveckling

Man kan idag bedriva systemutveckling på olika sätt. Nya moderna
hjälpnledel för att effektivisera arbete med utveckling av informationssystem
dyker hela tiden upp på marknaden. Det är därför angeläget att försöka
karaktärisera systemutvecklingsprocessen i olika situationer på lämpligt sätt.
Varje situation ställer krav på speciella arbetssätt eller metoder. Jag ska här
presentera en referensram som kan användas som underlag för olika vägval
vid systemutveckling (enligt Nilsson, 1984c). Det är en klassificering av
informationssystemutveckling som jag utarbetat efter tre dimensioner. Se
figur 2.5.



- 57 -

System
utveckling

Dator
baserade
system

Egen
utvecklade
system

Manuella
system

Skräddar
sydda
s stem

Genererade
systent

Standard
system

Låg

Låg
~

Analytisk

"Förspecificering"

System
utveckling

Experi
mentell

"Konkretisering"

System
utveckling

Hög

--

Hög

--

Låg

Expert
betjäning

Samverkan

"Användarmedverkan"

Själv
betjäning

Hög

Figur 2.5 Klassificering av systemutveckling



- 58 -

Den första dimensionen är att klassificera systemutveckling efter graden av
[örspecijicering. Här avses hur nlycket färdiga specifikationer som finns över
ett informationssystem på förhand innan man påbörjar systemutvecklingen.
Först kan man särskilja manuella system och datorbaserade system Ufr
avsnitt 1.1.1). Datorbaserade systenl kräver en högre grad av specificering
och formalisering än manuella system som tillåter en större grad av frihet.
Datorbaserade system kan i sin tur delas in i egenutvecklade system och
standardsystem. Standardsystem är färdigutvecklade system och har en högre
grad av förspecificering än egenutvecklade system.

Vidare kan egenutvecklade system delas in i skräddarsydda system och
genererade system. Skräddarsydda system byggs upp från grunden med hjälp
av s.k. problemorienterade programmeringsspråk medan genererade system
utnyttjar halvfabrikat i form av kraftfulla högnivåspråk (4GL). Exempel på
sådana halvfabrikat är applikationsgeneratorer, kalkylsystem och expert
system. Riksdataförbundet använder det samlande begreppet informations
hanteringssystem (JH-system) för att generera system med hjälp av halv
fabrikat (Lie-Nielsen - Colliander, 1983 & Söderström - Olstedt, 1988).
Genererade system har därmed en högre grad av förspecificering än
skräddarsydda system. Detta leder fram till en klassificering av system
utveckling i fyra olika typer av infornlationssystem efter stigande grad av
förspecificering:

1 Utveckling av manuella system
2 Utveckling av skräddarsydda system
3 Utveckling av generade system
4 Anskaffning av standardsystem

Denna klassificering belyser några typiska situationer för systemutveckling
idag. Det finns dock en hel del mellanvarianter som kan utnyttjas vid
praktiskt utvecklingsarbete. Som exempel kan nämnas en situation där man
bygger upp ett system med hjälp av ett antal "pusselbitar" eller "byggstenar"
avegenutvecklade delsystem och standardmoduler.

De fyra ovannämnda typerna av systemutveckling är av principiellt olika
karaktär. Var och en utgör en speciell utvecklingsmiljö. Detta ställer krav
på olika typer av metodik eftersom utvecklingsarbetet bedrivs på olika sätt.
SIV-metoden är exempel på en specialutformad metod som gäller för enbart
anskaffning av standardsystem. ISAC-metoden har en speciell tonvikt på
skräddarsydda system. Som exempel på metodik för genererade system
hänvisas till Langefors (1984) och Mähring (1989). Manuella system slutligen
brukar vanligtvis utnyttja metodik för s.k. rutinskissning (Axelsson-Ortman,
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1990 & Hernbäck et al, 1990). Oavsett vilken utvecklingsmiljö man satsar på
behöver en verksamhetsanalys genomföras. En kravspecifikation över
informationssystemets tänkta roll för verksamheten är lika viktig vid
anskaffning av standardsystem som vid egenutveckling.

Den andra dimensionen är att klassificera systemutveckling efter graden av
konkretisering. Se figur 2.5. Systemutveckling kan upplevas som en abstrakt
eller konkret process aven användare. Man kan därför dela in system
utveckling i följande två olika typer:

1
2

Analytisk systemutveckling
Experimentell systemutveckling

(abstrakt)
(konkret)

Vid analytisk systemutveckling konstruerar man abstrakta modeller av
informationssystemen. Modellerna används som underlag för en stringent
analys av vad systemen bör innehålla och hur de ska vara uppbyggda.
Kravspecifikationen måste här vara helt klart och "fryst" innan en realisering
och implementering får äga rum. Vid experimentell systemutveckling (ESU)
skapar man en förenklad prototyp (experiment) av ett framtida informa
tionssystem som snabbt kan införas i verksamheten Gfr Persson-Strandler,
1978). Användarna får möjlighet att pröva och testa systemet i verklig miljö.
Detta ger en konkretisering och "levandegörande" av systemet för att kunna
precisera informationsbehoven mer exakt. Vanligtvis genomför man flera
experimentomgångar innan det slutgiltiga informationssystemet färdigställs.
Med andra ord det sker en växelverkan mellan kravspecificering och
prototypimplementering.

Den tredje dimensionen är att klassificera systemutveckling efter graden av
användarmedverkan. Se figur 2.5. Man kan ha olika samarbetsformer mellan
användare (lekmän) och systemutvecklare (systemerare, specialister) under
en förändringsprocess Gfr Targama, 1974, 1978). En möjlig klassificering av
samarbetsformer efter stigande grad av användarmedverkan är:

1
2
3

Expertbetjäning
Samverkan
Självbetjäning

(expertmodell)
(förankringsmodell)
(processrnodelI)

Vid expertbetjäning är det systemutvecklarna som skapar eller anskaffar
informationssystem åt användarna. Systemerarna ikläder sig rollen som
experter och är pådrivande under processen. Ofta behöver det nya
informationssystemet "säljas in" hos användarna. Vid självbetjäning är det
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i stället användarna som driver på utvecklingsprocessen och tar fram
informationssystem på egen hand. Vid behov kan användarna få råd, stöd
och hjälp av systemutvecklarna för vissa avgränsade uppgifter. System
utvecklarna fungerar här snarare som "katalysatorer" än som rena experter.
En mellanform är en samverkan n1ellan användare och systemutvecklare att
gemensamt komma fram till ett nytt informationssystem. Detta sker ofta i
en arbetsgrupp med möjlighet att förankra förslagen hos användarsidan.

Jag har ovan klassificerat systen1utveckling efter tre dimensioner: förspeci
ficering, konkretisering och användarmedverkan. Dessa är oberoende
klassificeringar. Man kan därför kombinera utfallen från dessa indelningar
och får då 4 x 2 x 3 = 24 renodlade situationer för systemutveckling.
Traditionellt har kombinationen "analytisk utveckling av skräddarsydda
system med expertbetjäning" varit dominerande. I dagens läge förekommer
en större spännvidd av systemutvecklingsalternativ där bl a standardsystem
får en större betydelse (jfr Lundeberg, 1983b, 1984, Andersen, 1991 och
Sundgren, 1988).

Det framförs ibland vissa "myter" om systemutveckling t.ex. att experimentell
systemutveckling enbart kan användas vid genererade system med 4GL
verktyg och att detta är det enda sättet att bedriva självbetjäning på. Som
klassificeringen visar är det fullt möjligt att t.ex. använda ett standardsystem
som en prototyp vid experimentell systemutveckling. Även självbetjäning via
anskaffning av standardsystem är en realistisk och vanlig situation vid
systemutveckling.

2.2.3 ISAC-modellen för systemutveckling

Informationssystemutveckling eller systemutveckling är en så pass omfatt
ande och komplicerad process att man kan behöva ha stöd aven modell
som delar in utvecklingsarbetet i ett antal väl avgränsade on1råden. Jag ska
här presentera ett synsätt på systemutveckling som går under namnet ISAC
modellen. Se figur 2.6. ISAC-modellen är en tillämpning av de fem första
utvecklingsområdena i V-modellen (avsnitt 2.1.3). För utförlig information
om ISAC-modellen hänvisas till: Nilsson (1975) & Lundeberg-Goldkuhl
Nilsson (1978a-c, 1979) & Goldkuhl-Nilsson-Röstlinger (1982) & Boström
Nilsson-Sellden (1986).

ISAC-modellen är en generell modell för informationssystemutveckling med
speciell inriktning på egenutveckling. Den är avsedd för skräddarsydda
system men kan anpassas för situationer med genererade system. Dessutom
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innehåller ISAC-metoden en övergripande verksamhetsanalys som bildar
underlag för olika typer av systemutveckling. ISAC är en akronym för
"Information Systems work and Analysis of Changes" och består av två
huvudområden enligt akronymen:

1 Förändringsanalys
Analys av problem (nuläge) och studie av förändringsalternativ
(framtid) för affärsverksamheten inom ett företag.

2 Systemering
Analys och utformning av informationssystem som stöd för ett
företags affärsverksamhet.

Arbetet med [örändringsanalys omfattar både nuläge och framtida situation.
~Förändringsanalysen ska undersöka om upplevda problem i verksamheten
är möjliga och lämpliga att lösa med nya informationssystem eller om man
behöver satsa på annan utveckling. Man sorterar problemen i olika "högar"
t.ex. marknadsproblem, organisationsproblem och informationsproblem.
Detta garanterar ett mer genomtänkt val av utvecklingsåtgärder och att
felinvesteringar i informationssystem undviks. Om förändringsanalysen pekar
på behov av nya informationssystem påbörjas systemering. Systemering enligt
ISAC-modellen består av två olika områden:

1 Problemorienterad (användarorienterad) systemering
Analys av användarnas behov av informationsservice för att lösa
upplevda problem i verksamheten.

2 Dataorienterad systemering
Utformning aven datateknisk lösning som tillgodoser specificerade
informationsbehov.

Problemorienterad systemering koncentrerar sig på frågan vad informations
systemet ska innehålla och utföra. Dataorienterad systemering fokuserar
intresset på frågan hur systemet ska vara uppbyggt och konfigurerat. Dessa
båda områden består i sin tur av två delområden. Detta ger upphov till fyra
olika utvecklingsområden för systemering enlig ISAC:

1 Verksanlhetsstudier (Grovt Vad)
Analys av informationssystemens bidrag till verksamheten.

2 Informationsanalys (Detaljerat Vad)
Analys av informationssystemets struktur och delar.
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3 Datasystemutformning (Grovt tlur)
Utformning av systemets data, program och manuella rutiner.

4 Utrustningsanpassning (Detaljerat Hur)
Utformning av systemet med hänsyn till vald utrustning.

Sambandet mellan ISAC-modellen och V-modellen framgår av figur 2.6.
"Systemutformning" (VS) i V-modellen är en hopslagning av"datasystem
utformning" och "utrustningsanpassning" enlig ISAC. "Förändringsanalys"
enlig ISAC är uppdelad i "verksamhetsöversyn" (Vl) och "förändringsstudie"
(V2) i V-modellen. I övrigt är det överensstämmelse. Det är speciellt
förändringsstudien i ISAC-modellen som kan användas som underlag vid
anskaffning av standardsystem vilket jag återkommer till i san1band med
presentationen av SIV-modellen (avsnitt 2.3.3).

Ett viktig inslag i ISAC-modellen är arbete med olika typer av grafiska
beskrivningar för att dels underlätta kommunikationen mellan olika aktörer
dels ge ett exakt underlag för realisering av systemet. Verksamhetsbeskriv
ningar med V-grafer belyser informationssystemens samband med affärs
verksamheten (Nissen-Andersen, 1977 & Boström-Nilsson, 1986). Informa
tionsmodeller med l-grafer belyser systemets informationsstrukur av
meddelanden och processer (Lundeberg-Andersen, 1974 och Goldkuhl
Nilsson, 1976/1978).

Begreppen systemutveckling och systemering är inte helt identiska.
Systemering omfattar enbart arbete med modeller av informationssystem
(V3, V4, VS). Systemutveckling eller systemarbete är ett vidare begrepp och
inkluderar även realisering och införande (V3-V7). Dessutom förekommer
begreppen verksamhetsgenomgång och verksamhetsanalys. Verksamhets
genomgång är ett direkt för-steg till systemutveckling (VI, V2). Verksam
hetsanalys är något vidare begrepp och inkluderar även det första verksam
hetsorienterade området inom systemutveckling (Vl-V3). Systemutveckling
(systemering) berör vidare olika aspekter av informationssysten1 i skilda
områden:

V3 Verksamhetsstudie
V4 Informationsstudie
VS Systemutformning

(pragmatiska aspekter)
(semantiska aspekter)
(syntaktiska aspekter)

Langefors (1969, s. 9, 20-23) påpekar betydelsen av att urskilja tre viktiga
aspekter vid systemering: pragmatik, semantik och syntaktik. Denna
uppdelning kommer ursprungligen från språkforskningen (semiotiken).
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Pragmatiska aspekter har med informationens effekter på mottagaren,
semantiska aspekter med informationens innehåll om ett sakförhållande och
syntaktiska aspekter med informationens representation i form av data
(symboler). Det är viktigt enligt Langefors att man utvecklar informations
system enligt denna ordningsföljd. En annan indelning av systemutveckling
(systemering) är efter vilket perspektiv man har på informationssystemen:

1 Isolerad systemutveckling (V4, VS)
Informationssystemen betraktas som isolerade från sin omgivning.
Intresset fokuseras på hur systemen ska vara uppbyggda innehålls
mässigt och datatekniskt.

2 Verksamhetsinriktad systemutveckling (V2, V3)
Informationssystemen kopplas till den verksamhet som ska betjänas
på företaget. Intresset fokuseras på vilka effekter systemen ger för
användarna i verksamheten.

3 Affärsinriktad systemutveckling (V1, V2)
Informationssystemen kopplas till kunderna på marknaden och
värdesystemet för branschen. Intresset fokuseras på informations
systemens strategiska betydelse som stöd för företagets konkurrens
förmåga och förverkligande av affärsideer.

Historiskt sett har informationsbehandlingen genomgått dessa perspektiv
byten. När man nu använder begreppet Information Management efter
strävas en mer affärsinriktad syn på utveckling av informationssystem (jfr
Ploom, 1988 & Sellden, 1987b).

2.3 Standardsystem som utvecklingsmiljö

Anskaffning av standardsystem betraktas först som en del av ett systems
livscykel inom ett företags verksamhet (avsnitt 2.3.1). Sedan presenterar jag
ett eget förslag på hur man kan klassificera standardsystem på olika sätt
(avsnitt 2.3.2). Därefter belyses anskaffning av standardsystem med
utgångspunkt från den konkreta utvecklingsmodell kallad SIV-modellen som
forskningsarbetet handlar om (avsnitt 2.3.3). Standardsystem som begrepp
finns tidigare preciserat i kapitel 1 (avsnitt 1.1.2 och figur 1.3).
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2.3.1 Ett standardsystems livscykel

Standardsystem är en speciell form av informationssystem. Det är ett
färdigutvecklat system aven leverantör som ska användas av ett flertal
kunder. I likhet med informationssystem har även standardsystem en
livscykel (avsnitt 2.2.1). En speciell problematik vid standardsystem är att
man kan identifiera två olika typer av livscykler: leverantörens och kundens
Gfr Lynch, 1987). Figur 2.7 visar dessa två livscykler och vilka kopplingar
som finns mellan dem Gfr med figur 1.3, kapitel 1). Med kund kan avses en
användarorganisation (affärsansvarig enhet) eller ADB-avdelning (specialist
enhet) beroende på vilken av dessa parter på företaget som har direkt
kontakt med en leverantör.

En livscykel ur en kunds synvinkel har stor överensstämmelse med den
generella livscykeln för ett informationssystem (jfr figur 2.4). Det finns dock
ett par egenheter. Först och främst bildar "utveckling" i detta sammanhang
en "anskaffning" eller "upphandling" av system ur kundens synvinkel. Den
egentliga utvecklingen äger rum hos leverantören. Men det sker dock alltid
en utveckling av verksamheten med hjälp av standardsystemet hos kunden.
Men för att minska risken för tvetydigheter använder jag begreppet
anskaffning av standardsystem för den första fasen i livscykeln ur en kunds
synvinkel.

Livscykeln påbörjas i och med ett beslut om att anskaffa standardsystem på
företaget. Beslutet föregås aven verksan1hetsgenomgång eller verksamhets
analys. En kund ställs inför olika problematik om ett nytt standardsystem
ska ersätta ett nuläge som har helt manuella system, egenutvecklade system
eller äldre standardsystem. Det är just anskaffning av standardsystem som
SIV-modellen har som fokus vilket jag återkommer till i avsnitt 2.3.3.

Även fÖlValtningsfasen är något speciell för kunden. Vanligtvis sker det
direkta underhållet av standardsystemet hos leverantören. Men kunden
behöver även ha en fungerande förvaltningsorganisation. Det är viktigt att
kunden gör regelbundna uppföljningar av systemets kvalite i verksamheten
och sköter kontakterna med leverantören vid förändringsbehöv. Ibland kan
även kunden genomföra visst eget underhåll eller att man gör ett s.k. "joint
venture" mellan kund och leverantör. Det senare innebär att man delar på
underhållsansvaret genom att båda bidrar med resurser och kompetens.
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En kund har ofta ett flertal standardsystem att hålla reda på vilket är en
vanlig situation för större företag. Det är då mer fruktbart att betrakta att
en kund har en portfölj av system som är i drift i den löpande verksamheten
på företaget. Portföljen kan innehålla flera standardsystem, ett antal egen
utvecklade system (skräddarsydda och/eller genererade) samt vissa kring
liggande manuella system.

Detta ställer stora krav på både anskaffnings- och förvaltningsarbetet. En
modifiering i ett standardsystem kan få stora följdkonsekvenser i ett antal
omgivande system. Speciellt kan det vara svårt att samordna följdändringar
mellan standardsystem från olika leverantörer som kan finnas på företaget.
Det finns risk att dessa leverantörer inte vill samordna sina produkter med
varandra. Allt detta talar för att kunden bör ha en speciell funktion som
man kan kalla för "informationsplanering" för att på ett effektivt sätt
samordna alla system i portföljen. Denna funktion bör ha en helhetssyn och
koordinera de olika systemens livscykler med varandra.

En livscykel ur en leverantörs synvinkel innehåller faserna utveckling,
förvaltning och avveckling (figur 2.7). Fasen "användning" saknas eftersom
detta sker hos de olika kundföretagen. (Märk väl att detta ej alltid gäller vid
återanvändning av system!) Fasen utveckling innebär specificering och
produktion av olika program som ingår i standardsystemet. Ett vanligt sätt
är att leverantörens standardsystem utgör ett ursprungligen egenutvecklat
system som generaliserats för att passa flera kunders behov. Vidare sker
under fasen "utveckling" även framtagning av olika nya versioner ("releaser")
av standardsystemet. Initiativet till detta kommer vanligtvis från flera kunder
gemensamt t.ex. via en användargrupp som organiseras av leverantören.
Under fasen fÖlValtning äger allt löpande underhåll och anpassningar som
genomförs för en specifik kunds räkning.

En etablerad leverantör har ett stort nät av kundkontakter. Detta innebär
att det ej är lämpligt av arbetsskäl att alla kunder har kontakt med de
personer som har hand om utveckling och förvaltning hos leverantören.
Därför brukar leverantörer ha kontaktorganisationer eller kundkontor som
hanterar de olika kundfrågorna. Vid speciella svårigheter tillåts kunden
kontakta bakomliggande utvecklings- och förvaltningsorganisation. Under
systemets livscykel är det vid två tillfällen som ett stort kontaktbehov
föreligger. Under kundens anskaffning av system behöver kontakt tas med
leverantörens organisation för marknadsföring och försäljning. Under
kundens förvaltning behöver sedan kontakt tas med leverantörens organi
sation för service och support.
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Många leverantörer har inte bara ett standardsysten1 som säljs och
underhålls. Leverantörerna har då ett visst produktsortiment av olika
kompletterande standardsystem. Detta ger kunder möjligheter att skaffa ett
helt paket av standardsystem. Ur leverantörens synvirlkel behöver produkt
ernas (standardsystemens) livscykler samordnas med varandra. Detta ställer
krav på en speciell funktion hos leverantören som man kan kalla för
"produktplanering".

2.3.2 Klassificering av standardsystem

Standardsystem kan användas på många olika sätt i ett företags verksamhet.
Man behöver kunskap om i vilka fall eller situationer som standardsystem
kan utgöra möjliga och lämpliga lösningar på ett företags problem. Det finns
olika typer av standardsystem för olika situationer (Anveskog-Järperud
Lundeberg-Melin-Nilsson, 1983, s. 37-40). Jag ska här presentera en klassifi
cering av standardsystem efter två olika dimensioner. Dessa är oberoende
av varandra och kan kombineras. Se figur 2.8.

Den första din1ensionen är att klassificera standardsystem efter graden av
förspecificering. Det är en fördjupad klassificering av olika systemtyper från
avsnitt 2.2.2 (se figur 2.5). Förspecificering anger hur pass färdiga specifika
tionerna är av standardsystemen i förväg. Med andra ord hur mycket färdig
utvecklade systemen är innan kundens anskaffning påbörjas. Förspecificering
har sin motsats i frihetsgrad (flexibilitet). Frihetsgrad anger i vilken
omfattning och på vilket sätt en kund kan påverka anpassningen av ett
standardsystem till den egna verksamhetens behov. Större frihetsgrad kräver
lägre grad av förspecificering. Detta är en fördel vid starkt föränderliga
verksamheter. En möjlig klassificering av standardsystem efter sjunkande
grad av förspecificering är:

1 Hårdkodade (låsta) standardsystem
2 Tabellstyrda (parameterstyrda) standardsystem
3 Programmerbara standardsystem

Ett hårdkodat standardsystem är uppbyggt och låst kring ett antal förut
bestämda konstanter i programmet. Ett sådant system kan bara utnyttjas på
ett och endast ett sätt och medger ingen flexibilitet. Det finns bara en väg
att gå igenom progran1met. Ett hårdkodat system blir en "take it or leave it"
situation för en kund.
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Tabellstyrda standardsystem medger större flexibilitet och anpassnings
möjligheter. Genom tabeller med olika parametrar (variabler) kan olika
kunder specificera lämpliga vägar genom ett programpaket. Detta innebär
att kunder har möjlighet att i förväg ange på vilket sätt de ska utnyttja
standardsystemet. Kunden väljer programmoduler eller programdelar som
är av intresse för den egna bearbetningen. Exempel på tabellstyrning med
parametersättning kan vara val mellan olika betalningsvillkor och val av
lämplig lagerstyrningsmodell.

Vid programmerbara standardsystem anger leverantören en ram för
applikationsområdet med vars hjälp kunden utvecklar och bygger ut ett eget
system i verksamheten. Kunden får en "plattform" med möjlighet till en hög
grad av flexibilitet. Det är här möjligt att lägga in helt nya parametrar eller
variabler som ej specificerats i förväg av leverantören. Programmerbara
system är ofta uppbyggda kring ett 4GL-verktyg. Kunden får ett förslag på
ett system som sedan lättare kan anpassas till verksamhetens behov. En
variant är när kUllden har möjlighet att sätta ihop olika standardmoduler till
ett eget helhetssystem.

Man kan även tänka sig olika mellanvarianter av förspecificering. Leveran
tören kan t.ex. tillhandahålla en "kärna" av standardsystemet som är fastlåst
eller hårdkodat. Som komplement till standardsystemet finns ett "skal" som
kan vara tabellstyrt eller som kunden kan utnyttja som ett programmerbart
verktyg. Det är värt att omnämna att vissa programmerbara system börjar
närma sig gränsen till att bli egenutvecklade genererade system (se avsnitt
2.2.2)

Den andra dimensionen är att klassificera standardsystem efter graden av
standardisering (figur 2.8). En hög grad av standardisering innebär att
verksamheterna hos olika kunder är likartat uppbyggda. Standardisering har
sin motsats i variation. En hög grad av variation m,ellan kunders verksam
heter gör det svårare att standardisera funktionerna i ett system. Med andra
ord det kan vara olika svårt att standardisera informationssystem för flera
företag. En möjlig klassificering av standardsystem efter stigande grad av
standardisering är:

1 Standardiserbara system
2 Standardiserade system
3 Hårt standardiserade system
4 Helt standardiserade system
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En första uppdelning kan göras i s.k. applikationspaket och systempaket Gfr
Lucas et al, 1988, s. S37)~ System.paket utgör helt standardiserade system för
att betjäna ett företags databehandling t.ex. operativsystem och databas
hanteringssystem. Dessa har ofta samma utseende för olika företag och har
en mycket hög grad av standardisering.

Applikationspaket är standardsystenl för att betjäna olika applikations
områden inom företag. Dessa kan ha olika grad av standardisering men
vanligtvis lägre än systempaket. Hårt standardiserade system finns vanligtvis
inom t.ex. ekonomi- och personalsystem eftersom dessa är starkt reglerade
av lagar, affärssed och avtal. Standardiserade system förekommer inom
OFL-system och MPS-system som har större variationsrikedom särskilt
mellan olika branscher. Dock brukar det finnas en mängd principer som är
likartade för olika företag. Standardiserbara system som t.ex. budget
simulering och marknadssystem berör ofta företagsstrategi och policy. Det
finns här möjligheter att identifiera vissa gemensamma drag mellan företag
men det är här svårt att standardisera hela applikationsområden.

2.3.3 SIV-modellen för anskaffning av standardsystem

Anskaffning av standardsystem är en form av informationssystemutveckling
på ett företag. Standardsystem utgör en speciell utvecklingsmiljö och
behöver ett eget arbetssätt. Jag ska här presentera kort det arbetssätt som
utgör SIV-modellen. För utförlig information om SIV-modellen hänvisas till:
Anveskog et al (1982-84) och Nilsson (1984-91). För exempel på andra
modeller för anskaffning av standardsystem hänvisas till: Breslin (1986),
Frankel (1986) och Perry (1986).

SIV-modellen är en specifik modell för anskaffning av standardsystem och
kan ej utnyttjas vid andra former av systemutveckling. SIV är en akronym
för "Standardsystem I Verksarrlheter" och vill framhäva betydelsen av att
man skaffar standardsystem som ger användbara stöd åt verksamheter på
företag. SIV-modellen har ett kundperspektiv på anskaffning (upphandling)
och består av tre huvudområden:

1 "al (V3)
mellan alternativa standardsystem för verksamheten.

2 Anpassning (V4, VS, V6)
av valt standardsystem och berörd verksamhet till varandra.
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3 Införande (V7)
av anpassat standardsystem i aktuell verksamhet.

De två första områdena val och anpassning är speciella för anskaffning av
standardsystem och förekommer sällan vid andra typer av systemutveckling.
En stor del av arbetet går här ut på att jämföra verksamhetens behov och
krav med standardsystemens möjligheter och begränsningar Gfr Lucas et al,
1988). Införande äger alltid rum vid all form av informationssystemutveck
ling. Det som är speciellt med standardsystem är att man kan utnyttja
erfarenheter från tidigare installationer hos andra företag vilket inte är
möjligt vid egenutveckling.

Arbetsområdena i SIV-modellen har ett samband med V-modellen. Se figur
2.9. Val av standardsystem motsvarar verksamhetsstudier (V3). Syftet är att
välja standardsystem som ger stöd och bidrag till företagets verksamhet.
Anpassning motsvarar on1rådena V4-V6 i V-modellen. Under informations
studien (V4) görs en logisk anpassning. Detta innebär att man planerar hur
verksamhet och stpndardsystem ska sammanfogas. Förutom att ändra i
standardsystemet behöver man ofta även anpassa i verksamheten. Under
realiseringen (V6) görs en fysisk anpassning vilket innebär att man bygger
samman standardsystemets grundversion, leverantörens vidareutvecklingar
och eventuella egenutvecklingar till ett helhetssystem i enlighet med den
logiska anpassningsplanen. Systemutformning (VS) genomförs ofta av
leverantören och i speciella fall av kunden.

En[örändringsstudie (V2) föregår arbetet med SIV-modellen. Här undersöks
efter en problemanalys om standardsystem är en möjlig och lämplig lösning
på ett företags informationsproblem. Man gör avvägningar om man ska
köpa/återanvända standardsystem eller tillverka/egenutveckla system. Detta
leder fram till ett s.k. "make or buy decision" (se Bryce-Bryce, 1987; Cash
et al, 1988 & Davis, 1988a). Under förändringsstudien är det viktigt att man
först analyserar om det finns behov av nya informationssystem i verksam
heten innan man föreslår en standardsystemlösning. Här är det möjligt att
utnyttja ISAC-modellen för detta inledande arbete med förändringsstudie.
Efter arbetet med SIV-modellen följer en efterstudie. Man följer här upp
om standardsystemet ger önskat resultat för verksamheten i enlighet med
de intentioner som förelåg från förändringsstudien.

SIV-n1odellen omfattar endast utvecklingsperspektivet. Det finns även behov
av modeller för övriga faser i ett standardsystems livscykel ur kundens
synvinkel. Speciellt angeläget är det n1ed en modell över förvaltningsarbetet
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för att kunna säkerställa att standardsystemet lever med när verksamheten
förändras över tiden. Det pågår försök att bygga ut SIV-modellen med
förvaltning avstandardsystem (Brandt-Carlsson-Nilsson, 1991). En intressant
fråga i detta sammanhang är om anpassningar ska genonlföras under
anskaffning eller senare under förvaltning. Det kan vara en fördel att snabbt
införa ett standardsystem och studera vilka äkta anpassningsbehov som upp
kommer efter ca 6 månaders användning (drift). Ett visst anpassningsarbete
behöver som regel äga rum innan driftsstart så att standardsystemet ger ett
tillräckligt stöd åt verksamheten.

2.4 Metodik för utvecklingsarbete

Metodik betraktas först med utgångspunkt ifrån att även en metod
genomlöper en livscykel (avsnitt 2.4.1). Sedan preciseras vad jag konkret
menar med en metodik (avsnitt 2.4.2). Därefter presenterar jag ett förslag
på hur man kan klassificera metodik (avsnitt 2.4.3) och kompletterande
datorstöd s.k. CASE-verktyg (avsnitt 2.4.4) på olika sätt.

2.4.1 En metods livscykel

Det övergripande syftet med mitt forskningsarbete har varit att konstruera
metodik för anskaffning av standardsystenl som ett led i att utveckla
verksamheter hos företag och organisationer. Detta ledde fram till SIV
metoden som jag senare ska behandla i detalj. En metod kan ses som en
produkt för att effektivisera arbetet med utveckling av verksamheter och
informationssystem i företag. Detta medför att även metoder genomgår
livscykler. Se figur 2.10.

En metods livscykel består av faserna: "metodutveckling", "metodprövning"
och "metodaweckling". Metodutveckling kallade jag tidigare för en form av
metautveckling (avsnitt 2.1.2). Metodprövning består i sin tur av två delfaser
som kan äga rum parallellt: "nletodtillämpning" och "metodutvärdering".
Metodtillämpning innebär att man i praktiskt arbete med verksamhets
utveckling och systemutveckling använder metodik för att effektivisera
förändringsarbetet. Metodutvärderingen innebär att man kontinuerligt följer
upp om metoden ger önskade effekter och ett ändamålsenligt stöd för
förändringsarbetet.
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Metodprövningen leder vanligtvis fram till ett antal förändringsbehov vilket
kan medföra att en vidareutveckling av metodik påbörjas. Detta synsätt vill
framhäva att en effektiv konstruktion av metodik bör genomlöpa ett antal
cykler av metodutveckling och metodprövning (jfr Lundeberg, 1976b &
Goldkuhl, 1980, s. 44-47). Metodutveckling består i vidsträckt ben1ärkelse av
både ursprunglig utveckling och därefter vidareutveckling av metodik. I
kapitel 1 beskrivs tre huvudmål för undersökningen med mitt forsknings
arbete om SIV-metoden (avsnitt 1.3):

1 Metodutveckling
Att utveckla en metod för anskaffning av standardsystem så att
systemen ska kunna ge bidrag och stöd åt företagens affärsverk
samheter.

2 Metodprövning
Att pröva metodens användbarhet, genomförbarhet och logiska
uppbyggnad i praktiskt projektarbete på företag (empiri, tillän1pning)
och genom jämförelser mot andra typer av processmodeller (teori,
utvärdering).

3 Vidareutveckling
Att ge förslag till förbättringar av den ursprungliga metoden som
bygger på erfarenheter och framkomna förändringsbehov från genom
förd prövning.

Mitt forskningsarbete genomgår på detta sätt en första delcykel inom en
metods totala livscykel. Vanligtvis genomgår man flera sådana delcykler för
att successivt förbättra en metods användbarhet, genomförbarhet och logiska
uppbyggnad. Detta kan betraktas som en form av aktionsforskning (jfr
Lewin, 1946; Foster, 1976; livari, 1981 & Nilsson, 1979, s. 71-79). Av namnet
framgår att man här genomgår en cyklisk process med aktion (handling,
intervention) och forskning (reflektion, analys).

Aktionsmomentet skulle i detta fall motsvara metodtillämpning medan
forskningsmomentet avser både metodutveckling och metodutvärdering. De
senare består aven hel del teoretiskt arbete medan metodtillämpning är ett
empiriskt moment. Metodutveckling är vidare en form av metautveckling (se
avsnitt 2.1.2), dvs utveckling av utvecklingsverksamhet. Målet är att utveckla
bättre metodik för att genomföra verksamhetsutveckling i detta fall i form
av anskaffning av standardsystem.
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Jag har ovan betraktat en metods livscykel ur forskningssynpunkt. Annor
lunda uttryckt hur man forskar fram eller utvecklar en metod för att
effektivisera förändringsarbete. Forskarna blir här så att säga metodleveran
törer. De utvecklade metoderna utnyttjas sedan på företag och organisa
tioner som då kan karaktäriseras som metodkonsumenter eller metod
kunder. Ur kundsynvinkel får man en något annorlunda livscykel för en
metod. Se figur 2.11. En sådan livscykel består här av faserna: "metod
anskaffning", "metodutnyttjande" och "metodaweckling". "Metodutnyttjande"
består i sin tur av "metodanvändning" och "metodförvaltning" som äger rum
parallellt.

Detta påminner om ell standardsystemsituation, dvs en metod betraktas som
en paketerad lösning för att bedriva utvecklingsarbete på företag Ofr Bjerkli,
1981 & Sellden, 1987a). Som kuriosa kan nämnas att det finns exempel på
företag som utnyttjat SIV-metoden för att välja, anpassa och införa metoder
i sina organisationer. Det finns en naturlig beröringspunkt mellan de två
ovannämnda livscyklerna för en viss metod. En metodtillämpning ur forsk
ningssynpunkt (figur 2.10) sker i form aven metodanvändning ur kund
synpunkt (figur 2.11). Det är värt att notera att företag kan välja att använda
begränsade delar av metoder eller modifierade varianter aven ursprunglig
metod.

2.4.2 Begreppet metodik

Begreppet metodik för systemutveckling har debatterats under flera
decennier Gfr t.ex. Checkland, 1981 s. 161; Goldkuhl-Lyytinen, 1982 s. 16;
Lyytinen, 1987 s~ 9 & Welke, 1983 s. 204). I dagens läge förefaller många
forskare överens om att metodik ger riktlinjer och anvisningar för ett
systematiskt arbetssätt för utvecklingsverksamhet inom företag. Med andra
ord en praktisk vägledning och handfasta råd för hur utvecklingsarbete bör
bedrivas. Metodik ger på detta sätt en norm för önskvärt beteende hos olika
aktörer under ett förändringsarbete. Med andra ord ett "bör"-beteende eller
normativt beteende. För det mesta manifesteras en metodik i form aven
"idealmodell" för arbete nled utvecklingsfrågor, men det finns alltid
möjligheter till awikelser när så är lämpligt i en konkret tillämpning.

Normalt brukar man betrakta "metodik" och "metod" som synonyma
begrepp. I detta sammanhang ska dock en viss åtskillnad göras. Metodik
används som ett generellt begrepp (typ) medan metod nyttjas som ett
specifikt begrepp (instans). En viss metod är en konkretisering av metodik.
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SIV-metoden är en konkretisering av metodik för anskaffning av standard
system. Ibland förekommer begreppet ansats eller metodansats. Med detta
menas då en ofullständig metod t.ex. att den ej är tillräckligt genomarbetad
eller att vissa delar saknas. Vidare är en ansats vanligtvis mindre normativ
till sin karaktär än en metod. Det finns även möjligheter att kombinera flera
fristående metoder till en s.k. metodkedja för att nå en mer komplett
metodik (se Fåhraeus, 1986).

Ett möjligt sätt att precisera begreppet metodik (och metod) ytterligare är
att försöka ange ett antal beståndsdelar. Detta ger ett svar på frågan vad en
metodik kan tänkas bestå av. Till att börja med urskiljer jag tre huvuddelar
i en metodik (metod) enligt figur 2.12 Gfr Goldkuhl-Lyytinen, 1982):

1 Perspektiv
2 Arbetsmodell
3 Intressentmodell

Det är viktigt att inse att varje metod bygger på ett visst perspektiv med ett
antal bakomliggande antaganden om utvecklingsarbete på företag. Med
perspektiv menar jag synsätt, vägval och begrepp. Synsätt anger olika
principer och värderingar om vad som anses vara "bra" informationssystem
och effektiv utveckling av dessa. Som exempel kan nämnas att "standard
systern ska ge användbart stöd och bidrag till företagets affärsverksamhet".
Med andra ord visar synsättet hur man betraktar den utvecklingsmiljö som
metodiken ska tillämpas på. Vårt synsätt styr uppbyggnad och innehåll i
arbetsmodell och intressentmodell. Vid utvecklingen aven metodik har
ursprungligen ett antal vägval gjorts. För att förstå metodikens uppbyggnad
är det värdefullt om vägvalen beskrivs explicit. Vidare behöver en metodik
bygga på en uppsättning fruktbara och väldefinierade begrepp. Exempel på
centrala begrepp är "standardsystem", "informationssystem" och "verksam
het".

Verksamhetsutveckling är vanligtvis en omfattande och komplicerad arbets
uppgift. Man behöver ta ställning i ett stort antal frågor och fatta många
olika beslut under en utvecklingsprocess. För att kunna angripa detta
systematiskt behövs en arbetsmodell. Den kan sägas utgöra metodens "kärna".
Modellen delar upp arbetet i ett antal överblickbara och avgränsade
uppgifter. Arbetsmodellen består i sig av flera delar:

1 Utvecklingsområden
2 Arbetssteg
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3 Bedömningsfaktorer
4 Dokumentation
5 Verktyg (som stödjer ovanstående delar)

På grov nivå delas förändringsarbetet upp i ett antal konsekutiva utveck
lingsområden som var och en erfordrar speciell kunskap och kompetens. Ett
utvecklingsområde kan även omfatta ett lämpligt antal delområden eller
moment. Exenlpel på områdesindelningar finns i V-modellen (avsnitt 2.1.3),
ISAC-modellen (avsnitt 2.2.3) och SIV-modellen (avsnitt 2.3.3). Dessa utgör
exempel på utvecklingsmodeller eller processmodeller. Varje utvecklings
område (delområde) består i sin tur av ett antal sammanhängande arbets
steg med en logisk (och naturlig) ordningsföljd mellan dessa. Arbetsstegen
kan utföras sekvensiellt (kronologiskt) eller till viss del äga rum parallellt
(överlappande). Ibland förekommer även nödvändiga iterationer (upprep
ningar, återhopp) mellan steg om man får ny kunskap under senare arbete.

Varje enskilt arbetssteg ska innehålla anvisningar om hur man bör gå
tillväga för att lösa en viss deluppgift. Dessa anvisningar består av handlings
regler och eventuella kriterier/faktorer som behöver beaktas. Speciellt vid
upphandling av standardsystem är det av avgörande betydelse att ha tillgång
till en uppsättning bedömningsfaktorer eller utvärderingskriterier som
underlag för jämförelser mellan verksanlhet och standardsystem.

Dokumentation är ett resultat av ett arbetssteg. Varje arbetssteg bör hänvisa
till ett eller flera dokumenttyper. Det dokumenterade resultatet från ett visst
arbetssteg bildar utgångspunkt för efterföljande arbetssteg. På detta sätt
kopplar dokumenten samman olika arbetssteg med varandra. En dokumen
tation bygger på en viss form av beskrivningsteknik. Ett dokument är en
beskrivning eller "ritning" av t.ex. en verksamhet eller standardsystem.
Beskrivningstekniker består av regler för tolkning och framställning av olika
typer av dokument. Dessa regler anger tillåtna symboler och hur de får
kombineras till en helhetsbeskrivning. Som exempel kan man nämna V
graftekniken för verksamhetsbeskrivning.

Arbetsmodellen kan till slut stödjas av lämpliga verktyg eller hjälpmedel för
att genomföra arbetssteg och dokumentation. Här avses olika typer av
checklistor, blanketter, lathundar och datorstöd. Traditionellt har "penna och
papper" varit det gängse verktyget vid utvecklingsarbete. På senare tid har
datorstöd i form av s.k. CASE-verktyg nästan blivit en förutsättning för en
effektiv metodanvändning.
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Arbetsmodellen behöver kompletteras med en intressentmodell för att bli en
helhetsmetodik. Intressentmodellen anger först vilka aktörer som deltar
under utvecklingsarbetet. Vid anskaffning av standardsystem är det t.ex.
ledning, användare, dataavdelning och leverantör som utgör viktiga
aktörsgrupper. Samarbetsformer har ofta stor betydelse för framgångsgraden
hos en utvecklingsprocess. Man bör därför välja lämpliga samarbetsforn1er
mellan olika intressenter. Vidare är det viktigt med en ansvarsfördelning
under utvecklingsarbetet. Ett fruktbart sätt är att ange vilka roller olika
aktörer kommer att spela under olika arbetssteg. Detta kan ske med olika
precision alltifrån markering av standardiserade rolltyper till hela befatt
ningsbeskrivningar. På detta sätt får man ett samspel mellan arbetsmodell
och intressentmodell.

2.4.3 Klassificering av metodik

Många forskare har under årens lopp försökt klassificera metoder för
informationssystemutveckling. En vanlig ansats är att definiera ett stort antal
utvärderingskriterier som underlag för en jämförelse av olika metoder. Som
exempel hänvisas till Baylin (1987) Brandt et al (1978), Fitzgerald et al
(1985), Laagland (1983), Maddison et al (1983), Olle et al (1983) och
Stevens (1985). Vissa klassificeringar innehåller ända upp till 100 olika
utvärderingskriterier. För min studie behövs en mer komprimerad översikt
av metodik. Jag har under lång tid sökt efter en enkel, komplett och
fruktbar klassificering av metodik inom området Information Management
(Informationsbehandling). Detta ledde så sn1åningon1 fram till ett förslag om
en tredimensionell klassificering av metodik (se figur 2.13):

1
2
3

Funktionsanalys
Objektanalys
Händelseanalys

(process-orienterat synsätt)
(data-orienterat synsätt)
(beteende-orienterat synsätt)

Klassificeringen tar utgångspunkt i vilka företeelser eller aspekter som man
önskar analysera för verksamheter (och system): funktioner, objekt
respektive händelser. Dessa företeelser utgör centrala grundstenar (begrepp)
vid utformning av företags verksamheter och informationssystem. Funktioner
utgör organiserade aktiviteter, objekt belyser användarnas begrepp och
språkbruk samt händelser sätter igång olika arbetsuppgifter i verksamheten.
Vid praktiskt arbete brukar man vanligtvis betona en av dessa företeelser
som viktig aspekt. Man får då ett visst synsätt på verksamhetsutveckling.
Detta berör vad som i avsnitt 2.4.2 betecknades som det "perspektiv" som
en metod bygger på.



- 83 -

Figur 2.13 Klassificering av metodik

Klassificeringen har utarbetats inom ISAC Användargrupp och finns
dokumenterad i Nilsson (1988), Boström (1988) och Hernbäck-Lindqvist
(1989). ISAC Användargrupp organiseras via Institut V och fungerar som
ett "nätverk" för metodansvariga från olika företag och har som uppgift att
anordna seminarier i frontlinjen med olika teman kring metodik för system
utveckling. Betraktelsesättet ovan stöds även av Andersen (1991), Everest
Kim (1988), Malmborg (1989), Olle et al (1988/1991), Peters (1988) och
Yourdon (1986, 1989).

Klassificeringen visar även en historisk utveckling av metoder. De första
metodansatserna för utveckling av datorbaserade informationssystem var
funktionsorienterade (slutet 1960-tal). Sonl en reaktion mot dessa utveck
lades data-drivna metoder vilka betonar en objekt-orienterad syn på
verkligheten (mitten 1970-tal). De föreslog att utveckling av informations
system skulle byggas upp kring objekt med data, som är ~er stabila för
verksamheten än funktioner Ufr Bubenko jr., 1986 & Sundgren, 1981).
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Denna klassiska objektorienterade syn ska inte förväxlas med det område
som håller på att växa fram just nu i form av s.k. objektorienterad
systemutveckling Gfr Thomas, 1989 & Coad-Yourdon, 1990). Här ser man
fUflktioner och data tillsammans inkapslade i block som kallas för "objekt".

Både funktions- och objekt-orienterad metodik betonade ursprungligen
relativt statiska egenskaper hos verksamheter och system. Som en reaktion
mot dessa utvecklades senare händelseorienterade metoder som framhävde
dynamiska egenskaper genom att man analyserar systemens beteenden i
verksamheten (tidigt 1980-tal) (jfr Rolland-Richard, 1982). En special
variant kom att kallas för ärende-orienterade metoder (jfr Hernbäck et al,
1990). En intressant iakttagelse är att en sådan form av metodik använts
under mycket lång tid för att utforma manuella rutiner (tidigt 1960-tal). Se
Sveriges Mekanförbund, 1965/1973.

Till att börja med konkurrerade dessa synsätt eller metodskolor med
varandra. Men alltmer börjar nlan idag att söka efter lämpliga kombina
tioner vid metodutveckling. Motivet för detta är att alla tre aspekter behöver
komplettera varandra vid verkliga tillämpningar. Olika situationer erfordrar
olika aspekter. Även om en viss aspekt är tongivande i en viss situation
behöver man ofta komplettera med någon övrig aspekt. Man har då olika
grader av komplexitet i de tre olika aspekterna. Jag har därför funnit att en
tredimensionell klassificering i funktions-, objekt- och händelseanalys kan
utgöra en bas för utvärdering och jämförelser av metoder för informations
systenlutveckling. För en översikt och klassificering av några skandinaviska
och internationella metoder för systemutveckling hänvisas till bilaga I (och
tabell I:A). Jag ska nedan beskriva de tre företeelserna eller aspekterna mer
utförligt.

Funktionsorienterad metodik betonar analys av ändamålsenliga funktioner och
deras samband med varandra inom ett avgränsat verksamhetsområde.
Utvecklingsarbetet följer vanligtvis en "top-down"-ansats med hierarkisk
nedbrytning av funktioner i ett antal nivåer från översiktliga aktiviteter till
detaljerade processer inom verksamheten. Man anger om funktionerna ska
vara manuella eller datorbaserade. För varje funktion definierar man
lämpliga förutsättningar (input) och resultat (output). Det rekommenderas
ofta att analysen startar utifrån önskade resultat från verksamheten som
underlag för att härleda nödvändiga förutsättningar. Analysen leder fram till
olika flöden (med input/output) som går igenom aktuella funktioner i
verksamheten. Dessa är av två slag:
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Fysiskt flöde av produkter/personer
Informationsflöde av meddelanden

(reell aspekt)
(administrativ aspekt)

Funktionsanalysen dokumenteras i grafform t.ex. verksamhetsgrafer och
dataflödesgrafer. Alla funktionsorienterade metoder behandlar informations
flöden, men bara ett fåtal betonar betydelsen av att även analysera fysiska
flöden (främst skandinaviska metoder). Slutmålet är att beskriva funktioner
och deras informationsbehov.

Objektorienterad metodik betonar analys av ändamålsenliga objekt och
information (data) om dem inom ett avgränsat verksamhetsområde. Detta
synsätt omfattar metoder som går under namn som objekt-, informations-,
data- och konceptuell modellering. Ett typiskt arbetssätt är att man
identifierar fruktbara objekt (entiteter, begrepp) i verksamheten och sedan
nödvändiga relationer mellan två eller flera objekt. För varje objekt och
relation analyseras önskad information/data i form av ett antal attribut
(egenskaper) som består av identifierare och deskriptorer. Vidare analyserar
man olika typer av begränsningar ("constraints") för objekt, relationer och
attribut. Sonl exempel kan nämnas kardinalitet (antalsförekomst), partialitet
(villkorlighet) och värdeområden.

Objektanalysen dokumenteras i speciella grafer som brukar kallas för
datamodeller eller konceptuella modeller. Dessa kan variera i komplexitet
mellan olika metoder beroende av hur mycket begränsningar ("constraints")
man önskar bygga in i modellerna. En möjlighet är att ha textbeskrivningar
och tabeller som ett komplement vid sidan om graferna. Datamodeller
(konceptuella modeller) används ofta som underlag för lagring och norma
lisering av informationsbehov och är speciellt lämpliga vid utveckling av
databas-applikationer inom verksamheter (SISU, 1985).

Händelseorienterad metodik betonar analys av viktiga händelser och vilka
effekter dessa får på verksamheten. Annorlunda uttryckt analyserar man på
detta sätt informationssystems beteenden i verksamheter. "Triggers" som
sätter igång olika system och därmed skapar olika förändringar i verksam
heten (dynamik) studeras i detalj. Ett viktigt inslag blir att beskriva tids
sekvensen (kronologin) mellan olika funktioner och data i verksamheten.
Det finns olika varianter av händelseorienterade metoder t.ex. för ärende
analys' och dialoganalys (människa/maskin).

Med ärende brukar man mena en eller flera rutiner som sätter igång en
serie händelser som normalt går igenom flera funktioner och utnyttjar olika
former av data, allt detta i en viss tidsordning. Ett ärende kan handläggas
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aven eller flera personer, som då ansvarar för olika delar av ärende
förloppet. Ärende-orienterade verksarrlheter är vanliga inom bank, försäk
ring och offentlig förvaltning. Ärendeanalys kan dokumenteras på olika sätt
t.ex. rutingrafer och ärendematriser.

En annan tillämpning av händelseanalys är när nlan behöver specificera
möjlig och tillåten ordning mellan olika delar i ett system. Detta är av
speciellt intresse vid utveckling av realtidssystem och dialogbaserade system.
I detta sammanhang brukar man ofta dokumentera analysen i någon fornl
av tillståndsdiagram eller State Transition Diagram (SID). Märk väl att en
dialog-situation kan betraktas som ett mini-ärende eller delmängd av ett
ärende.

Händelseanalys är ett komplement till funktions- och objektanalys. Vissa
metodansatser försöker bygga på med händelseorienterade aspekter under
funktionsanalys (beskrivning av dynamiska processer) och objektanalys
(beskrivning av transaktioner). Men ibland är detta ej tillräckligt för att få
en effektiv synkronisering mellan funktioner och objekt/data inom verksam
heten Gfr Johansson et al, 1986).

Vid praktiskt arbete behöver man för det mesta kombinera minst två av de
tre aspekterna funktions-, objekt- och händelseanalys. Man behöver en
lämplig "mix" av aspekterna. Normalt sett har en av de tre aspekterna en
dominerande roll t.ex. funktionsanalys vid bearbetningskomplexa tillämp
ningar. Att arbeta med flera aspekter samtidigt är inte trivialt. Här behövs
mer forskning om hur man kan transformera resultat mellan olika aspekter.
Det finns en del arbete som försökt skapa övergångar mellan metoder från
olika aspekter. Se t.ex. Bubenko jr. (1988a), Boström (1988), Hanani-Shoval
(1986), Johannesen (1988), Lundeberg (1981), Nilsson (1988) och Wrycza
(1990b).

Principiellt sett kan man arbeta med transformationer nlellan aspekterna på
tre olika sett: sekvensiellt, parallellt och iterativt. Jag kan belysa med ett
exempel på en sekvensiell övergång mellan funktionsanalys och objektanalys.
Funktionsanalysen arbetar "top-down" för att komma fram till ett antal
informationsbehov för väl avgränsade funktioner. Objektanalysen fortsätter
sedan med att skapa lokala datamodeller för varje informationsbehov. De
lokala datamodellerna integreras sedan i flera steg till en större, global
datamodell för området. Objektanalysen arbetar således "bottom-up" genom
integrering av olika "användarvyer" s.k. "view integration".
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2.4.4 Klassificering av CASE-verktyg

En metodik för utveckling av informationssystem kan understödjas av
datorstöd i form av s.k. CASE-verktyg (se avsnitt 2.4.2). Det kan finnas en
eller flera CASE-verktyg på marknaden som ger support för en viss specifik
metod. CASE-verktyg har vidare en eller flera metoder inbyggda i sig som
produkt. CASE är en akronym för "Computer Aided Systems Engineering"
eller annorlunda uttryckt ett datorbaserat system för att effektivisera system
utvecklingsverksamhet. Det är en form av standardsystem för att bedriva
arbete med utveckling av verksamheter och informationssystem. I avsnitt
2.3.2 betecknades sådana produkter "systempaket".

Det har visat sig att enbart en manuell användning av metoder ej är
tillräckligt. Ett CASE-verktyg ger väsentliga fördelar i form av snabbare,
säkrare och enhetligare arbetssätt vid systemutveckling. Vidare är det
ovanligt att företag idag egenutvecklar datorstöd för sina metoder. Av
ovannämnda skäl har försök gjorts på att ta fram ett datorstöd för SIV
metoden med benänlningen SIV-DOC. Datorstödet SIV-DOC konlmer att
beskrivas utförligt i kapitel 5 (avsnitt 5.4).

Jag ska nedan kort beskriva vad CASE-verktyg innehåller för beståndsdelar
samt försöka klassificera i olika typer av CASE-verktyg. För den intresserade
läsaren hänvisas till följande litteratur som legat till grund för mitt
forskningsarbete: Berg (1986), Bubenko jr. (1988b), Boström (1988), Davis
(1988b), G-ibson (1989), McClure (1989), Merlyn-Boone (1989), Michael
loannidis (1989), Odelhög (1988), SISU (1986), SISU-SSI (1989) och
Söderström et al (1990). För en översikt över några skandinaviska och inter
nationella CASE-verktyg som är vanligt förekommande på den svenska
marknaden hänvisas till bilaga II.

CASE-produkter på marknaden innehåller olika delar. Det är därför
värdefullt att försöka skissera ett "idealt" CASE-verktyg och vilka bestånds
delar detta innehåller. Detta kan användas som underlag för utvärdering
och jämförelse av enskilda CASE-produkter. Ett eget förslag på det ideala
CASE-verktyget framgår av figur 2.14. En användare kan utnyttja CASE
verktyget både vid utveckling och förvaltning av system. Kontaktytan mellan
användare och CASE-verktyg är i form av ett "professionellt" användargräns
snitt. I dagens läge realiseras detta med hjälp av "pop-up" menyer eller
funktionstangenter.
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Användaren har sedan tillgång till ett antal arbetsverktyg som grovt sett kan
delas in i fyra delar: Arbetsprocedur, Diagramritning, Prototyping och
Projektstyrning. Arbetsproceduren hanterar metodens arbetssteg samt
övergångar mellan dessa. Diagramritning avser framställning av grafer,
tabeller, matriser och övrig analysdokumentation. Prototyping är hjälpmedel
för experimentell systemutveckling t.ex. skissning av skärmbilder och
rapporter (se avsnitt 2.2.2). Projektstyrning administrerar och följer upp
projektarbetet t.ex. med hjälp av tids- och resursplaner.

Ett CASE-verktyg har någon form av kunskapsbas för lagring av olika
uppgifter. Kunskapsbasen brukar ha olika namn sonl t.ex. "data dictionary",
"encyclopedia", "nucleus" och "repository". Denna kan kompletteras med
import/export-funktioner till andra verktyg (t.ex. 4GL). I kunskapsbasen
samlas alla specifikationer som man framställer under utvecklingsarbetet
samt reviderar under förvaltningsarbetet. Specifikationerna tas fram med
arbetsverktyget diagramritning. Ofta förekommer fel i specifikationer när
det gäller t.ex. innehåll, konsistens och fullständighet. Därför är det viktigt
att CASE-verktyget har inbyggda specifikationskontroller som ger en
återmatning (feedback) till användaren att omarbeta specifikationen på
oklara punkter. Kunskapsbasen innehåller även metodens alla regler för t.ex.
arbetssteg och dokunlentation. Vidare är det en stor fördel om kunskaps
basen även innehåller applikationskunnande ("domain knowledge") om det
verksamhetsområde som ska utvecklas och förvaltas. I dagens läge är det få
CASE-produkter som har inbyggda applikationsregler.

CASE-verktyget innehåller i slutändan ett antal generatorer. Här avses
automatisk generering av programkod, databas (register) och dokumen
tation. När det gäller dokumentation avses tre delar: Analysdokumentation
(specifikationer t.ex. grafer), Systemdokumentation (t.ex. användarhand
böcker och driftsintruktioner) och Projektdokumentation (t.ex. tids- och
resursplaner). Generatorerna brukar kallas för "back-end tooIs" (eller "lower
CASE") till skillnad från arbetsverktygen som betecknas "front-end tooIs"
(eller "upper CASE"). En möjlighet som vissa CASE-verktyg har idag är s.k.
"Reverse Engineering" Gfr Bachman, 1988). Här utgår man från befintliga
systems program/data och härleder den bakomliggande specifikationen.
Detta ger underlag vid förvaltningsarbetet att förbättra gamla system som
tidigare saknat korrekta och aktuella specifikationer.

Det finns nu möjligheter att klassificera i olika typer av CASE-verktyg. Jag
har för detta ändamål utvecklat en klassificering efter fyra dimensioner:
Utvecklingsmiljö, Metodbundenhet, Livscykeltäckning och Intelligens.
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Den första dimensionen berör i vilken utvecklingsmiljö som CASE-verktyget
är anpassat för. De flesta CASE-verktyg kan med fördel användas vid arbete
med verksamhetsanalys som föregår anskaffning av standardsystem eller
egenutveckling av system (avsnitt 2.2.2). De flesta CASE-verktyg är dock
sedan inriktade på egenutveckling av system. I översikten i bilaga II (tabell
II:A) finns bara tre CASE-verktyg som kan användas för en utvecklingsmiljö
med anskaffning av standardsystem. Det är SIV-DOC som är dedicerad för
denna utvecklingsmiljö samt FOUNDATION och 4FRONT som har en
speciell modul för anskaffning av standardsystem vid sidan om egenutveck
ling. En klassificering av CASE-verktyg efter utvecklingsmiljö leder fram till:

1 CASE-verktyg för egenutveckling
som endast stöder utveckling av genererade system och skräddarsydda
system (Ex: GRAPHDOC, IEW/ADW, RAMATIC).

2 CASE-verktyg för standardsystem
som endast stöder anskaffning av standardsystem för utveckling av
verksamheter (Ex: SIV-DOC).

3 CASE-verktyg för egenutveckling och standardsystem
som stöder båda utvecklingsmiljöerna egenutveckling av system och
anskaffning av standardsystem (Ex: FOUNDATION).

Den andra dimensionen berör hur hårt kopplat CASE-verktyget är till
bakomliggande metodik. En klassificering efter stigande grad av metod
bundenhet leder franl till:

1 CASE-skal
som används för att utforma ett CASE-verktyg som kan stödja valfria
och godtyckliga metoder (Ex: RAMATIC).

2 Samordnade CASE-verktyg
som stödjer flera konkreta metoder vilka ofta representerar olika
aspekter dvs funktions-, objekt-, och händelseanalys
(Ex: FOUNDATION, IEW/ ADW).

3 Dedicerade CASE-verktyg
som stödjer en viss specifik metod på ett fullständigt sätt
(Ex: GRAPHDOC, SIV-DOC).
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Den tredje dimensionen berör hur många områden inom utveckling och
förvaltning som täcks av CASE-verktyget. Jag kallar detta för livscykeltäck
ning. En klassificering efter stigande grad av livscykeltäckning leder fran1 till:

1 Isolerade CASE-verktyg
som endast stödjer en eller några områden under ett systems livscykel
(Ex: GRAPHDOC, SIV-DOC).

2 Integrerade CASE-verktyg
som stödjer så gott som hela livscykeln via en gedigen kunskapsbas
med automatisk databas-/programgenerering
(Ex: FOUNDATION, IEW/ ADW, RAMATIC).

Den fjärde dimensionen berör hur mycket intelligens som finns inbyggt i
CASE-verktyget. I kunskapsbasen finns möjligheter att lägga in både
metodregler och applikationsregler. En klassificering efter stigande grad av
intelligens leder då fram till:

1 CASE-verktyg med Metodkunskap
som stödjer enbart användning aven eller flera metoder
(Ex: FOUNDATION, GRAPHDOC, IEW/ ADW).

2 CASE-verktyg med Applikationskunskap
som förutom metodkunskap även ger applikationsstöd vid utveckling
av verksamheter (Ex: RAMATIC, SIV-DOC).

De fyra ovannämnda dimensionerna för klassificering av CASE-verktyg är
oberoende. Detta innebär att man kan kombinera utfallen och får då 3 x 3
x 2 x 2 = 36 olika typer av CASE-verktyg. Det är även tänkbart med vissa
mellanvarianter t.ex. en mer detaljerad indelning för dimensionen livscykel
täckning. Dessutom kan flera ytterligare dimensioner vara tänkbara som
underlag för klassificeringen. Allt detta pekar på att det finns många olika
typer av CASE-verktyg att välja mellan.

2.5 Sammanfattning av referensramen

Referensramen kommer att bilda en bas för min fortsatta redogörelse av
utveckling och prövning av SIV-metoden i kapitel 3-5. Det är därför av
värde att sammanfatta de viktigaste delarna av referensramen till en
helhetsbild. Se figur 2.15.
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Forskningsarbetet behandlar ämnet "Anskaffning av standardsystem för att
utveckla verksamheter". Jag tar utgångspunkt i begreppet verksamhets
utveckling som kan klassificeras efter olika utvecklingsåtgärder (figur 2.2). I
min forskningsstudie är jag intresserad av informationssystemutveckling som
åtgärd för att förbättra ett företags verksamhet. Vidare föreslår jag att nlan
startar utvecklingsprocesser med en förändringsstudie. Under förändrings
studien analyserar man verksamheten i nuläget och för framtiden med syfte
att finna vilka utvecklingsåtgärder som företaget bör satsa på.

Informationssystemutveckling kan bedrivas på olika sätt t.ex. utveckling av
skräddarsydda system eller genererade system (figur 2.5). Jag koncentrerar
mig på en, speciell form av informationssystemutveckling för företag som
innebär upphandling eller anskaffning av standardsystem. Standardsystem är
ingen enhetlig företeelse utan kan klassificeras i olika typer (figur 2.8). En
utvecklingsmiljö med standardsystem visar sig kräva en metodik som skiljer
sig från egenutveckling av system. Detta leder mig in på ett försök att
utveckla metodik för anskaffning av standardsystem. Detta är ett exempel

------på metautveckling. Med metautveckling menas utveckling av bättre metodik
för __att genomföra olika former av verksamhetsutveckling. Ett annat namn
för metautveckling ,är metodutveckling.

,,- För att stödja arbetet med utvecklingsprocesser på företag kan olika
modeller användas. Jag har erfarenhet av praktiskt arbete med tre
utvecklingsmodeller som presenteras översiktligt i detta kapitel:

1 V-modellen (figur 2.3)
En generell modell för verksamhetsutveckling på företag.

2 ISAC-modellen (figur 2.6)
En modell för förändringsstudie (förändringsanalys) och informations
systemutveckling på företag.

3 SIV-modellen (figur 2.9)
En modell för anskaffning av standardsystem på företag.

Dessa tre utvecklingsmodeller har samband med varandra. ISAC- och SIV
modellerna är tillämpningar av vissa delar av den mer omfattande V
modellen. ISAC-modellen för förändringsstudie kan användas som underlag
för arbetet med SIV-modellen. Efter en förändringsstudie har nlan klargjort
en handlingsplan, t.ex. om standardsystem är en möjlig och lämplig lösning
på företagets problem. I övrigt är ISAC-modellen avsedd för egenutveckling
av system.
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SIV-modellen står i fokus för min forskningsstudie. Modellen delar in
anskaffning eller upphandling av standardsystem i tre områden: Val,
Anpassning och Införande. Syftet med forskningsarbetet är att utveckla och
pröva metodik' för anskaffning av standardsystem. En metodik omfattar tre
delar: Perspektiv, Arbetsmodell och Intressentmodell (figur 2.12). Dators
tödda verktyg eller CASE-verktyg ägnas idag stor uppmärksamhet för att
underlätta praktisk användning av metoder (figur 2.14). Jag har valt att
placera in datorstöd som en del av arbetsmodellen. Vidare kan metodik
klassificeras utifrån tre aspekter: Funktions-, Objekt- och Händelseanalys
(figur 2.13). Vid en praktisk tillämpning kan en eller flera aspekter krävas
för att klara av utvecklingsarbetet.

Som en genomgående beskrivning av kretslopp inom företags verksamheter
har jag använt mig av livscykelbegreppet. Livscykeln består härvid av ett
,antal faser: Utveckling, Användning, Förvaltning och Aweckling. Utveckling
utgör startfasen på en livscykel och är därför av kritisk betydelse för att
verksamheten ska fungera på avsett sätt. Jag har applicerat livscykel
begreppet i olika former:

En verksamhets livscykel
Ett informationssystems livscykel
Ett standardsystems livscykel
En metodiks livscykel

(figur 2.1)
(figur 2.4)
(figur 2.7)
(figur 2.10 & 2.11)

Figur 2.15 visar en referensram för den irlledande fasen för respektive
livscykel ovan nämligen: Verksamhetsutveckling, Informationssystem
utveckling, Anskaffning av standardsystem och Metodutveckling (meta
utveckling). Jag kommer att koncentrera mig på anskaffning av standard
systern och presentera utvecklingen av SIV-metoden härför i nästa kapitel.
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Utveckling av SIV-metoden

I detta kapitel presenteras SIV-metoden för anskaffning av standardsystem
i dess ursprungliga form. Jag kommer även att belysa de vägval sonl gjordes
vid utvecklingen av SIV-metoden. Metodutvecklingen genomfördes under
perioden hösten 1981 - våren 1984 som ett samarbetsprojekt mellan Institut
V och näringslivet. Jag fungerade som huvudansvarig för projektet och hade
ett vetenskapligt ansvar vid uppbyggnaden av SIV-metoden. I det direkta
utvecklingsarbetet medverkade Jan Järperud och Inge Nord från Philips
samt Sigvard Melin från Alfa-Laval. Vidare deltog Lennart Anveskog, Mats
Lundeberg och jag själv från Institut V. SIV-metoden utarbetades genom att
vi successivt försökte systematisera de deltagande företagens erfarenheter
av upphandlingar av standardsystem.

Som utgångspunkt för metodutvecklingen har vi haft ett antal förutsätt
ningar som påverkat arbetet (avsnitt 3.1). Med förutsättningar avses t.ex.
bakomliggande mål och vägval för SIV-metoden. Den ursprungliga SIV
metoden har en arbetsmodell som enbart omfattar utvecklingsområdena val
och anpassning av standardsystem (avsnitt 3.2 och 3.3). För en översikt över
hur dessa onlråden kommer in som en del aven större utvecklingsprocess
hänvisas till kapitel 2 (avsnitt 2.3.3). Som underlag för arbete med SIV
metoden kan en förändringsanalys enligt ISAC-metoden användas (se
avsnitt 2.2.3). ISAC-metoden är dock inte en nödvändig förutsättning för
SIV-metodens användning i praktiskt projektarbete utan även andra
förstudie-metoder kan bilda ett underlag. En sammanfattning av de olika
delarna av den ursprungliga SIV-metoden avslutar kapitlet (avsnitt 3.4).

Beskrivningen av SIV-metoden i detta kapitel har två syften. För det första
som underlag för en metodprövning empiriskt och teoretiskt som presen
teras i kapitel 4. Man behöver känna till hur SIV-metoden är uppbyggd för
att kunna förstå resultaten av prövningen. Som exempel kan nämnas att
SIV-metoden har använts på något olika sätt i de presenterade praktikfallen.
För det andra utgör en beskrivning av den ursprungliga SIV-metoden en bas
för genomförd vidareutveckling som presenteras i kapitel 5. Den vidare
utvecklade SIV-metoden bygger på erfarenheter och förändringsbehov som
framkom vid prövningen av den ursprungliga SIV-metoden. Man behöver
känna till de centrala beståndsdelarna i SIV-metoden för att kunna förstå
hur metodiken har förändrats efter vidareutvecklingen.
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3.1 Förutsättningar för metodutveckling

Utvecklingen av SIV-metoden har tagit utgångspunkt i olika förutsättningar.
Dessa förutsättningar var inte helt klart uttryckta i förväg utan har mognat
fram under arbetets gång. Det är i huvudsak fyra typer av förutsättningar
som påverkat utvecklingsarbetet:

1 Mål för SIV-metoden (avsnitt 3.1.1)
Identifiera de mål som legat bakom framtagningen av SIV-metoden
vad avser praktisk relevans och vetenskapligt värde.

2 Systemarbetets karaktär (avsnitt 3.1.2)
Identifiera de egenskaper som karakteriserar en utvecklingsmiljö nled
standardsystenl som metoden är avsedd att stödja.

3 Vägval vid metodbyggande (avsnitt 3.1.3)
Identifiera de egenskaper som innebär väsentliga vägval vid byggande
eller utveckling av metoder.

4 Avgränsningar av metodarbetet (avsnitt 3.1.4)
Identifiera de avgränsningar som gjordes vid utveckling av den
ursprungliga SIV-metoden.

Genom att beskriva den ursprungliga SIV-metoden utifrån ovannämnda
förutsättningar är det ett försök att förklara metodens uppbyggnad och
funktionssätt mer explicit. Denna metodanalys är en fortsättning från mitt
tidigare arbete i Nilsson (1984b och 1985b). Arbetet med att reda ut
förutsättningarna bakom SIV-metoden är ett eget forskningsbidrag från min
sida. Själva SIV-metoden för val och anpassning är framtagen i ett
samarbetsprojekt vid Institut V och finns dokumenterad i två publicerade
böcker (Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson, 1983 och Anveskog
Nilsson-Nord, 1984b), där jag är en av medförfattarna. Dessa följer det
traditionella sättet att dokumentera metoder för systemutveckling "rakt av"
i s.k. handböcker eller llppslagsböcker. Böckerna har en deskriptiv utform
ning och har ej samtidigt syftet att vara en vetenskaplig publikation.

3.1.1 Mål för SIV-metoden

Det finns ett antal mål son1legat till grund för framtagning av SIV-metoden
och de vägval som gjordes i detta sammanhang. På övergripande nivå
eftersträvas en metodik som har både praktisk och vetenskaplig relevans.
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Med praktisk relevans avses att metoden ger nyttoeffekter vid användning
och tillämpning i praktiken. Detta medför krav på att SIV-metoden ger
önskvärda resultat för företag som avser att anskaffa standardsystem till sina
verksamheter. En metods praktiska relevans kan delas in i två delmål:

1 Användbarhet
Här avses att metoden ger ett användbart stöd vid tillämpning i en
viss given situation. Detta berör SIV-metodens förmåga att kunna ge
ett värdefullt stöd för projektgrupper på företag när det gäller t.ex. att
välja rätt standardsystem och att genomföra väl avvägda anpassningar.
Mer preciserat menas med användbarhet (i) metodens effekter på
projektarbetet t.ex beslutskvalitet, tidsutdräkt, resursåtgång och
kompetensutveckling och (ii) metodens enkelhet och pedagogik t.ex.
hur lätt eller svårt det är att tillämpa metoden för att skapa resultat.

2 Genomförbarhet
Här avses onl metoden går att genomföra och fungerar praktiskt i
olika situationer där det är aktuellt att anskaffa standardsystem. Detta
berör SIV-metodens förmåga att klara av olika former av upphand
lingsprojekt i skilda miljöer. Mer preciserat menas med genomför
barhet (i) metodens räckvidd att kunna tillämpas för olika applika
tionsområden, typer av standardsystem, branscher, företagsstorlekar
m.m. och (ii) metodens täckning av olika faser i ett systems livscykel
t.ex. att kunna ge stöd åt en hel anskaffningsprocess.

Användbarhet och genomförbarhet motsvarar Langefors (1966/1973, s. 72)
begrepp "workability" och "realizability". Dessa begrepp kan användas som
mål vid konstruktion av oöverblickbara system enligt Langefors. Utveckling
av SIV-metoden är en omfattande arbetsuppgift varför jag funnit det
lämpligt att utnyttja dessa begrepp. Förutom praktisk relevans bör en
metodik uppfylla mål ur vetenskaplig synvinkel. Med vetenskaplig relevans
menas här både metodens logiska uppbyggnad och kunskapsvärde. Dessa
bildar två delmål:

3 Logisk uppbyggnad
Här avses att SIV-metoden är uppbyggd på ett exakt och entydigt sätt.
Mer preciserat menas med logisk uppbyggnad i detta sammanhang (i)
metodens konsistens t.ex. att de olika metoddelarna hänger ihop och
att det ej bör finnas motsägelser inom metoden, (ii) metodens skärpa
t.ex. att den är väldefinierad och att onödiga moment utesluts och (iii)
metodens flexibilitet Lex. att kunna lägga till/förändra delar av
metoden och förmåga att länka samman med annan metodik.
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4 Kunskapsvärde
Här avses att metoden ger ett kunskapstillskott inom ett vetenskaps
område genom att bygga på tidigare relevant forskning. Med andra
ord bör metoden kunna visas vara konsistent med olika principer och
resultat härledda från tidigare forskning. Detta berör här SIV
metodens förmåga att kunna beskriva tillvägagångssättet vid anskaff
ning av standardsystem. Detta är av värde för vårt ämnesonlråde
Information Management (Informationsbehand,ling).

3.1.2 Systemarbetets karaktär

Jag vill här beskriva vårt synsätt bakonl det systemarbete som utförs med
hjälp av SIV-metoden. Systemarbetets karaktär berör ett antal väsentliga
egenskaper vilka karakteriserar själva tillämpningsområdet eller utvecklings
miljön ("universe of discourse") som en metod är avsedd att stödja. I detta
fall är utvecklingsmiljön "Anskaffning av standardsystem". Exempel på andra
utvecklingsmiljöer är arbete med manuella system, genererade system och
skräddarsydda system (se avsnitt 2.2.2). Olika utvecklingsnliljöer ställer krav
på skilda typer av metodik. Detta beror på att utvecklingsarbetet bedrivs på
olika sätt vid standardsystem jämfört med t.ex. skräddarsydda system. Det
är därför angeläget att identifiera vilka egenskaper som särskiljer en
standardsystemmiljö från övriga former av systemutveckling. Nedan
sammanfattas ett antal speciella egenskaper med anskaffning av standard
systern sonl påverkat SIV-metodens utseende. Dessa berör jämförelser
mellan verksamhet och standardsystem, speciella utvecklingsområden för val
och anpassning samt bedömningsfaktorer för anskaffning av standardsystem.

Jämförelser av verksamhet och standardsystem

En stor del av systemarbetet går ut på att jämföra formulerade krav på
verksamheten (V) med möjligheter och begränsningar i standardsystem (8).
En sådan jämförelse kan ge upphov till olika utfall, t.ex.:

v = 8 (överensstämmelse)
V '* 8 (väsentlig skillnad)
V > S (högre verksamhetskrav)
V < S (större omfattning hos standardsystemet)
V 0 (motsvarighet saknas i standardsystemet)
0 S (överflödiga delar i standardsystemet)
V ? S (stor osäkerhet, mer information behövs)
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Vid osäkerhet kan jämförelseutfaIlen även uttryckas med någon form av
sannolikhetsfunktion. Det kan vara olika typer av objekt som jämförs mellan
verksamhet och standardsystem t.ex. processer, indata, utdata (rapporter,
skärmbilder), lagrad information (register, databas), termer, regler, gräns
snitt och dimensioneringsfaktorer (volym, frekvens etc). För att få en
överblick behöver man dokumentera jämförelseresultaten på ett precist sätt.
Vid en jämförelse blir det aktuellt med tre olika former av dokumentation
(se figur 3.1):

Verksamhetsbeskrivning (kravspecifikation)
som preciserar användarnas behov och krav för en specifik verksamhet
på ett företag vid ett visst tillfälle.

Standardsysterrlbeskrivning (leverantörsdokumentation)
som beskriver standardsystemens innehåll/uppbyggnad och vilken typ
av verksamhet som impliceras av systemen (dvs en generisk modell).

Jämförande beskrivning (för "matchning")
som belyser graden av överensstämmelse (likheter och skillnader)
mellan verksamhet och standardsystem.

Verksamhets
beskrivning

Standardsystem
beskrivning

Jämförelse

Jämförande
beskrivning

Figur 3.1 Beskrivningsjormer
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Verksamhetsbeskrivning och standardsystembeskrivning används som under
lag för att ta fram en jämförande beskrivning. Vid egenutvecklade system
framställs enbart en detaljerad kravspecifikation som utgör en "ritning" när
man sedan bygger och tillverkar informationssystemet. En utvecklingsmiljö
n1ed standardsystem är däremot betjänt aven metodik som utnyttjar de tre
ovannämnda dokumentationsformerna. Verksamhetsbeskrivningen eller
kravspecifikationen kan vara på en grövre nivå och fördjupas endast för
kritiska delar av jämförelsen (t.ex. skillnader). Både verksamhetsbeskrivning
och standardsystembeskrivning behöver vara av god kvalitet för att erhålla
en vederhäftig jämförelse. SIV-metoden koncentrerar sig främst på att ta
fram tydliga anvisningar för hur jämförande beskrivningar kan utarbetas.

Val och anpassning

Jämförelser mellan verksamhet och standardsystem aktualiseras vid två
situationer under utvecklingsprocessen:

Val (översiktlig jämförelse)
mellan tillgängliga standardsystem för verksamheten.
Syftet är att finna det standardsystem som bäst svarar mot
verksamhetens behov.

Anpassning (fördjupad jämförelse)
av verksamhet och valt standardsystem till varandra.
Syftet är att verksamheten kommer att utnyttja standardsystemet på
ett så bra sätt som möjligt.

Val och anpassning utgör speciella och typiska utvecklingsområden för
anskaffning av standardsystem. I övrigt förekommer likartade utvecklings
områden som för övrig systemutveckling. Se avsnitt 2.3.3. En metodik för
standardsystem behöver ange ett lämpligt arbetssätt för val och anpassning.
Det är angeläget att SIV-metoden innehåller konkreta arbetssteg för dessa
utvecklingsområden.

Det är värt att omnämna att val och anpassning står i ett samspel med
varandra. Om man gör noggranna jämförelser under valet har man det
tillgodo under anpassningen. Vid en svår valsituation krävs omfattande
jämförelser som i sin tur kan förenkla det efterföljande anpassningsarbetet
för valt standardsystem. Om man i stället genomför ett snabbt val med
kortfattade jämförelser tenderar anpassningsarbetet att bli komplicerat eller
i värsta fall omöjligt.
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Bedömningsjaktorer

Standardsystem bedöms utifrån olika faktorer eller kriterier. En uppsättning
bedömningsfaktorer kan användas som underlag vid jämförelser mellan
verksamhet och standardsystem. Under valet behöver man tillgång till olika
utvärderingskriterier för att bedöma t.ex. systemets funktionssätt, tekniska
förhållanden och leverantörens support. Under anpassningen behöver man
studera kritiska faktorer för att kunna foga samman verksamhet och
standardsystem på ett fruktbart sätt.

Allt detta ställer krav på att en metodik för standardsystem, som t.ex. SIV
metoden, innehåller en användbar checklista med bedömningsfaktorer.
Detta inslag brukar inte förekomma i metoder för egenutvecklade system.

3.1.3 Vägval vid metodbyggande

Det finns alltid alternativ vid metodbyggande som man är mer eller mindre
medveten om. Det är därför angeläget att identifiera vilka egenskaper som
har inneburit väsentliga vägval vid utveckling av SIV-metoden. Nedan
sammanfattas de övergripande vägval som gjorts för SIV-metoden. Dessa
vägval är av generell karaktär och behöver genomföras vid alla former av
metodbyggande inom systemutveckling.

Vidare har ett antal detaljerade vägval gjorts för olika delar av SIV-metoden
när det gäller val och anpassning. Dessa behandlas längre fram under
respektive avsnitt 3.2.1 och 3.3.1. En översikt över alla vägval som gjordes
vid utveckling av den ursprungliga SIV-metoden sammanfattas i tabell 3.A.
De alternativ som valdes markeras med fet stil.

Att dokumentera vägvalen ökar förståelsen och genomskinligheten för en
metod. Enligt min erfarenhet är det mycket ovanligt att forskare och
konsulter presenterar genomförda vägval för sina metoder. Vid metod
utveckling finns dock ett stort antal möjligheter att välja mellan och att visa
vilka överväganden som gjorts är därför ej ett trivialt resultat. Ett forsknings
bidrag är således att jag här behandlar genomförda vägval för SIV-metoden.
Detta borde vara av generellt intresse vid metodarbete och min förhoppning
är att det ska uppmuntra fortsatt metodutveckling inom området.
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Vägval för SIV-metoden

Förutsättningar för metodutveckling (avsnitt 3.1.3):

Perspektiv: Kund- Leverantörs-
perspektiv perspektiv

Applikationsbredd: Specifik Generell Gemensam
metod metod metod

Metodomfattning: Minimal Normal Maximal
metod metod metod

Metodsamordning: Hopkoppling Integration

Metodaspekter: Funktions- Objekt- Händelse-
analys analys analys

Val av standardsystem (avsnitt 3.2.1):

Standardsystem Fristående Samordnad Komplett
och hårdvara: metod metod metod

Standardsystem Separat Helhets-
och leverantör: metod metod

Anpassning av standardsystem (avsnitt 3.3.1):

Standardsystem Ensidig Ömsesidig
eller verksamhet: anpassning anpassning

Kund eller Kund- Totalt
leverantör: stöd stöd

Tabell 3.A Vägval vid utveckling av den ursprungliga SW-metoden
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Perspektiv

Arbete med standardsystem kan betraktas ur två synvinklar: leverantör eller
kund. Leverantören utvecklar och marknadsför standardsystem på mark
naden. En kund anskaffar och använder standardsystem för sin verksamhet.
En metod för upphandling av standardsystem kan ta utgångspunkt i ett:

Kundperspektiv

Leverantörsperspektiv

Ett kundperspektiv innebär att metoden främst hjälper kunden att välja,
anpassa och införa standardsystem för att få sitt företags verksamhet att
fungera så effektivt som möjligt. Kunden ska få hjälp med att ifrågasätta om
olika leverantörers standardsystem kan ge ett användbart verksamhetsstöd.
Vidare ska det anges när det behövs en dialog mellan kund och leverantör,
t.ex. vid demonstrationer och förhandlingar. Metoden ska även visa hur en
kund kan förbereda leverantörskontakter och hur man sedan kan utvärdera
olika leverantörers anbud. Med kund menas en projektgrupp eller arbets
grupp som står inför uppgiften att anskaffa standardsystem åt sitt företag.

Ett leverantörsperspektiv däremot innebär att metoden främst hjälper
leverantören att framhäva sitt standardsystem och nå lyckade installationer
hos sina kunder. Metoden bör även hjälpa leverantören att värdera kundens
förutsättningar för att kunna dra nytta av standardsystemet i företagets
verksan1het.

Vid utveckling av SIV-metoden valde vi att ta utgångspunkt i kundens
situation, med andra ord ett kundperspektiv. Två motiv låg bakom detta
vägval. För det första ville vi fokusera metodarbetet på den intressent som
har ett direkt behov av standardsystem (kunden) än på den part som
erbjuder en systemlösning (leverantören). Detta ställningstagande berodde
på att våra samarbetsföretag till Institut V efterfrågade en metodik i deras
egenskap som kunder av standardsystem. För det andra pekade olika
erfarenheter på att det oftast var kunden som var i ett underläge gentemot
en leverantör vid upphandling av standardsystem. SIV-metoden hade
möjligheter att skapa en balans på marknaden. Som primär målgrupp för
SIV-metoden valde vi projektledare med ansvar för upphandlingar av
standardsystem på företag. Vägvalet mot ett kundperspektiv berör målet om
genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1). SIV-metoden får en begränsad räckvidd
till att stödja enbart kundens situation vid anskaffning av standardsystem.
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Applikationsbredd

En metodik för anskaffning av standardsystem kan vara uppbyggd på olika
sätt när det gäller applikationsbredd. Här avses hur många applikations
områden som metoden kan tillämpas inom. Exempel på olika applikations
områden för standardsystem är ekonomisystem och MPS-system (se avsnitt
1.1.2). Grovt sett kan man urskilja följande vägval när det gäller applika
tionsbredd:

Specifik metod
En metod som stödjer endast ett specifikt applikationsområde
(detta leder till artskilda metoder för olika områden).

Generell metod
En övergripande metod som kan användas inom alla tänkbara
applikationsområden. En generell metod innehåller gemensamma
riktlinjer för anskaffning av olika slag av standardsystem.

Gemensam metod
En metod som innehåller både en övergripande del och möjligheter
till fördjupningar för varje applikationsområde. En gemensam metod
kan vara en kombination ("kedja") aven generell metod och ett antal
specifika metoder.

Vid utveckling av själva SIV-metoden för val och anpassning valde vi att
satsa på en generell metodik. Skälet för detta var våra tidigare positiva
erfarenheter av ISAC-metoden för skräddarsydda system (se avsnitt 2.2.3).
ISAC-ansatsen utarbetades som en övergripande metod med syftet att
användas inom artskilda applikationer vid egenutveckling av system. Fler
talet metoder för systemutveckling (systemering) är traditionellt uppbyggda
som generella metoder. Detta styrkte vårt ställningstagande ytterligare. Mot
detta talade vissa omständigheter.

En del specifika metodansatser höll på att utvecklas på annat håll parallellt
med framtagningen av SIV-metoden, t.ex. RP-modellen för ekonomisystem
och "Linköpings-modellen" för MPS-system. Dessa rön har senare visat sig
påverka vidareutvecklingen av SIV-metoden. Men i dess ursprungliga form
är den en generell metod. Vägvalet om applikationsbredd berör målet om
genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1). En generell metod ger möjligheter till en
större räckvidd m.a.p. olika applikationsområden. En gemensam metod
förstärker detta ytterligare.
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Metodomfattning

En metodik kan byggas eller utvecklas med olika omfattning vad avser antal
rekommenderade arbetssteg och dokumenttyper. Man kan urskilja följande
vägval när det gäller metodomfattning:

MininIai metod
som innehåller endast de absolut nödvändigaste momenten för
erlklare problemsituationer. Med utgångspunkt från den minimala
metoden kan olika påbyggnader göras.

Normal metod
som tar utgångspunkt i en normal eller "genomsnittlig" situation för
anskaffning av standardsystem. Utifrån den normala metoden kan
man göra olika tillägg eller bantningar.

Maximal metod
som ska vara heltäckande och hållbar för många olika situationer som
kan inträffa vid praktiskt arbete. Från den maximala metoden är det
möjligt att härleda olika snabbvarianter av metoden.

Oavsett vilken av ovannämnda strategier för metodomfattning som väljs har
man möjligheter att göra lämpliga situationsanpassningar av metoden. Detta
sker genom att lägga till, modifiera eller ta bort olika metoddelar. Detta
berör målet om logisk uppbyggnad (se avsnitt 3.1.1) genom att metoden har
möjlighet att vara flexibel för olika situationer. Vid utveckling av SIV
metoden valde vi att konstruera en maximal metod. Vi bedömde det som
lättare för användare att banta en maximal metod än att ha kompetens att
bygga ut en minimal metod eller modifiera en normal metod. Detta
ställningstagande berör målet om användbarhet (se avsnitt 3.1.1) när det
gäller metodens enkelhet vid praktisk ti1länlpning.

Vår avsikt var att metoden skulle visa ett möjligt men inte i alla lägen
nödvändigt arbetssätt. SIV-metoden betraktades som en "meny". Man kan
själv välja ut arbetssteg (med dokumenttyper) och lämplig ordning mellan
dessa efter sin speciella situation. Motivet för en maximal metod för
anskaffning av standardsystem var även här våra erfarenheter av den
tidigare utvecklade ISAC-metoden. ISAC's synsätt är att täcka in så många
situationer som möjligt i en metodik för skräddarsydda system.
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Metodsamordning

En verksamhetsbeskrivning eller kravspecifikation bildar underlag för
anskaffning av standardsystem. En metodik för standardsystenl kan sanl
ordnas med olika systemeringsmetoder för verksamhetsbeskrivning. Vid en
metodsanlordning är olika vägval möjliga:

Hopkoppling
Ett gränssnitt skapas mellan aktuell systemeringsmetod och standard
systemmetoden utan att ändra på någon av metoderna.

Integration
Systemeringsmetoden och standardsystemmetoden integreras medvar
andra till en enhetlig metod. Här får man vara beredd på att ändra
på en eller båda metoderna för att få till stånd en fruktbar integra
tion.

Vid utveckling av SIV-metoden valde vi att ha öppna gränssnitt mot de
vanligast förekommande systemeringsmetoderna på marknaden. Motivet för
detta var att underlätta hopkopplingar av SIV-metoden med de metoder som
användes på företagen. Vår förhoppning var att detta skulle underlätta
spridningen av SIV-metoden i näringslivet. Som ett förslag på metod
samordning visade vi på hur en hopkoppling av ISAC-metoden för verksam
hetsbeskrivning och SIV-metoden för anskaffning av standardsystem kunde
realiseras. En metodintegration betraktades i startläget som en allt för hög
ambition och ej önskvärt eftersom vi strävade efter en öppenhet mot andra
metoder. Detta vägval om metodsamordning berör målet om logisk
uppbyggnad (se avsnitt 3.1.1) genom att SIV-metoden ska vara flexibel att
länka samman med annan typ av metodik.

Metodaspekter

Metodik för systemutveckling kan fokuseras på olika aspekter på en
verksamhet. I avsnitt 2.4.3 presenterades en klassificering av metodik utifrån
tre aspekter:

Funktionsanalys

Objektanalys

Händelseanalys
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Att utgå från en eller flera av dessa aspekter utgör väsentliga vägval vid
metodutveckling. Vid utveckling av SIV-metoden valde vi att utgå från ett
funktionsanalytiskt synsätt. Anledningen till detta var vår tidigare bakgrund
med arbete enligt ISAC-metoden. Vi var starkt präglade av det funktions
analytiska angreppssätt som karaktäriserar ISAC-metoden. Detta ställnings
tagande berör målet om genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1) genom att SIV
metoden begränsas till enbart funktionsanalytiska tillämpningar. Detta
medför även att den ursprungliga SIV-metoden huvudsakligen kan
samordnas med funktionsanalytiska systemeringsmetoder (se vägvalet om
metodsamordning ovan).

3.1.4 Avgränsningar av metodarbetet

Ett antal konkreta avgränsningar genomfördes för att underlätta utveck
lingen av den ursprungliga SIV-metoden. När det gäller ett standardsystems
livscykel studerades endast den första fasen "anskaffning" eller "upphandling"
av kund (se avsnitt 2.3.1). Frågor kring användning, förvaltning och
aweckling av standardsystem behandlades ej.

Anskaffning av standardsystem består i sin tur av tre områden: val,
anpassning och införande. Metodfrågor om införande av standardsystem
nedprioriterades eftersom detta har stora likheter med införande av
egenutvecklade system. Metodarbetet kom istället att koncentrera sig på de
speciella utvecklingsområdena val och anpassning av standardsystem. Detta
ledde fram till två delmetoder för val respektive anpassning som är
integrerade med varandra.

SIV-metoden för anpassning togs fram före SIV-metoden för val. Motivet
för detta var att samarbetsföretagen upplevde ett större behov av metodik
för anpassning eftersom kunskap och kompetens inom detta område var
mer begränsat än för val av standardsystem. Vidare gjorde vi en bedömning
att det skulle bli lättare att utveckla en valmetodik om vi kände till hur den
efterföljande metodiken för anpassning såg ut.

SIV-metoden i ursprunglig form innehåller inte alla huvuddelar i en
metodik (se avsnitt 2.4.2). Förutom ett överordnat perspektiv finns en
arbetsmodell för utvecklingsområdena val och anpassning. Det som saknas
är en intressentmodell över olika aktörer och deras ansvarsroller.
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3.2 Val av standardsystem

SIV-metoden för val av standardsystem finns presenterad i detalj i boken
Anveskog-Nilsson-Nord (1984b). En första version av val-metodiken presen
terades redan i boken Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson (1983).
Böckerna är i första hand underlag för undervisning och praktiskt arbete
inom området. En mer vetenskaplig redogörelse för SIV-metoden för val
har jag dokumenterat i symposierapporter (Nilsson 1984b, 1985b).

Nedan beskrivs först några olika vägval (avsnitt 3.2.1) och synsätt (avsnitt
3.2.2) som ligger bakonl valmetodiken. Sedan redogörs för själva uppbygg
naden av SIV-metoden för val i form avarbetssteg (avsnitt 3.2.3), dokumen
tation (avsnitt 3.2.4) och bedömningsfaktorer (avsnitt 3.2.5). För en mer
detaljerad metodpresentation med belysande exempel och praktikfall
hänvisas till Anveskog-Nilsson-Nord (1984b).

3.2.1 Vägval för val

Vid utvecklingen av SIV-metoden ställdes vi inför ett antal vägval som kom
att påverka valmetodikens utseende. Dessa vägval berör mer exakt vilka
föremål (eller objekt) som valprocessen handlar om i och med att ett
företag beslutar om att anskaffa standardsystem. När det gäller mer över
gripande vägval för SIV-metoden i dess helhet hänvisas till avsnitt 3.1.3.

Standardsystem och hårdvara

Ett viktigt övervägande är om SIV-metoden ska behandla frågor kring val
av hårdvara (utrustning) om detta blir aktuellt vid anskaffning av standard
systern (programvara). Man kan här tänka sig ett par olika situationer: (i)
En befintlig hårdvara finns på företaget i förväg (ii) En upphandling av
hårdvara och standardsystem måste äga rum parallellt. Vi ställdes inför
följande vägval:

Fristående metod
En metod för enbart val av standardsystem (programvara) som är helt
fristående och ej beaktar en eventuell parallell process med val av
hårdvara.
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Samordnad metod
En metod som har primärt fokus på val av standardsystem (program
vara) men som även behandlar vissa tekniska krav på hårdvara för
samordning. Dessa tekniska krav kan användas som underlag för
beslut om att införa standardsystemet på befintlig hårdvara eller om
nyjkompletterande hårdvara nlåste anskaffas.

Komplett metod
En metod som in'nehåller integrerade delar för val av standardsystem
och val av kompletterande hårdvara.

Vi valde att satsa på en s.k. samordnad metod. Våra samarbetsföretag priori
terade en fokuserad -metodik på val av standardsystem. Man varnade för
risken att hårdvaran skulle styra och dominera över valet av progranlvara vid
en mer komplett meto.dik. Vidare ansågs en fristående metod medföra
risker för att ett helt. fritt val av programvara kunde medföra svåra eller
orimliga tekniska kray på hårdvara inom ett företag. Vägvalet mot en
samordnad metod berör målet om genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1) genom
att SIV-metodens räckvidd begränsas till upphandlingsprojekt som har ett
fokus på val av programvara.

Standardsystem och leverantör

Ett standardsystem tillverkas och marknadsförs aven leverantör. En
anskaffning av standardsystem innebär att nlan väljer både en produkt
("kärnprodukt") och en leverantör. Man kan här tänka sig att lägga olika
tonvikter vid bedömning av produktens kvalitet och leverantörens kvalitet
under en ·valprocess. Inför utvecklingen av SIV-metoden ställdes vi inför
följande vägval:

Separat metod
En metod som b'egränsar sig till att enbart studera frågor kring själva
standardsystemet. Leverantörens betydelse för valet nedtonas.

Helhetsmetod
En metod som framhäver en helhetsbedömning av standardsystenl och
leverantör. Man, försöker välja en bästa kombination.

Vi valde att satsa på en s.k. helhetsmetod. Detta berodde på att våra
samarbetsföretag framfärde starka erfarenheter av att leverantören och dess
förmåga till service och support har stor inverkan på graden av framgång vid
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ett införande av standardsystem. En separat metod skulle leda till ett för
snävt synsätt vid anskaffning och upphandling. Detta vägval mot en helhets
metod berör målet om användbarhet (se avsnitt 3.1.1) genom att SIV
metoden härigenom kan ge effekter i form av ett bättre beslutsunderlag vid
val av standardsystem.

3.2.2 Synsätt för val

Jag ska här beskriva några karakteristiska drag hos val av standardsystem
som utvecklingsområde. Dessa utgör sammantaget ett bakomliggande synsätt
för SIV-metoden som sedan presenteras i detalj i avsnitten 3.2.3 - 3.2.5.
Beskrivningen av valprocessen tar utgångspunkt i hur erfarna upphandlare
("proffs") går tillväga vid val av standardsystem. Detta arbetssätt bildar en
,"idealmodell" som SIV-metoden baserar sig på.

Val av standardsystem kan betraktas som en beslutsprocess. Man väljer ett
alternativ bland flera potentiella standardsystem. Mer korrekt uttryckt väljer
man hela tiden bort standardsystem som är underlägsna tills endast ett
alternativ återstår. Det valda alternativet upplever man som "bäst" efter en
sammanvägning av olika belutsfaktorer.

Aktuella handlingsalternativ består av alla tillgängliga standardsystem på
marknaden som täcker avgränsat verksamhetsområde. Även lämpliga kombi
nationer av standardsystem, som var för sig täcker olika delar av verksam
heten, kan utgöra slagkraftiga alternativ. Förutom standardsystemalternativ
kan man formulera ett nollalternativ som innebär egenutveckling eller
oförändrad verksamhet.

Under valet sker parvisa jämförelser mellan verksamhetens krav och de
olika standardsystemens möjligheter och begränsningar. Dessutom kan man
ställa standardsystemen mot varandra och rangordna dessa utifrån olika
verksamhetskrav. För att effektivisera valprocessen kan man tillgripa
förenklingar för att begränsa jämförelsearbetet. Ett effektivt sätt är att dela
upp valprocessen i ett antal arbetssteg. Under vissa arbetssteg fattas beslut
om att:

Förkasta några standardsystenl som för tillfället inte uppfyller våra
krav (bortsållning).

Gå vidare i processen med en fördjupad bedömning av kvarvarande
standardsystem.
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Dessa arbetssteg utgör beslutspunkter som stegvis reducerar handlings
alternativen Gfr Ramström, 1969, s. 23-25 & Mintzberg et al, 1976). Man har
då möjlighet att genonlföra successivt förfinade jämförelser för kvarvarande
standardsystem. Alla jämförelsefaktorer eller bedömningsfaktorer har inte
samma betydelse vid ett val. Ett effektivt sätt är att söka efter utslagsgivande
("knock-out") faktorer som underlättar en första bortsållning av standard
system. Man bör sedan relativt snabbt göra ett urval av två till fyra stan
dardsystem som bildar "finalister" för en slutlig utvärdering. Att arbeta med
utslagsgivande faktorer motsvarar vad Bettman (1979) och Van Raaij (1988)
kallar för "sequential elimination" utifrån "cut-off points". Det liknar även
Tverskys (1972) metod för "elimination by aspects".

En valprocess är inte alltid "rätlinjig" utan ibland iterativ till sin karaktär.
Nya förutsättningar påverkar tidigare beslut. Man får då räkna med ett antal
valomgångar. Detta försvårar jämförelsearbetet. Att valprocessen upprepas
kan bero på att:

Kunskaperna om standardsystemens existens och deras möjligheter/
begränsningar ej är fullständiga och förbättras över tiden.

Leverantören ändrar förutsättningarna för användning av standard
systemen, t.ex. nya eller bortdragna erbjudanden.

Kundens egna förutsättningar ändras, t.ex. uppvärderade eller prutade
verksamhetskrav.

Val av standardsystem kan ses som en systematisk beslutsprocess. Man väljer
successivt bort standardsystem tills endast ett alternativ kvarstår. Man kan
tvingas till iterationer (upprepningar, omtagningar) om förutsättningarna
ändras. En "val-metod" bör anvisa regler för bortsållning och iterationer.

3.2.3 Arbetssteg för val

Arbetssteg för val av standardsystem enligt SIV-metoden utvecklades i två
versioner. Den första versionen kopplade SIV-metoden mycket hårt mot de
tidigare utvecklade V-modellen och ISAC-metoden (se avsnitten 2.1.3 och
2.2.3). Val av standardsystem placerades in som ett delområde inom utveck
lingsområdet verksamhetsstudie. Enligt Anveskog-Järperud-Lundeberg
Melin-Nilsson (1983, kapitel 4, s. 106) innehåller utvecklingsområdet
"Verksamhetsstudier med val av standardsystem" en uppsättning arbetssteg
som framgår av tabell 3.B.
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SIV3 Verksamhetsstudier med val av standardsystem

V31 Indelning idelinformationssystem
V32 Bedömning av möjligheter att tillämpa standardsystem
V33 Val av standardsystem med leverantör:

V331 Bidragsanalys och grov informationsanalys
V332 Studier av standardsystem, leverantör och

utrustning (inkl demonstration och studiebesök)
V333 Jän1förelse
V334 Urval
V335 Slutligt val

med grov uppskattning av anpassningsresurser
V34 Studie av delinformationssystem med egenutveckling
V35 Samordning av delinformationssystem

(standardsystem och egenutvecklade system)

Tabel13.B Val: första version (SIV-metoden)

Verksamhetsstudier delades upp i fem grova steg. Val av standardsystem
(V33) delades i sin tur in i fem underliggande arbetssteg. Vi betonade också
i arbetsstegen att det var viktigt med en helhetsbedömning av både
standardsystem och leverantör. Krav på utrustning (hårdvara) betraktades
som underordnat själva valet av standardsystem. En bedömning av möjlig
heter att tillämpa standardsystem (V32) på företaget görs innan man börjar
studera utbudet på marknaden (V332). Man undersöker om verksamhets
området är aven så generell karaktär att det borde finnas användbara
standardsystem på marknaden. -

Från våra samarbetsföretag riktades en del kritik mot att denna första
version av SIV-metoden bestod av för få typiska arbetssteg för val av
standardsystem. Dessutom framfördes synpunkter på att ha en lösare
koppling till V-modellen och ISAC-metoden. Företagen eftersökte att SIV
metoden skulle ha öppnare gränssnitt mot andra befintliga systemutveck
lingsmetoder på marknaden. Detta föranledde oss att utveckla en andra
version av SIV-metoden för val. Här betraktade vi val av standardsystem
som ett helt eget utvecklingsområde. På grov nivå delade vi upp val
processen i fyra naturliga arbetsmoment (se figur 3.2):
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Figur 3.2 Arbetsmoment vid val
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I Behov- och kravanalys
Titta inåt mot verksamheten och formulera behov och krav.

II Marknadsundersökning och leverantörskontakter
Titta utåt mot marknaden och studera utbudet av standardsystem.

III Jämförelse och utvärdering
Verksamhetens behov och krav ställs mot de olika standardsystemens
möjligheter och begränsningar.

IV Beslut
Bortsållning och slutligt val av standardsystem.

Denna uppdelning motiverades av att skilda arbetsmonlent erfordrar något
olika slag av kunskap, kompetens och färdigheter. Varje moment består i sin
tur av ett antal arbetssteg. Mer korrekt uttryckt varvar man arbetet mellan
de olika momenten men i huvudsak följer man ordningsföljen ovan. Enligt
Anveskog-Nilsson-Nord (1984b, kapitel 2, s. 42) består SIV-metoden för val
av standardsystem aven uppsättning arbetssteg som framgår av tabell 3.C.

Vi har delat in valprocessen i 14 arbetssteg. Dessutonl har vi ett för-steg i
form aven behovsanalys (steg O) som bildar underlag för själva valet. En
behovsanalys behöver genomföras vid både egenutveckling och anskaffning
av standardsystem. Med steget behovsanalys ville vi markera betydelsen av
att ha en väl genomarbetat verksamhetsbeskrivning eller kravspecifikation
sonl utgångspunkt för valprocessen.

Dock kan verksamhetens krav ändras under valprocessens gång när man
studerar· olika alternativa standardsystem. Genom en behovskomplettering
(steg 8) sker därför en uppgradering av kravspecifikationen. För varje
arbetssteg ovan finns korsreferenser dels till vilka arbetsmoment som berörs
dels till nl0tsvarande arbetssteg i den första versionen av SIV-metoden för
val av standardsystem.

Alla arbetssteg under valet är inte lika omfattande. Vi har angett en lämplig
arbetsfördelning uttryckt i procent för de 14 arbetsstegen under val
processen. Dessa procentsatser bygger på erfarenheter från "professionella"
upphandlare av standardsystem. Det var ett starkt önskemål från samarbets
företagen att få sådana nyckeltal för effektivare planering av konkreta
upphandlingsprojekt.
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Val av standardsystem

o Behovsanalys

1 Förutsättningsanalys (3%)

2 Marknadsundersökning (5%)

3 Leverantörsbedömning (5%)

4 Offertbegäran (5%)

5 Jämförelse (10%)

6 Urval (2%)

7 Demonstration (5%)

8 Behovskomplettering (15%)

9 Utvärdering (25%)

10 Preliminärval (3%)

11 Testkörning (10%)

12 Förhandling (7%)

13 Beslut (4%)

14 Delgivning (1 %)

(moment I) (steg V31,V32,V331)

(moment I)

(moment II,IV) (steg V332)

(moment II,IV) (steg V332)

(moment II)

(moment III,IV) (steg V333)

(moment III,IV) (steg V334)

(moment II) (steg V332)

(moment I)

(moment III) (steg V335)

(moment IV)

(moment II)

(moment II)

(moment IV) (steg V335)

(moment II)

Tabell 3. C Val: andra version (SW-metoden)

En viktig skiljelinje under valet går efter arbetssteget "urval" (steg 6). Man
kan uttrycka det som att valpro.cessen består av två faser:

Arbetssteg 1-6 30%
Arbetssteg 7-14 70%

Den bärande iden är att man relativt snabbt ska göra ett urval av 2-4
standardsystem som "finalister" för en närmare granskning. Man orkar inte
studera alla standardsystem lika omsorgsfullt. Under en valprocess behöver
man ej sällan göra iterationer till tidigare arbetssteg om man får ny kunskap
om standardsystemalternativen. Detta kan medföra att man får genomlöpa
arbetsstegen i flera valomgångar. Några exempel på iterationer (återhopp)
markeras av pilarna i arbetsmodellen i tabell 3.C. Här visas att möjliga
iterationer kan gå från steg 9 eller 13 tillbaks till steg 2, 3, 5 eller 6.
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Vi försökte i den andra version av SIV-metoden att täcka in så många
valsituationer som möjligt. Resultatet blev en s.k. maximal metod för
anskaffning av standardsystem. Men vi påpekar behovet av situations
anpassning. SIV-metoden ger en meny över arbetssteg.. En användare kan
välja lämpliga steg och bestämma en egen ordningsföljd mellan dessa för sin
valsituation. Det viktiga är att man går igenom alla de fyra arbetsmomenten.
För att underlätta för t.ex. småföretag utarbetade vi även en variant för
snabbval. Enligt Anveskog-Nilsson-Nord (1984b, kapitel 2, s. 43) innehåller
SIV-metoden för snabbval följande uppsättning av arbetssteg (tabell 3.D):

Snabbval av standardsystem

A Grov behovsanalys och
förutsättningsanalys (5 %) (steg 0,1) (moment I)

=> B Marknadsundersökning och
leverantörsbedömning (10%) (steg 2,3,6) (moment II,IV)

C Verksamhetsanalys och
demonstrationer (35%) (steg 0,7,8) (moment 1,11)

c:=::> D Utvärdering (20%) (steg 9) (moment III)
E Offertbegäran (10%) (steg 4) (moment II)

~ F PreliminärvaI (5%) (steg 10) (moment IV)
<i= G Förhandling och

beslut (15%) (steg 12,13) (moment II,IV)

Tabel13.D Snabbval (SW-metoden)

Denna metod för snabbval är en bantning av den maximala varianten av
SIV-nletoden för val av standardsystem (tabell 3.C). Korsreferenser anges
dels till motsvarande arbetssteg i max-varianten dels till aktuella arbets
monlent. De väsentligaste skillnaderna mellan max-varianten och snabbvalet
är (i) omfattning, genom att färre arbetssteg genomförs (ii) tempo, genom
att vissa arbetssteg slås ihop och därmed genomförs snabbare (iii) offert
begäran, steget genonlförs senare och får karaktären av beslutsunderlag.
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Vissa arbetssteg i SIV-metoden utgör beslutspunkter då man väljer bort
vissa standardsystem som ej uppfyller formulerade krav i, tillräcklig
omfattning. Annorlunda uttryckt har man ett antal kontrollstationer som
aktuella standardsystem måste passera för att få fortsätta i valprocessen.
Starrdardsystemen får då olika status under valprocessen:

Tillgängliga standardsystem
Tänkbara standardsystem
Intressanta standardsystem
Användbara standardsystem
Utvalda standardsystem
Prioriterade standardsystem
Valt standardsystem

(steg 2)
(steg 2)
(steg 3)
(steg 5)
(steg 6)
(steg 9)
(steg 10,13)

(steg B)

(steg B)

(steg B)
(steg D)
(steg F,G)

Korsreferenser görs till de arbetssteg som utgör beslutspurlkter under valet
för dels max-varianten dels snabbvals-varianten enligt SIV-metoden.

3.2.4 Dokumentation för val

Under varje arbetssteg enligt SIV-metoden utnyttjar och framställer man
olika typer av dokumentation. En valprocess innebär en hel del jämförelser
mellan verksamhetens krav och olika standardsystems egenskaper. I avsnitt
3.1.2 påtalades att man vid en jämförelse behöver tillgång till tre olika
former av dokumentation: Verksamhetsbeskrivning, Standardsystembeskriv
ning och Jämförande beskrivning. SIV-metoden anger anvisningar för
framställning av jämförande beskrivningar. Som underlag behövs en väl
genomarbetad verksamhetsbeskrivning och en acceptabel kvalitet på
tillgängliga beskrivningar av standardsystem.

SIV-metoden ska kunna ta emot och dra nytta av verksamhetsbeskrivningar
från olika etablerade metoder för systemutveckling som idag används på
företag och organisationer. För att belysa hur en koppling kan ske mot SIV
n1etoden har vi utgått från ISAC-metoden för verksamhetsbeskrivning
(enligt Lundeberg-Goldkuhl-Nilsson, 1978a). En verksamhetsbeskrivning bör
vid val av standardsystem åtminstone innehålla följande dokumenttyper:

Verksamhetsgraf (V-graf)
Informationssystemförteckning
Bidragstabell
Kalkyl

(steg 0,8)
(steg 0,4,5,8,9)
(steg 0,5,8,9)
(steg 0,6,8,9,10,13)
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Korsreferenser anges till de arbetssteg som dokumenten framställs eller
används under enligt SIV-metoden för val av standardsystem (se tabeI13.C).
Ett viktigt dokument är informationssystemförteckningen. Här förtecknas
först alla funktioner i verksamheten för att sedan klassificeras efter
systemtyp: manuella system, egenutvecklat system och standardsystem. På
detta sätt får man en checklista över funktioner i verksamheten som är
möjliga att skaffa standardsystem för. Sarrlbandet mellan olika verksamhets
fUflktioner framgår av V-graferna. Bidragstabellen anger vilka nyttoeffekter
ett standardsystem ska ge för verksamheten. En kalkyl visar förväntade
intäkter och kostnader för en investering i standardsystem på företaget.

Beskrivningar av tillgängliga standardsystem på marknaden kan inhämtas
genom olika informationskällor. Nedan visas några vanliga exempel på
standardsystembeskrivningar som man kan utnyttja under en valprocess:

Officiella sammanställningar
Fackpress
Informationsmaterial
Offertsvar
Mu.ntliga kontakter
i\nvändarhandbok
Systembeskrivning
Testavtal
Preliminäravtal

(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 4,5)
(steg 2,3,7)
(steg 4,5,9)
(steg 4,5,9)
(steg 11)
(steg 12,13)

Med officiella sammanställningar avses kataloger och databaser över
utbudet av standardsystem på marknaden. Informationsmaterial kan t.ex.
vara broschyrer och årsredovisningar från leverantörer. Avtal är en juridisk
handling som tecknas mellan kund och vald leverantör. SIV-metoden
föreslår att kunden enbart tecknar ett preliminäravtal efter valprocessen.
Detta för att gardera sig mot om leverantören råkar göra allvarliga
felbedömningar av anpassningsbehoven. Ett slutavtal tecknas efter arbetet
med anpassning då man exakt vet vilka förändringar som krävs. I ett
preliminäravtal bör man reglera vilka punkter som ska tas med i ett
slutavtal.

Kärnan i SIV-metoden är förslag på olika typer av jämförande beskrivningar
som kan framställas under valprocessen. SIV-metoden rekommenderar
följande dokumenttyper för arbetet med val av standardsystem:



- 119 -

Marknadsöversikt (steg 1-14)
En översikt av intressanta standardsystem och hur de uppfyller
formulerade krav på olika faktorer.

Offertmall (steg 4,5)
En hjälpmall över faktorer och funktioner som intressanta leveran
törer ska reagera på i en offert.

Checklista vid demonstration (steg 7)
En hjälpmall över faktorer och funktioner som ska bevakas vid en
demonstration hos en leverantör eller referensföretag.

Jämförelsematris (steg 9)
Poängsättning av utvalda standardsystem för några viktade faktorer
och funktioner.

Funktions/moduljämförelse (steg 9-14)
Samband mellan funktioner i verksamheten och programrnoduler i ett
studerat standardsystenl.

Testmall (steg 11)
En hjälpmall över faktorer och funktioner som ska bevakas vid en
testkörning av standardsystem.

Förhandlingsförteckning (steg 12)
Frågor om avtalsvillkor och utbyggnader/ändringar som ska diskuteras
med leverantören.

Marknadsöversikt och funktions/moduljämförelse har karaktären av s.k.
genomgående dokumentation som byggs upp, används och förändras under
ett flertal arbetssteg under valprocessen.

3.2.5 Bedömningsfaktorer för val

Standardsystem behöver bedömas utifrån olika faktorer eller kriterier för att
få ett mer nyanserat beslutsunderlag. Dessa faktorer berör olika bedöm
ningsområden. Enligt SIV-metoden är det främst fyra områden som studeras
i detalj (se figur 3.3):

Leverantörens miljö
(t.ex. service och support som leverantören erbjuder).
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Leverantörens miljö

Teknik

Produkt

Applikation

Standardsystem

Figur 3.3 Bedömningsområden
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Produktegenskaper
(t.ex. vilken utbildning och dokumentation som finns).

Tekniska förutsättningar
(t.ex. vilken datormiljö och operativsystem som krävs).

Applikationskrav
(t.ex. systemstruktur och krav på funktioner).

Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av både leverantör och
standardsystem. Själva standardsystemet berör frågor om produkt, teknik
och applikation. Man behöver balansera bedömningsområdena mot
varandra. Att välja det bästa standardsystemet ur applikationssynpunkt
behöver inte alltid innebära en bra leverantörsmiljö.

SIV-metoden omfattar checklistor med förslag på bedömningsfaktorer eller
utvärderingskriterier för ovannämnda områden. Faktorerna är sorterade på
olika grupper inom respektive område. Ett representativt utdrag från dessa
checklistor framgår av figur 3.4. Vid praktiskt arbete väljer man ut lämpliga
faktorer från SIV-metodens checklistor. De utvalda faktorerna är av två slag:

Utslagsgivande faktorer ("knock-out" - faktorer)
Faktorer som vid ett negativt utfall förkastar ett standardsystem direkt
från fortsatt bedömning under en valprocess.

Värderingsfaktorer (kompensatoriska faktorer)
Övriga faktorer som samverkar till att skapa ett helhetsintryck av
standardsystem. Man kan kompensera vissa sämre utfall på enstaka
faktorer mot ett flertal bättre utfall på andra faktorer.

Utslagsgivande faktorer underlättar sökarbetet efter standardsystem som kan
ge ett användbart stöd för verksamheten. Dessa faktorer är ofta ett fåtal; ca
5-10% av totala antalet faktorer. För många utslagsgivande faktorer medför
en risk att man missar en rad intressanta standardsystem.

Under valet formulerar man krav på aktuella bedömningsfaktorer under
arbetssteget "Förutsättningsanalys" (steg 1, tabell 3.C). Uppgifter om hur
standardsystemen uppfyller de olika faktorerna inhämtas främst under
arbetsstegen "Marknadsundersökning" (steg 2), "Leverantörsbedömning"
(steg 3) och "Offertbegäran" (steg 4). Resultatet dokumenteras i en
"Marknadsöversikt". Under det fortsatta arbetet med anpassning av stan
dardsystem kan analysen av faktorerna för applikation och teknik fördjupas.



Leverantör
* Storlek
* Strategi
* Marknad
* Image
* Relationer
* Kompetens
* Support
* Ansvar

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

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

Applikation
* Omfattning
* Säkerhet
* Verktyg
* Gränssnitt
* Systemuppbyggnad
* Enkelhet
* Funktioner
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(omsättning, antal anställda)
(leverantörens marknadsandel, framtidsplaner)
(sortiment, kundkategori, placeringsort)
(arbetssätt, öppenhet, rykte)
(våra tidigare erfarenheter, kontaktpersoner)
(produkt, branschkunnande, service)
(installation, utbildning, underhåll)
(garantier, produktansvar)

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

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

(områdesavgränsning, täckningsgrad)
(datasäkerhet, behörighet, felfrekvens)
(frågespråk, rapportmöjligheter)
(för-/eftersystem, manuella rutiner)
(systemstruktur, layouter)
(användbara resp överflödiga funktioner)
(listning av funktioner inom applikationen)

Figur 3.4 Checklista för bedömningsområden (utdrag)
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3.3 Anpassning av standardsystem

SIV-metoden för anpassning av standardsystem finns presenterad i detalj i
boken Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson (1983). En kortare
version av anpassningsmetodiken presenteras även i Anveskog-Nilsson-Nord
(1984b, kapitel 8). Böckerna är i första hand underlag för undervisning och
praktiskt arbete inom området. En mer vetenskaplig redogörelse för SIV
metoden för anpassning har jag dokumenterat i symposierapporter (Nilsson
1984b, 1985b).

Nedan beskrivs först några olika vägval (avsnitt 3.3.1) och synsätt (avsnitt
3.3.2) som ligger bakom anpassningsmetodiken. Sedan redogörs för själva
uppbyggnaden av SIV-metoden för anpassning i form av arbetssteg (avsnitt
3.3.3) och dokumentation (avsnitt 3.3.4). För en mer detaljerad metod
presentation med belysande exempel och praktikfall hänvisas till Anveskog
Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson (1983).

3.3.1 Vägval för anpassning

Vid utvecklingen av SIV-metoden ställdes vi inför ett antal vägval som kom
att påverka anpassningsmetodikens utseende. Dessa vägval berör mer exakt
vad som är föremål för anpassning och vem som sköter anpassningen. När
det gäller mer övergripande vägval för SIV-metoden i dess helhet hänvisas
till avsnitt 3.1.3.

Standardsystem eller verksamhet

Efter ett val har man normalt ej en perfekt träffyta mellan verksamhet och
standardsystem. Ett antal unika särdrag präglar alltid en verksamhet. Detta
leder fram till ett anpassningsbehov. Ett första övervägande blir då vad som
är mest lämpligt att anpassa: Standardsystemet eller Verksamheten? Vi
ställdes inför följande vägval:

Ensidig anpassning
Metoden ska förorda och rekommendera att anpassning ska ske
enbart i standardsystemet eller enbart i verksamheten.

Ömsesidig anpassning
Metoden ska betona att man bör överväga anpassningar både
standardsystemet och i verksamheten.
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Vid utveckling av SIV-metoden valde vi att satsa på iden om ömsesidig
anpassning. Motivet för detta var att vi eftersträvade en metodik som kunde
tillämpas vid olika situationer för anpassning. Det beror på situationens
karaktär om man ska framhäva anpassningar i verksamhet, standardsystem
eller bådadera. Vårt vägval mot att förorda en ömsesidig anpassning berör
målet om genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1) genom att SIV-metoden får en
utökad räckvidd mot olika typer avanpassningssituationer.

Det kan verka förvånande att vi inte med vårt kundperspektiv föreslog att
man alltid bör genomföra anpassningar i standardsystemet. Från tidigare
arbete med ISAC-metoden var vi vana vid ett användarorienterat synsätt på
systemutveckling. Men vid upphandling av standardsystem finns det även
argument för att överväga anpassningar i en verksamhet. Det ligger i sakens
natur att man här får vara beredd på att anpassa sig något efter systemet;
annars bör man överväga andra alternativ med egenutveckling. Vidare har
standardsystem en inbyggd verksamhetskompetens och det kan vara
konserverande för ett företag om man inte har möjligheter att ändra i sin
verksamhet. Allt detta pekar på att en kund även kan tjäna på att anpassa
den egna verksamheten.

Från leverantörshåll framfördes väldigt starkt synsättet att man alltid bör
genomföra anpassningar i verksamheten i stället för i standardsystemet.
Våra samarbetsföretag som representerade kundsidan betonade i gengäld
betydelsen av att studera möjligheterna att förändra i standardsystemet. Vår
ståndpunkt blev att man med SIV-metodens hjälp förutsättningslöst ska
undersöka var de bästa anpassningarna kan utföras.

Kund eller leverantör

SIV-metoden rekommenderar således anpassningar i både verksamhet och
standardsystem. Arbete med anpassningar kan då utföras av både kund och
leverantör. Ett ytterligare övervägande blev om metoden skulle ge anvis
ningar för både kundens och leverantörens arbete. Vi ställdes inför följande
vägval:

Kundstöd
Metoden stpdjer enbart kundens arbete med anpassningar.

Totalt stöd
Metoden stödjer både kundens och leverantörens arbete med
anpassningar.
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Vid utvecklingen av SIV-metoden valde vi att satsa på kundstöd. Motivet för
detta var att vi ville ha ett renodlat kundperspektiv på anpassnings
metodiken. SIV-metoden skulle enbart markera när det behövdes vidare
utvecklingar av standardsystemet genomförda av leverantören. Anvisningar
för hur leverantören sedan kan gå tillväga vid anpassningar i sitt standard
systern ligger utanför SIV-metodens ansvarsområde. Vägvalet mot ett
kundstöd berör målet om genomförbarhet (se avsnitt 3.1.1). SIV-metoden
får en begränsad räckvidd till att stödja enbart kundens situation vid
anskaffning av standardsystem.

3.3.2 Synsätt för anpassning

Jag ska här beskriva några karakteristiska drag hos anpassning av standard
systern som utvecklingsområde. Dessa utgör sammantaget ett bakomliggande
synsätt för SIV-metoden som sedan presenteras i detalj i avsnitten 3.3.3 och
3.3.4.

Anpassning betraktas som en ömsesidig l sammanfogning av berörd
verksamhet och valt standardsystem mot varandra. Målet är att nå en
tillräckligt god träffyta mellan dessa. Under anpassningsarbetet sker
detaljerade jämförelser mellan verksamhetens krav och standardsystemets
egenskaper. Man behöver noggrant studera graden av överensstämmelse
mellan funktioner (med indata/utdata) iverksamheten och programmoduler
(med input/output) i standardsystemet. Se figur 3.5. För att effektivisera
anpassningsprocessen 'behöver man tillgripa förenklingar för att begränsa
jämförelsearbetet. Ett effektivt sätt är att söka efter kritiska funktioner och
faktorer för att få verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt med
hjälp av standardsystemet.

Syftet med anpassning är att få en god samklang mellan' verksamhet och
standardsystem. Man planerar hur standardsystemet ska utnyttjas på bästa
sätt i verksamheten. Ett fruktbart sätt är att leta efter gemensamma och
skilda delar mellan verksamhet och standardsystem. Skillnader mellan
verksamhet och standardsystem resulterar i anpassningsbehov. Som underlag
kan man använda en s.k. relationsmodell. Se figurerna 3.6,a och 3.6b som
visar två alternativa ritsätt. Relationsmod.ellen bygger<'på principerna för
mängddiagram (Venn-diagram). Man har i detta fall en mängd för verksam
heten och en mängd för standardsystemet. Relationsmodellen är en form för
beskrivning av ett jämförelseförlopp. Modellen visar olika utfall (möjliga
relationer) som kan uppstå vid en jämförelse mellan en avgränsad
verksamhet och ett studerat standardsystem.
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Standardsystem

Indata Input

Funktion
Program
modui

Utdata Output

Figur 3.5 Jämförelse mellan verksamhet och standardsystem
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Den bärande iden är att få en så stor träffyta eller snittyta som möjligt
mellan verksamhet och standardsystem. Det ursprungliga snittet utgörs av
för verksamheten direkt acceptabla delar av standardsystemet (utfall 1, figur
3.6). Man bör i startläget ha en relativt stor träffyta. Enligt uppskattningar
från våra samarbetsföretag i SIV-projektet bör ca 40-60% av verksamhetens
behov vara tillgodosett av standardsystemet direkt efter ett val. Väsentliga
eller bärande funktioner bör hamna i utfall 1. Snittet eller träffytan kan
sedan förändras och utökas mot båda hållen:

Verksamheten förändras mot standardsystemet;
genom effektiviseringar (utfall 2) av verksamheten om man hittar
geniala uppslag eller kostnadsbesparande lösningar i standardsystemet
eller genom rena anpassningar (utfall 5) av verksamheten om man
behöver ge efter och pruta på kraven.

Standardsystemet förändras mot verksamheten;
när man förhandlar med leverantören om utbyggnader/tillägg (utfall
3) och interna ändringar (utfall 4) av standardsystemet alternativt när
kunden gör modifieringar/ändringar (utfall 6) av standardsystemet på
egen hand.

Relationsmodellen försöker illustrera denna dynamik genom att markera
hur standardsystemet och verksamheten så att säga "töjs ut" mot varandra.
Det slutgiltiga (utökade) snittet utgörs av utfallen 1-6 och markeras aven
kraftig linje i relationsmodellen. Överensstämmelsen eller träffytan bör då
vara ca 80% eller mer för att standardsystemet ska kunna ge ett fullgott
verksamhetsstöd (se Canning, 1983, s. 9). Relationsmodellen i övrigt anger
delar som är åtskilda (komplementmängder):

Delar av verksamheten som ej kan täckas av standardsystemet;
som blir föremål för egenutveckling (utfall 7) eller som utsätts för
"ingen förändring" (utfall 8) dvs oförändrad verksamhet ("status quo").

Delar av standardsystemet som ej täcks av verksamheten;
som från början är icke relevanta (utfall O) för verksamheten eller
som till slut blir outnyttjade, s.k. restpost (utfall 9).

De olika utfallen i relationsmodellen är numrerade från Otill 9. Nummer
följden anger i vilken ordning man kan analysera de olika utfallen under en
anpassningsprocess. Relationsmodellen är symmetrisk genom att man kan
utöka snittet åt olika håll och att det finns olika sätt att hantera eller se på
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Verksamhet

Standardsystem

8 Ingen förändring

2 Effektivisering

1 Acceptabla delar S Anpassning

1

6 Åndring av kund 3 Utbyggnad

4 Åndring av leverantör

o Icke relevant

9 Restpost

Figur 3.6a Relationsmodell (alternativ l)
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Figur 3.6b Relationsmodell (alternativ 2)
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delar som inte är gemensamma. Anpassning enligt relationsmodellen går ut
på att man steg för steg försöker förskjuta verksamhet och standar'dsystenl
mot varandra. Standardsystemet anpassas mot verksamheten och verksam
heten anpassas mot standardsystemet. Man förskjuter åt båda hållen när så
är lämpligt och möjligt. Man strävar efter att få verksamheten och standard
systemet att successivt närma sig varandra. Det råder annorlunda uttryckt
ett samspel mellan verksamhet och standardsystem.

Det finns olika möjligheter att genomföra anpassningar i ett standardsystem.
Ett vanligt arbetssätt är att leverantören delar upp standardsystemet i en
"kärna" och ett "skal". Standardsystemets kärna är alltid fastlåst medan
anpassningar för en kunds räkning tillåts i kringliggande skal. Sådana
anpassningar kan t.ex. realiseras genom parameterstyrning via urval från av
leverantören förspecificerade tabeller.

3.3.3 Arbetssteg för anpassning

Arbetssteg för anpassning av standardsystem enligt SIV-metoden finns
utvecklad i två versioner. Den första grundläggande versionen kopplade
SIV-metoden mycket hårt mot de tidigare utvecklade V-nlodellen, och ISAC
metoden (se avsnitten 2.1.3 och 2.2.3). Anpassning av standa:tdsystem
placerades in som en del av utvecklingsområdena informationsstudie,
systemutformning och realisering. I det första området informationsstudie
placerades in ett moment som kallades för anpassningsplanering. Enligt
Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson (1983, kapitel 4, s. 106) inne
håller utvecklingsområdet "Informationsstudie med anpassningsplanering" en
uppsättning arbetssteg som franlgår av tabell 3.E.

Informationsstudien delades upp i fem grova steg. Vissa av dessa steg
delades i sin tur in i ett antal underliggande arbetssteg. Arbetet börjar med
en fördjupad studie av både standardsystem (V41) och verksamhet (V42).
Detta' ligger till grund för en detaljerad jämförelse mellan verksamhet och
standardsystem. Som hjälpmedel utnyttjar man här den tidigare presen
terade relationsmodellen (avsnitt 3.3.2). Arbetet består aven grov och en
detaljerad anpassningsplanering med mellanliggande förhandling med leve
rantör (V43-V45). Korsreferenser anges för att markera under vilka arbets
steg man arbetar med respektive utfall enligt relationsmodellen (figur 3.6).
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SIV4 Informationsstudie med anpassningsplanering

V41 Studie av grundversion av standardsystemet
med relevanstest

V42 Fortsatt verksamhets- och informationsanalys
V43 Grovanpassningsplanering:

V431 Preliminär jämförelse
V432 Konvertering till nler jämförbar

dokumentation av standardsystemet
V433 Kompletterande jämförelse
V434 Beslut om accepterbarhet

och effektiviserbarhet
V435 Förhandlingsplanering inklusive

leverantörsdialog
V44 Förhandling:

V441 Förhandlingsdialog med
beslut om utbyggbarhet

V442 Förhandlingsdialog med
beslut om ändringsbarhet

V443 Avtalsformulering
V45 Detaljerad anpassningsplanering:

V451 Komplettering avanpassningsplan
V452 Beslut om anpassbarhet av verksamheten
V453 Beslut om modifierbarhet
V454 Beslut om ambitionsnivå
V455 Sammanställning av anpassningsplan

Tabel13.E Anpassningsplanering (SW-metoden)

(utfall O)

(utfall 1)
(utfall 2)

(utfall 3)

(utfall 4)

(utfall 5)
(utfall 6,9)
(utfall 7,8)

Vid den fortsatta utvecklingen av SIV-metoden utarbetades en kortare
version. Vi benämnde nu utvecklingsområdet "informationsstudie med
anpassningsplanering" för "logisk anpassning". Detta berodde på att vi ville
frikoppla SIV-metoden från V-modellen och ISAC-metoden. Motivet var att
SIV-metoden skulle kunna användas tillsammans med andra metoder för
systemutveckling på marknaden.
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Under den logiska anpas~.ningen planeras hur man kan utnyttja standard
systemet på bästa sätt i verksamheten. Arbetet leder fram till en anpass
ningsplan med aktuella utfall enligt relationsmodellen. Enligt Anveskog
Nilsson-Nord (1984b, kapitel 8, s. 166) består SIV-metoden för logisk
anpassning av följande uppsättning arbetssteg (tabell 3.F):

Logisk anpassning

1 Studie av standardsystemets (steg V41) (utfall O)
grundversion

2 Fördjupad behovsanalys (steg V42)
3 Jämförelse (steg V431-33)
4 Grovanpassningsplanering (steg V434-35) (utfall 1,2)
5 Slutförhandling

med leverantör (steg V44) (utfall 3,4)
6 Detaljerad anpassnings-

planering (steg V45) (utfall 5-9)

Tabel13.F Logisk anpassning (SW-metoden)

Det råder en överensstämmelse mellan den grundläggande versionen av
SIV-metoden och denna kortare variant. För varje arbetssteg finns kors
referenser till dels motsvarande steg i grundversionen av SIV-metoden dels
aktuella utfall enligt relationsmodellen (figur 3.6). Enligt SIV-metoden
omfattar arbetet med anpassning två moment:

Logisk anpassning

Fysisk anpassning

(anpassningsplanering)

(realisering)

Den logiska anpassningen har behandlats ovan. Under den fysiska
anpassningen sammanställs de olika systemdelarna till en helhet enligt
tidigare logisk anpassningsplan. Fysisk anpassning innebär en realisering av
önskat system för verksamheten. Som underlag används "spikade" utfall
enligt relationsmodellen. Man bygger e~t helhetssystem med hjälp av (i)
grundversionen av standardsysten1et (utfall 1,2,5); (ii) vidareutvecklingar av
leverantören (utfall 3,4) och egenutformade delsystem (utfall 6,7).
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Enligt Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson (1983, kapitel 4, s. 106)
innehåller området fysisk anpassning eller som det kallas "Realisering"
följande uppsättning arbetssteg (tabell 3.G):

SIV6 Realisering

V61 Uppbyggnad av tabeller och omläggning av register
V62 Test av grundversion av standardsystemet
V63 Egen systemframställning och verksamhetsanpassning

(inkl effektivisering) med byggande av gränssnitt
V64 Systemsammanställning och systenltest med leveranskontroll
V65 Införande-, drifts- och förvaltningsplanering

Tabell 3. G Fysisk anpassning (SW-metoden)

Denna arbetsmodell överensstämmer med de arbetssteg som presenteras för
fysisk anpassning i Anveskog-Nilsson-Nord (1984b, kapitel 8). SIV-metoden
innehåller mycket mer detaljerade anvisningar för logisk anpassning än för
fysisk anpassning. Våra samarbetsföretag ansåg att behovet av metodik var
väsentligt större för logisk anpassning. Fysisk anpassning är mer beroende
av de rutiner och standards som finns på varje enskilt företag.

3.3.4 Dokumentation för anpassning

Under varje arbetssteg enligt SIV-metoden utnyttjar och framställer man
olika typer av dokumentation. En anpassningsprocess innebär en hel del
jämförelser nlellan verksamhetens krav och standardsystemets egenskaper.
I avsnitt 3.1.2 påtalades att man vid en jämförelse behöver tillgång till tre
olika former av dokumentation: Verksamhetsbeskrivning, Standardsystem
beskrivning och Jämförande beskrivning. SIV-metoden anger anvisningar för
framställning av jämförande beskrivningar. Som underlag behövs en väl
genomarbetad verksamhetsbeskrivning och en acceptabel kvalitet på tillgäng
liga beskrivningar av standardsystem.
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SIV-nletoden ska kunna ta emot och dra nytta av verksamhetsbeskrivningar
från olika etablerade metoder för systemutveckling som idag används på
företag och organisationer. För att belysa hur en koppling kan ske mot SIV
metoden har vi utgått från ISAC-metoden för verksamhetsbeskrivning
(enligtLundeberg-Goldkuhl-Nilsson, 1978a).Enverksamhetsbeskrivningkan
då innehålla följande exempel på dokumenttyper:

Verksamhetsgraf (V-graf)
Informationssystemförteckning
Informationsprecedensgraf (I-graf)
Komponentrelationsgraf (K-graf)
Komponentförteckning
Processtabell

(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 2,3)
(steg 2,3)

Korsreferenser anges till de arbetssteg som dokumenten framställs eller
används under vid logisk anpassning enligt SIV-metodens kortare version (se
tabeI13.F). Redan under valet påbörjades arbete med verksamhetsgrafer och
informationssystemförteckning (se avsnitt 3.2.4). Nu fördjupas dessa beskriv
ningar för kritiska delar av anpassningen. Vidare kompletterar man med
detaljerade grafer över informationssamband och beskrivningar av termer
(komponenter) och processer (villkor och beräkningar).

Vid logisk anpassning behöver man tillgång till detaljerade beskrivningar av
valt standardsystem. Här får man förlita sig till leverantörens dokumentation.
Det händer ej sällan att leverantörernas beskrivningar av sina standard
systern är av bristande kvalitet. I ett sådant fall kan man tvingas till att för
kritiska delar försöka konvertera leverantörens standardsystembeskrivningar
till en mer jämförbar dokumentation. Nedan visas några vanliga exempel på
standardsystembeskrivningar som man kan utnyttja vid arbete med logisk
anpassning:

J\nvändarhandbok
Systembeskrivning
Register/ databasbeskrivning
Programmoduldokumentation
Slutavtal

(steg 1,3)
(steg 1,3)
(steg 1,3)
(steg 1,3)
(steg 5)

J\vtal är en juridisk handling som tecknas mellan kund och leverantör. SIV
metoden föreslår en avtalskonstruktion i två steg. Efter val av standard
system tecknas först ett preliminäravtal. När kunden fått ett helhetsgrepp
om nödvändiga anpassningar skrivs sedan ett slutavtal med leverantören.
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Fördelen med en sådan avtalskonstruktion är att leverantören blir mer
samarbetsvillig vid genomförande av anpassningar i standardsystemet.
Vidare har kunden en möjlighet att dra sig ur en upphandling om allvarliga
brister upptäcks i standardsystemet.

Kärnan i SIV-metoden är förslag på olika typer av jämförande beskrivningar
som kan framställas under arbetet med logisk anpassning. SIV-metoden
rekommenderar här följande dokumenttyper:

Funktions/moduljämförelse (steg 3-6)
Samband mellan funktioner i verksamheten och motsvarande
programmoduler i valt standardsystem. Notering av aktuella utfall
enligt relationsmodellen görs.

Jämförelsegraf (J-graf) (steg 3)
Parvisa jämförelser av indata/funktioner/utdata i verksamheten med
input/programmoduler/output i standardsystemet (enligt figur 3.5).

Strukturjämförelse (steg 3)
En jämförelse av informationsstrukur (datastruktur) för aktuella
databaser och register när det gäller verksamhetens krav och standard
systemets egenskaper.

Komponentjämförelse (steg 3)
En avbockning av om verksamhetens krav på önskade termer
(komponenter) finns representerade i standardsystemet. Detta gäller
för id-begrepp, söknycklar och olika attribut.

Processjämförelse (steg 3)
En jämförelse av hur bearbetningsregler i form av villkor och beräk
ningar i standardsystemet motsvarar verksamhetens uppställda krav.

Specifik relationsmodell (beslutsträd) (steg 3-6)
En listning av hur olika funktioner i verksamheten tillgodoses av
programmoduler i standardsystemet utifrån aktuella utfall i relations
modellen. Kan även dokumenteras i form av ett beslutsträd.

Förhandlingsförteckning (steg 4,5)
Frågor om avtalsvillkor och utbyggnader/ändringar som ska regleras
i detalj med leverantören.



- 136 -

Grafer över definierade gränssnitt (steg 6)
En specifikation över hur gränssnitten (kopplingarna) ska fungera
mellan planerat standardsystem och befintliga system som är i drift på
företaget.

Som underlag från valprocessen erhåller man en preliminär funktions/
moduljämförelse och en preliminär förhandlingsförteckning. Dessa båda
dokument preciseras under arbetet med .logisk anpassning. Funktions/
moduljämförelsen har karaktären av s.k. genomgående dokumentation som
utnyttjas och förädlas under ett flertal arbetssteg under anpassnings
processen.

3.4 Sammanfattning av ursprunglig SIV-metod

Jag har i detta kapitel beskrivit den principiella uppbyggnaden och
innehållet i den ursprungliga SIV-metoden. I nästa kapitel ska jag redogöra
för den prövning som genomförts för SIV-metoden i olika sammanhang. Det
är därför av värde att sammanställa beståndsdelarna i SIV-metoden till en
helhetsbild. Figur 3.7 visar SIV-metodens utseende inför metodprövningen
i kapitel 4. Jag har här utgått från min tidigare definition av metodik i
referensramen för forskningsstudien. Se figur 2.12 i kapitel 2. En metodik
består här av tre delar:

Perspektiv
ArbetsrnodelI
Intressentmodell

För den ursprungliga SIV-metoden klargör jag perspektivet bakom
metodiken och den arbetsmodell som stödjer en process med anskaffning
av standardsystem. När vi utvecklade SIV-metoden var vi ej medvetna om
betydelsen aven intressentmodell över olika aktörer och ansvarsroller.
Därför saknas en intressentmodell i den ursprungliga SIV-metoden. SIV
metoden är således avgränsad till perspektiv och arbetsmodell i en metodik
för anskaffning av standardsystem.

Vårt perspektiv framhäver bakomliggande antaganden vid utvecklingen av
SIV-metoden. Enligt min referensram består perspektiv av tre delar: Vägval,
Synsätt och Begrepp. Man kan fundera över om de mål som angetts för
SIV-metoden (avsnitt 3.1.1) ska vara en del av perspektivet. Jag har kommit
till konklusionen att målen är generella för utveckling och prövning av
metodik och därför inte en avgränsatl del av själva SIV-metoden.
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Perspektiv:
Metodbyggande

Vägval

Föremål
för val

Föremål
anpassning
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Ex: ISAC
~

metoden
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Första version
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Logisk
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Fysisk
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Dokumentation

Bedömnings
faktorer

Verksamhetsbeskrivning
Standardsystembeskrivning
Jämförande beskrivning

Leverantör
Produkt
Teknik
Applikation

Knock-out
Värdering

Figur 3. 7 ,Beståndsdelar i den ursprungliga SIV-metoden
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När det gäller vägval för SIV-metoden har dessa gällt såväl generella
överväganden vid metodbyggande (avsnitt 3.1.3) som specifika ställnings
taganden om konkreta föremål för val (avsnitt 3.2.1) respektive anpassning
(avsnitt 3.3.1). Dessa olika vägval är sammanfattade i tabell 3.A och här
finns en möjlighet att ifrågasätta genomförda vägval vid metodprövningen.

Med synsätt avses våra värderingar och principer som styrt SIV-metodens
utseende. Först finns ett synsätt om hur utvecklingsmiljön ("universe of
discourse") ser ut vid anskaffning av standardsystem. Detta kallas för system
arbetets karaktär (avsnitt 3.1.2). Vidare finns synsätt om hur vi betraktar val
av standardsystem som en beslutsprocess (avsnitt 3.2.2) och efterföljande
arbete som anpassning av både verksamhet och valt standardsystem utifrån
en relationsmodell (avsnitt 3.3.2 och figur 3.6). I själva SIV-metoden finns
det sparsamt med begreppsdefinitioner men jag har försökt precisera de
viktigaste begreppen som legat till grund för metodutvecklingen i kapitel 1
(avsnitt 1.1) och kapitel 2.

Arbetsmodellen för SIV-metoden består av följande delar: Utvecklings
områden, Arbetssteg, Dokumentation och Bedömningsfaktorer. Ett verktyg
i form av datorstöd saknas för den ursprungliga SIV-metoden. En utveck
lingsprocess omfattar huvudområdena "förändringsstudie" och "anskaffning
av standardsystem". SIV-modellen är avgränsad till att ge stöd för anskaff
ning av standardsystem och omfattar områdena "val", "anpassning" och
"införande" (avsnitt 2.3.3, kapitel 2). Själva SIV-metoden är i sin tur
begränsad till att ge riktlinjer och anvisningar för val och anpassning.
Införande ingår i SIV-modellen men det finns inget konkret metodstöd i
SIV-ansatsen för detta område.

Som underlag för arbetet med SIV-metoden kan en förändringsstudie
(förändringsanalys) enligt ISAC-metoden användas (avsnitt 2.2.3, kapitel 2).
Det är inte nödvändigt att använda ISAC-metoden eftersom SIV har
möjlighet att ta emot resultat från valfri metodik för förstudier. SIV
metoden innehåller två integrerade delnletoder för utvecklingsområdena val
(delkapitel 3.2) respektive anpassning (delkapitel 3.3).

SIV-metoden för val av standardsystem omfattar arbetssteg, dokumentation
och bedömningsfaktorer. När det gäller arbetssteg (avsnitt 3.2.3) finns det
tre olika varianter: första version valsteg (tabell 3.B), andra version valsteg
(tabell 3.C) och snabbval för mindre tillämpningar t.ex. småföretag (tabell
3.D). De två första versionerna är primärt avsedda för större upphandlingar
av standardsystem. Den andra versionen valsteg är en omarbetning av den
första versionen valsteg inom SIV-projektets ram.
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Under valprocessen används och framställs tre olika former av dokumen
tation (avsnitt3.2.4).Verksamhetsbeskrivningochstandardsystembeskrivning
används som underlag vid framställning av olika jämförande beskrivningar
under arbetsstegen för val. Dessa jämförande beskrivningar är en kärna i
själva SIV-metoden. En verksamhetsbeskrivning kan bygga på ISAC
metodens arbetssätt men kan även göras på valfritt sätt. Vid standardsystem
beskrivning är man till stor del beroende av leverantörers dokumentation av
sina system.

SIV-metoden för val innehåller även en checklista över bedömningsfaktorer
eller utvärderingskriterier (figur 3.4) uppdelad på fyra olika bedöm
ningsområden: leverantörens miljö, produktegenskaper, tekniska förutsätt
ningar och applikationskrav (avsnitt 3.2.5). Vid arbete med specificering av
bedömningsfaktorer skiljer man mellan utslagsgivande ("knock-out") krav
och värderingskrav. En sådan uppdelning förenklar arbetet med val av
standardsystem. Bedömningsfaktorerna används som underlag för ställnings
taganden under valstegen och vid framställning av vissa jämförande
beskrivningar.

SIV-metoden för anpassning av standardsystem innehåller arbetssteg och
dokumentation. Något egentligt metodstöd för arbete med bedömnings
faktorer finns ej. Det omnämns i SIV-metoden att analysen fördjupas för
faktorer inom områdena applikation och teknik men det finns ingen
vägledning för detta arbete. När det gäller arbetsstegen (avsnitt 3.3.3) har
vi delat in anpassning i två konsekutiva moment eller delområden: logisk
anpassning och fysisk anpassning. Arbetsstegen för logisk anpassning finns
i en kortare variant (tabell 3.F) och i en längre variant (tabell 3.E). Dessa
är i överensstämmelse med varandra och således inga alternativa versioner.
SIV-metoden ger begränsat stöd för fysisk anpassning (tabeI13.G) och mer
inriktad på arbetet med logisk anpassning. När det gäller dokumentation
används samma beskrivningsformer som under valprocessen (avsnitt 3.3.4).
Man utnyttjar den tidigare dokumentationen från valet och gör lämpliga
fördjupningar som stöd för framförallt arbetet med logisk anpassning.

Den ursprungliga SIV-metoden och dess beståndsdelar är som tidigare
nämnts sammanfattade i figur 3.7. Det finns två kolumner i figuren för val
och anpassning som visar de olika metoddelarna för respektive område. Ett
första intryck kan vara att SIV är en stor och omfattande metod. Men då
ska man betänka att metoder vanligtvis inte brukar dokumentera det
bakomliggande perspektivet i form av vägval och synsätt. Detta är ett
speciellt bidrag för SIV-metoden som jag arbetat med under forsknings
arbetet.
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Prövning av SIV-metoden

I detta kapitel redogörs för den prövning som jag genomfört av den
ursprungliga SIV-metoden. Utvecklingen av SIV-metoden presenterades i
kapitel 3. Målet är att pröva SIV-nletoden både empiriskt och teoretiskt.
Detta följer en vetenskapshistorisk tradition att pröva hypoteser utifrån olika
typer av belägg. SIV-metoden i dess ursprungliga form kan betraktas som
en hypotes över ett tänkbart arbetssätt vid anskaffning av standardsystem,
vars användbarhet och genomförbarhet skall prövas. Nedan presenteras kort
de olika prövningsformer som kommer att utnyttjas.

Tonvikten kommer att läggas på den empiriska prövningen av åtta svenska
praktikfall som utnyttjat SIV-metoden för anskaffning av standardsystem
(avsnitt 4.1). Dessutom analyseras ett par praktikfall som övervägt men
sedan ej använt SIV-metoden (avsnitt 4.2). Det ligger här en hel del
värdefull information att analysera hur nlan på företagen resonerat kring
metodanvändning i dessa projektarbeten. För att ytterligare stärka den
empiriska prövningen kommer resultaten från några genomförda expert
paneler för SIV-metoden att redovisas (avsnitt 4.3). En prövning ur en mer
teoretisk synvinkel sker sedan genom att jämföra SIV-metoden mot litte
ratur från olika kunskapsområden (avsnitt 4.4). Härvid fokuseras intresset
på att pröva SIV-metoden utifrån relevanta resultat från tidigare forskning
inom informationsbehandling och företagsekonomi. Vidare sker även en s.k.
intern metodprövning genom att framkomna resultat relateras till de olika
premisser i form av referensram och vägval som legat till grund för utveck
lingen av SIV-metoden (avsnitt 4.5).

Det övergripande syftet med metodprövningen är att identifiera angelägna
förändringsbehov för SIV-metoden (avsnitt 4.6). Ett urval av förändrings
behoven kommer sedan att användas som underlag för en vidareutveckling
av SIV-metoden. Denna vidareutveckling behandlas senare i kapitelS. Ett
viktigt syfte med den empiriska prövningen är även att studera vilka effekter
som SIV-metoden har medfört för praktikfallen. De viktigaste resultaten av
nletodprövningen sammanfattas i avsnitt 4.7.

Gemensamt för ovannämnda empiriska former av metodprövning är att de
bygger på värderingar från företag och personer som känner till SIV
metoden. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att studera ett antal
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genomförda upphandlingsprojekt i näringslivet som över huvud taget ej varit
medvetna om SIV-metoden för anskaffning av standardsystem. Prövningen
skulle då vara inriktad på att undersöka om och vad SIV-metoden kunde ha
tillfört resultatet av dessa projektarbeten. På grund av forskningsarbetets
omfattning har denna ide fått anstå och blivit ett intressant uppslag för
fortsatt arbete.

4.1 Praktikfall som använt SIV-metoden

Jag ska här behandla en empirisk prövning som tar utgångspunkt i
erfarenheter från praktisk användning. Den starkaste prövningen ligger i
genomförda företagsprojekt som utnyttjat någon form av SIV-metoden som
stöd vid anskaffning av standardsystem. Detta är en metodprövning utifrån
praktikfall som använt SIV-metoden. Här har jag utnyttjat tre möjligheter:

Samarbetsprojekt
Företagskontakt
Examensarbeten

(Fall A, B, C)
(Fall D)
(Fall E, F, G, H)

Vid samarbetsprojekt mellan Institut V och näringslivet har jag aktivt
deltagit som rådgivåre åt företag i deras utvecklingsprojekt. Totalt har jag
erfarenheter från tre sådana praktikfall som valde att använda SIV-metoden.
Dessa tre fall redovisas nedan i avsnitten 4.1.1-4.1.3. Genom företagskontakt
har jag fått tillfälle att ta del av projektresultat från ett företag i efterhand.
Detta företag valde att testa SIV-metoden i ett pilotprojekt för att få
erfarenheter av ett strukturerat arbetssätt vid anskaffning av standardsystem.
Detta fall redovisas i avsnitt 4.1.4.

När det gäller examensarbeten har jag kommit i kontakt m,ed 17 uppsats
grupper från Handelshögskolan i Stockholm (B- och I-sektionerna, 3 st),
Stockholms Universitet (Systemvetenskaplig linje, 12 st) och ABB Dataskola
(Mfärsinriktad Industriell Systemering, 2 st), som utnyttjat SIV-metoden i
olika typer av företag. Här har jag gjort ett urval av fyra praktikfall. Först
och främst valde jag ut de två examensarbetena från ABB dataskola efter
som kursdeltagarna där är projektledare med eget ansvar för verksamheten
(Fall E-F, avsnitt 4.1.5-4.1.6). Detta bedömde jag som en stark prövning av
SIV-metoden.

Bland de resterande 15 akademiska uppsätserna har jag valt ut två typiska
praktikfall som belyser olika problematik vid användning av SIV-metoden
(Fall G-H, avsnitt 4.1.7-4.1.8). Dessutom refererar jag i samband med dessa
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fall till två ytterligare examensarbeten som har liknande problematik. Dessa
fyra examensarbeten utgör enligt min bedömning de mest ambitiösa pröv
ningarna av SIV-metoden (bland de 15 akadenliska uppsatserna). För de
utvalda examensarbetena har jag i samtliga fall varit handledare.

Undersökningsmodell

Jag kommer att beskriva de åtta utvalda praktikfallen som använt SIV
metoden var för sig (avsnitt 4.1.1 - 4.1.8). Som underlag har jag använt en
frågemall som blivit en undersökningsmodell för denna form av empirisk
prövning. Se bilaga III. Mina redovisningar av praktikfallen består av
följande delar:

Bakgrund och process
SIV-metodens användning i projekten
Reaktioner på SIV-metoden
Förändringsbehov för SIV-metoden
Effekter av SIV-metoden

(Frågegrupp 1-3)
(Frågegrupp 4)
(Frågegrupp 5)
(Frågegrupp 6)
(Frågegrupp 7)

Varje praktikfallsbeskrivning inleds med en allmän bakgrund till projektet
samt en redogörelse för processen n1ed förändringsanalys (förändringsstudie,
förstudie) och anskaffning av standardsystem. När det gäller SIV-metodens
användning i projekten t.ex. arbetssteg och dokumentation har jag valt att
samla detta till ett gemensamt ställe (avsnitt 4.1.9) för att inte tynga ner de
enskilda fallbeskrivningarna med för mycket detaljer.

Syftet med metodprövningen utifrån valda praktikfall är att studera reak
tioner, förändringsbehov och effekter av SIV-metoden. Av denna anledning
är de enskilda fallbeskrivningarna uppspaltade i dessa tre grupper. Vidare
gör jag även en sammanfattande jämförelse av intressanta resultat mellan
praktikfallen för förändringsbehov (avsnitt 4.1.10) och effekter (avsnitt
4.1.11). När det gäller reaktionerna kommer de att till viss del att följas upp
i samband med genomgången av SIV-metodens användning (avsnitt 4.1.9).
Vidare påverkar de allmänna reaktionerna också personernas uppfattningar
om förändringsbehov och metodeffekter.

Med reaktioner menas positiva och negativa uppfattningar om SIV-metoden.
Förändringsbehoven utgör förslag på revideringar och kompletteringar av
SIV-metoden som kommit fram ur problem och svårigheter vid metod
användning i praktikfallen. Med effekter avses att undersöka on1 SIV
metoden kan leda fram till bättre resultat när det gäller t.ex. beslutskvalitet
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och tidsbesparingar i praktiskt projektarbete. Med andra ord är förändrings
behoven en bedömning av inre validitet medan effekterna används för att
värdera den yttre validiteten hos SIV-metoden.

De omdömen som görs om SIV-metoden i fallbeskrivningarna är ur
projektledarnas synvinkel. Fallbeskrivningarna bygger på insamlat material
från projektrapporter och personliga intervjuer med projektledarna i
efterhand. Förutom att kontakta projektledarna i efterhand kunde jag ha
försökt att intervjua även övriga användare och systemerare i projekt
grupperna. Detta hade krävt ett mer omfattande undersökningsarbete. Jag
valde att begränsa mig till projektledarnas synpunkter eftersom de i alla
praktikfallen var ansvariga för att SIV-metoden infördes och användes i
projektarbetet.

Jag började med att skriva ett första utkast till fallbeskrivning under
son1maren 1990 genom att studera projektrapporterna på egen hand. Inför
de persoflliga intervjuerna fick projektledarna läsa igenom den preliminära
fallbeskrivningen. Speciellt skulle de bevaka om det fanns några direkta
felaktigheter i materialet. Intervjuerna ägde rum vid årsskiftet 1990/91 och
följde frågorna enligt mallen i bilaga III. Speciellt ägnades en hel del tid åt
frågorna om effekter eftersom dessa ej kunde utläsas av projektrapporterna.
Intervjuerna ägde rum under ett intensivt pass på 2-3 tinlmar. Projekt
ledarna var mycket väl förberedda inför intervjuerna och hade gjort en
"review" av sina projekt i förväg. Vissa projektledare var väldigt nöjda med
möjligheten att få göra en "review" av sina tidigare projekt eftersom det
annars inte skulle ha ägt rum. Efter genomförda intervjuer skickades fall
beskrivningarna ånyo ut på remiss till projektledarna.

Projektuppgifter

De olika praktikfallen skiljer sig åt i ett antal hänseenden. Jag vill därför
lyfta fram några uppgifter om projekten som kan vara värdefullt att ha som
grund vid genomläsningen av fallbeskrivningarna. I tabell 4.A visas uppgifter
om applikationsområde, datorlösning och investeringens omfattning för
anskaffning av standardsystem i praktikfallen. Tabellen innehåller även de
två övriga praktikfallen som övervägt men ej använde SIV-metoden. Dessa
praktikfall beskrivs senare i avsnitt 4.2.

Klassificeringen i applikationsområden följer den indelning som presen
terades i kapitel 1 (avsnitt 1.1.2). Det kan vara värt att kommentera att fall
D avser ett inköpssystem som ligger i. gränslandet mellan MPS och OFL.
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Egenskap SIV-metoden Övriga

----------------- ----------------------------------------------------------- ----------
Praktikfall: A B C D E F G H I J

Applikations-
område:

Ekonomisystem x x x
Personalsystem x x
CAD/CAM
MPS-system x
Marknadssystem
OFL-system x x x
KIS-system x x
Speciella system x
Branschspecifikt x x

Datorlösning:

Persondator x x x x
Minidator x (x)
Stordatör x x x x x x

Investering:
(i miljoner kr)

< 0,5 x x x
0,5 - 3

3 - 10 x x x
> 10 x x x x

(x) = I praktikfall F övervägdes under projektets gång att ändra
direktiven från persondator- till minidatorIösning

Tabell4.A Systemlösning och investering för praktikfallen
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Med datorlösning avses om standardsystemet implementeras på person-,
mini- eller stordator. Investeringens omfattning är i vissa praktikfall svår att
uppskatta. Därför har en grov uppdelning gjorts i några intervall vilket
skulle kunna motsvara mindre tillämpningar ( <0,5 mkr), medelstora tillämp
ningar (3-10 mkr) och stora tillämpningar (>10 mkr). Inget praktikfall låg
i intervallet 0,5 - 3 mkr.

Praktikfallen har tidsmässigt varit utspridda under hela 80-talet. I tabell 4.B
visas kalendertiden för de olika praktikfallen. Tidsomfånget för varje
praktikfall består av områdena förändringsanalys (förstudie), val och/eller
anpassning. Däremot ingår ej hela perioden för införande då den kan
sträcka sig över ett stort antal år i vissa praktikfall. Således visar slutpunkten
på tidsskalorna när införande av standardsystemet påbörjades i organisa
tionerna. Alternativt när utredningen avslutades i avvaktan på ett framtida
införande (fall F) eller när de akademiska uppsatserna var slutförda
gentemot företagen (fall G, H).

Vissa praktikfall har till viss del ägt rum parallellt med utvecklingen av den
ursprungliga SIV-metoden. Detta beror på att SIV-metoden konstruerades
i form av två delmetoder för Val respektive Anpassning. Delmetoden för
anpassning utvecklades först och kom därför att testas i t.ex. Philips (fall A)
innan delmetoden för val var framtagen. Prövningen av den ursprungliga
SIV-metoden i praktikfallen ägde rum under perioden 1982 - 1989. Fall A
påbörjades dock tidigare genom att en förändringsanalys med hjälp av
ISAC-n1etoden inledde projektarbetet.

4.1.1 Fall A: Philips och Kommersiella system

Philips svenska försäljningsbolag beslutade 1979 att genomföra ett byte av
stordator (migration). I detta läge valde man att vidareutveckla data
systemen i stället för att göra en direkt konvertering. Det framkom starka
signaler om att specificera förbättringspunkter i systemen inför datorbytet.
Migrationen omfattade både varuflödessystem och ekonomisystem. Med
varuflödessystem menas här orderbehandling, lagerstyrning, fakturering,
beställning och in/utleveranser för konsument-, komponent- och producent
varor. Ekonomisystem innehåller huvudbok, leverantörsreskontra och kund- \
reskontra. Philips beslöt vidare att använda en metod som understödjer en
stark användarpåverkan vid systemutveckling. ISAC-metoden valdes och jag
fick uppdraget att vara rådgivare åt Philips-projektet.
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

-------------------------:>
Fall A

-------------------------:>
Fall B

-----------------------------:>
Fall C

-------------------------:>
Fall D

----------------- :>
Fall E

------ :>
Fall F

------ :>
Fall G

------ :>
Fall H

-----------------:>
Fall I

----------------- >
Fall J

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Tabell 4.B Kalendertid för praktikfallen
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En o_mfattande förändringsprocess sattes igång av dataavdelningen som
engagerade ett 50-tal användare och ca 10 systemutvecklare. Dessa arbetade
i mindre arbetsgrupper som undersökte olika delar av verksamhetsområdet.
Ett inlärningsprogram iförändringsanalys erlligt ISAC-metoden genomfördes
under 1979-80. Aven verksamhetsstudier och informationsanalys berördes
men tonvikten låg på förändringsanalys.

Arbetsgrupperna jobbade efter målsättningen att förändra de befintliga
datasystemen på bästa sätt inför migrationen. Som ett resultat aven
kostnadsberäkning av ett tänkt egenutvecklat system framkom dock att
standardsystem borde vara en mer framkomlig väg. Detta förstärktes även
från ledningshåll. Bakgrunden var att Philips koncernstab i Eindhoven
började uttala en strategi eller policy som rekommenderade försäljnings
bolagen i alla länder att använda gemensamma datasystem. För detta
ändamål hade koncernstaben utvecklat en grupp datasystem som gick under
samlingsnamnet COMIS (COMIS = "Commercial Management Information
Systems").

Förändringsanalysen enligt ISAC-metoden låg som grund för själva anskaff
ningen av standardsystemet. Den situation som uppstod innebar att Philips
ej genomgick någon egentlig valprocess. COMIS-systemet jämfördes dock
översiktligt med ett motsvarande standardsystem på marknaden. COMIS
visade sig uppfylla Philips speciella verksamhetsmiljö bättre och var
prismässigt överlägset. Koncernstaben satte medvetet en låg prisnivå på sina
system och tjänster för Philips-bolagen i syfte att "konkurrera ut" såväl egen
utveckling som alternativa standardsystem på marknaden.

Den avgörande frågan för arbetsgrupperna blev nu att undersöka vilka
anpassningar som måste göras för både verksamheten och standardsystemet
COMIS. Anpassning och införande av systemet skedde successivt i olika
delsystem och divisionsvis under perioden 1981-84. Vårt samarbetsprojekt
med Philips var en av anledningarna till att vi under 1981 startade SIV
projektet på Institut V.

SIV-metoden för anpassning utnyttjades först och främst för ett delområde
inom producentvarusidans varuflödessystem nämligen "projektredovisning".
Med projekt menas här hur man hanterar en kundorder som innehåller ett
paket av olika artiklar och tjänster. Denna tillämpning av SIV-metoden finns
dokumenterad iAnveskog-Järperud-Melin-Lundeberg-Nilsson (1983, kapitel
6). Philips-projektet var det första tillfället då jag kunde pröva SIV-metoden
i en verklig situation.
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Två personer från Philips deltog samtidigt i SIV-projektet och kom med sina
tidigare erfarenheter att påverka SIV-metodens utseende. De var projekt
ledare från dataavdelningen med ansvar för varuflödessystem respektive
ekonomisystem. Min intervju har genomförts med en av projektledarna, Jan
Järperud, som ansvarade för varuflödessystem inklusive området projekt
redovisning. Hans synpunkter på SIV-metoden framgår nedan.

Reaktioner (fall A)

Från metodprövningen på Philips kunde projektledaren notera följande
positiva reaktioner. ISAC-metodens V-grafer gav ett värdefullt underlag för
anpassningsarbetet. Av graferna framgick klart och· tydligt vilka funktioner
som man krävde av standardsystemet. De jämförande beskrivningar som
framställdes enligt SIV-metoden gav en god inblick i likheter och skillnader
mellan verksamhet och standardsystem. Speciellt arbetet med relations
modellen identifierade bra respektive kritiska delar av standardsystemet.
Man fick en god bild av standardsystemet och behövde därigenom ej låta sig
påverkas av leverantören.

När det gäller negativa reaktioner ansåg sig projektledaren vara en "part i
målet" eftersom han var med och utvecklade SIV-metoden tillsammans med
Institut V. Det är viktigt att påpeka att SIV-metoden ej användes fullt ut då
projektarbetet fokuserades på enbart anpassning. Projektledaren ansåg att
hans negativa omdömen speglas av de förändringsbehov som framgår nedan.
Speciellt kritiskt är det att SIV-metoden ej omfattade riktlinjer för arbetet
med själva införandet av standardsystem i organisationer.

Förändringsbehov (fall A)

Att koncernstaben inom Philips ville fördela ut gemensamma system
lösningar till olika bolag är ett typfall som man kan benämna "interna"
standardsystem. Denna situation skiljer sig från externt marknadsförda
standardsystem aven fristående leverantör. Användning av ett internt
standardsystem medförde att man i stora delar hoppade över valprocessen.
Arbetet med anpassning startade direkt efter ett beslut om att införa ett
internt standardsystem. Detta är ej klart uttryckt i SW-modellen. Ett
önskemål var därför att SIV-modellen kan visa olika vägar för hur man bör
gå tillväga vid anskaffning av interna respektive externa standardsystem.
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Vid anpassning av interna standardsystem kan vissa problem uppstå. I
COMIS-projektet visade sig en fördelning avansvarsroller ha stor betydelse.
Vissa anpassningar utfördes av leverantören medan andra lokala modifier
ingar verkställdes av oss som kund. Med andra ord ett s.k. "joint venture"
eller utvecklingssamarbete mellan kund och leverantör vilket är vanligt vid
större upphandlingar. Ett ytterligare önskemål var därför att bygga ut SIV
metoden med någon form av intressentmodell som visar vilka parter (eller
intressenter) som ansvarar för olika delar av anpassningsarbetet. Det dök
även upp frågor om hur man hanterar anpassningsarbetet när ett standard
systern är under ständig utveckling hos leverantören. Koncernstaben på
Philips tvingades hela tiden revidera basversionen av COMIS-systemet när
allt fler länder anslöt sig till standardsystemet. Dessa omständigheter
skapade osäkerhet och medförde att man i Sverige upplevde ett stort
leverantörsberoende kring systemet.

Det konkreta anpassningsarbetet försvårades när projektgruppen skulle sätta
sig in i och tolka leverantörens dokumentation. Beskrivningen av standard
systemet var inte hierarkiskt uppbyggd som man var van vid från verksam
hetsbeskrivningen med ISAC-metodens V-grafer. Önskemål framfördes att
SIV-metoden skulle innehålla riktlinjer för hur man skulle kunna konvertera
och ändra utformning hos leverantörens dokumentation för att underlätta
jämförelsearbetet. Speciellt visade det sig kritiskt att analysera och jämföra
databasernas uppbyggnad. En form för objektanalys eller datamodellering
saknades under anpassningsarbetet.

En speciell problematik under anpassningen visade sig vara analysen av
gränssnitt mellan standardsystemet och egna omkringliggande system. SIV
metodens förslag på grafisk beskrivning av definierade gränssnitt upplevdes
som ett otillräckligt instrument. Fungerande gränssnitt är ofta av vital
betydelse för en lyckad implementering av ett standardsystem.

Under arbetet i Philips-projektet framkom en del synpunkter om vissa
områden som saknades i SIV-metoden. Metodik för själva införandet, som
följer efter anpassningen, borde byggas in i SIV-ansatsen. SIV-metoden
fokuserar på hur företag första gången skaffar ett standardsystem till
organisationen. En lika viktig fråga enligt projektledaren är hur man sedan
vidareutvecklar och fÖlValtar verksamheter med standardsystem i drift.
Eftersom SIV-metoden är omfattande till sin karaktär önskades ett datorstöd
för att underlätta arbete med olika typer av jämförelser under anpassning.
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Effekter (fall A)

Projektledaren ansåg det svårt att uttala sig om hur SIV-metoden isolerat
påverkat olika beslut och resultat. Den viktigaste erfarenheten var att ISAC
metoden och SIV-metoden i ett växelspel gav effekter som ej kunde llppnås
vid användning aven allmän projektmodell eller i en "metodlös" tillvaro.
ISAC-metoden hjälpte till att klargöra användarnas behov och krav på ett
precist sätt. Det skedde på användarnas villkor genom att utnyttja deras
normala verksamhetsspråk. ISAC-metoden gav ett användbart instrun1ent
för att aktivt jobba med förändringsarbete. Detta underlättade väsentligt den
omfattande förändringsprocess eller "folkrörelse" som Philips-projektet satte
igång i stora delar av organisationen.

ISAC-metoden krävde en stor arbetsinsats för att få en önskad effekt i
projektarbetet. SIV-metoden var dock en billig investering genon1 att man
använde ISAC-metoden som ett förarbete. Projektledaren ansåg att ISAC
metoden var ett nödvändigt men ej tillräckligt hjälpmedel vid anskaffning
av standardsystem. ISAC-metoden gav en genomarbetad kravspecifikation
men klarade inte av jämförelser mot standardsystem. Här behövde man ha
tillgång till de olika jämförelsernodeller som föreslås i SIV-metoden för att
kunna göra professionella awägningar under anpassningsarbetet. Med andra
ord hjälpte ISAC-metoden projektdeltagarna att lära sig mer om verksam
heten medan SIV-n1etoden lärde oss mer om hur standardsystemet fungerar.
Att de båda metoderna är utvecklade med utgångspunkt från praktiska
erfarenheter från olika företag garanterade i sig att användbara effekter
nåddes i projektarbetet.

För tillfället (1990-91) håller Philips Norden på att byta ut COMIS-systemet
mot ett nytt standardsystem - det tyska SAP-systemet. I projektarbetet
använder man ej SIV-metoden. Det har att göra med att leverantören har
en policy att användarföretagen ska tillämpa deras egen SAP-metod som
innehåller logiska arbetssteg för behovsanalys, anpassning och införande.
Med andra ord leverantören har bestämt metodanvändningen. SAP
metoden är bra på införande (speciellt utbildning) men har inte samma
precision som SIV-metoden vid anpassningsarbete. Det finns ett SIV
tänkande med liknande arbetssätt i SAP men den är inte så metodiskt
uppbyggd med olika jämförande dokumentationsformer. Projektledaren för
COMIS-systemet försöker idag ta fram sina gamla ISAC/SIV-erfarenheter
för att komplettera SAP-metoden i utvecklingsarbetet. Främst används
relationsn1odellen vid anpassning av verksamhet och standardsystem.
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4.1.2 Fall B: Arla och Leverantörsreskontra

Arla är ett företag som i mitten av 70-talet bestämde sig för att använda
ISAC-metoden som en standard vid initiering av systemutvecklingsprojekt.
Alla projekt startas upp med en förändringsanalys för att kartlägga
användarnas behov av informationsservice i verksamheten. Detta görs i
samarbete mellan användarorganisationen och dataorganisationen. I början
av 1982 kontaktade Arla Institut V med anledning av ett nystartat projekt
för att förbättra de administrativa rutinerna mot leverantörer. Projektet fick
namnet BILL som står för "Betalningssystem, Inköpssystem, Leverantörs
reskontrasystem och Likviditetsplaneringssystem". Projektgruppen bestod av
tre användare och en systemutvecklare. Arla önskade metodstöd och
rådgivning från Institut V.

Samarbetet inleddes med en förändringsanalys enligt ISAC-metoden för det
verksamhetsområde som omfattades av BILL-projektet. Denna analys ledde
så småningom fram till att projektet borde satsa på ett standardsystem för
leverantörsreskontra som en baslösning ("plattform") för att effektivisera
verksamheten. De avgörande argumenten för standardsystem var att
leverantörsreskontra är ett allmängiltigt område med ett stort systemutbud
samt att det är klart billigare alternativ än att utveckla ett eget system.
Vidare hade man begränsade personalresurser för systemutveckling på
dataavdelningen. Projektgruppen kunde peka på kraftiga bidrag och
nyttoeffekter med ett standardsystem för att förbättra det nuvarande egen
utvecklade leverantörsreskontrasystemet.

Arla hade tidigare valt ett standardsystem för ekonomisk redovisning.
Projektledaren hade i färskt minne en hel del negativa erfarenheter av
upphandlingsprocessen. Verksamhetens krav uppfylldes inte i tillräcklig
omfattning av standardsystemet. BILL-projektet bestämde sig för att denna
gång använda ett systematiskt arbetssätt för anskaffning av standardsystem
för att minska riskerna för misstag. Institut V erbjöd ett fortsatt samarbets
projekt med den då nyutvecklade SIV-metoden. Arla ville samtidigt använda
BILL som ett pilotprojekt för SIV-metoden. Jag och Lennart Anveskog från
Institut V deltog som rådgivare till BILL-projektet. Valprocessen ägde rum
under hösten 1982 och anpassningsarbetet pågick under 1983-84. Ett
successivt införande per förvaltning/dotterbolag skedde fr.o.m. våren 1985.
SIV-metoden för både val och anpassning kom att användas under projekt
arbetet.
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Vårt arbete med SIV-metoden i BILL-projektet och gjorda erfarenheter av
anskaffningsprocessen finns redovisade i Anveskog-Nilsson (1982b, 1983)
och Anveskog-Nilsson-Nord (1984b). Jag ska här belysa ett antal viktiga
reaktioner från projektgruppen på SIV-metoden. Jag har genomfört en
personlig intervju i efterhand med projektledaren Bengt Eric Herrman som
vid projektets genomförande var ekonomiansvarig för redovisning och
budgetering på huvudkontoret. Hans synpunkter på SIV-metoden framgår
nedan.

Reaktioner (fall B)

Det allmänna omdömet var att SIV-metoden gav en stadga och systematik
åt projektarbetet. Relationsmodellen upplevdes som ett bra tankestöd för
att samordna verksamhet och standardsystem med varandra. Vidare gav
dokumentet "marknadsöversikt" ett stöd för att få fram rikhaltig information
för värdering av utbudet av standardsystem på marknaden. På det hela taget
kändes det meningsfullt att särskilja de olika dokumentationsformerna
"verksamhetsbeskrivning", "standardsystembeskrivning" och "jämförande
beskrivning" från varandra. En genomarbetad kravspecifikation (verksam
hetsbeskrivning) med hjälp av ISAC-metoden gav ett effektivt underlag för
jämförelse och val av standardsystem med hjälp av SIV-metoden.

Det var bra att SIV-metoden uppmuntrar noggranna jämförelser mellan
verksamhet och standardsystem. Men när man kom ner på lägre nivåer
under anpassningsskedet blev det för noggrant och detaljerat för att orka
med arbetet. Det blev ett motstånd i projektgruppen att tränga för djupt i
analysen. SIV-metoden måste motivera bättre om och när det är kritiskt att
göra olika detaljanalyser. Annars är det stor risk att man utför lika mycket
projektarbete som vid egenutveckling vilket inte är meningen med att skaffa
standardsystem. Det är psykologiskt viktigt att det känns roligt att använda
SIV-metoden i projektarbetet. För mycket perfektionism dämpar dessa
känslor!

Förändringsbehov (fall B)

BILL-projektet utnyttjade den första versionen av SIV-metoden för val av
standardsystem (tabeI13.B, kapitel 3). Projektgruppen använde de ursprung
liga arbetsstegen för utvecklingsområdet "verksamhetsstudier med val av
standardsystern". Det visade sig att dessa arbetssteg ej var tillräckligt precisa
för att hantera valprocessen. BILL-projektet ledde så småningom fram till
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en beslutsprocess som omfattade olika slag av iterationer. Dessa återhopp
resulterade i fyra valomgångar. Orsakerna till detta var att projektgruppen
successivt hittade nya standardsystem på marknaden och att leverantörerna
ändrade förutsättningarna under valprocessens gång. Detta skapade en
osäkerhet. Totalt undersökte projektgruppen 12 standardsystem för leveran
törsreskontra. De olika valomgångarna ledde fram till olika resultat. Dessa
erfarenheter medförde att vi utvecklade en ny version av SIV-metoden för
val med 14 arbetssteg och med möjligheter till iterationer (tabeI13.C, kapitel
3). Dessa arbetssteg var även mer detaljerade Gämfört med den första
versionen) för att kunna hantera valprocessen på ett bättre sätt.

Projektgruppen genomförde en noggrann och omsorgsfull valprocess. Man
försäkrade sig om att det valda standardsystemet verkligen motsvarade
verksanlhetens krav på bästa sätt. Denna omfattande valprocess medförde
att anpassningsarbetet underlättades i väsentlig grad. Man hade även
inställningen att endast genomföra de absolut nödvändigaste anpassningarna
och vänta med rena önskemål till förvaltningsskedet. Ändock uppstod det
ett par problem under anpassningsarbetet. Främst gällde det ett antal
tekniska problem med bl.a. byte av operativsystem som kom att försena hela
projektet. Det visade sig vara en övertro från leverantörens sida att
standardsystemet skulle kunna gå att köra på Arlas ordinarie operativsystem
i stordatormiljön. Denna situation minskade Arlas förtroende för leveran
törens förmåga att kunna ge support för sin produkt.

Ett annat centralt problem under anpassningen visade sig vara uppbygg
naden av ID-begrepp (identifikationsbegrepp) i databasen för leverantörs
reskontran. SIV-metoden rekommenderade användning av ett dokument
som kallas "strukturjämförelse" härför. Detta dokument gav en viss hjälp
men ansågs inte ge ett tillräckligt stöd för att jämfora verksamhetens krav
på databaslösning och möjliga realiseringar i standardsystemet. SIV-metoden
borde kompletteras med någon form av objektanalys eller datamodellering.

När det gäller SW-modellen i dess helhet reagerade projektgruppen på att
det borde finnas möjligheter till överlappningar mellan områdena val,
anpassning och införande. Ett införande måste t.ex. påbörjas parallellt med
val och anpassning för att få en bra förankring hos personalen som ska
använda standardsystemet. Vidare är det ofta ett växelspel mellan verksam
hetsanalys och val/anpassning. Det visade sig bl.a. att BILL-projektet under
processens gång släppte på vissa verksamhetskrav vilket fick återverkningar
på systemval och ambitionsnivå för anpassningsarbetet. Projektgruppen
eftersökte dessutom en mer enhetlig och pedagogisk struktur över arbets
stegen för val och anpassning i SIV-metoden.
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Dessutom eftersökte projektgruppen vissa [örenklingar i SIV-metoden. Det
finns ett stort antal dokument i SIV-metoden. En översikt över hur de olika
dokumenten hänger ihop logiskt skulle förbättra pedagogiken i SIV
metoden. Projektgruppen experimenterade med s.k. komprimerad informa
tion genom att slå ihop vissa dokumenttyper t.ex. "jämförelsematris" och
"funktions-jmoduljämförelse". Detta kändes värdefullt inför det slutliga valet
av standardsystem.

Andra förslag på förerlklingar berörde risknivå och fördjupningsnivå. Iden
med risknivå gick ut på att specificera vilka risker som finns om man hoppar
över vissa arbetssteg eller dokument i SIV-metoden. Fördjupningsnivå skulle
ange en rekommenderad nivå för beskrivning av verksamhet och standard
systern i olika typfall. Projektgruppen uttryckte detta på följande sätt: "Ju
mer man fördjupar sig i en jämförelse mellan den egna verksamheten och
tillgängliga standardsystem desto svårare kan det bli att rent psykologiskt
våga välja system". Det var ibland svårt att få ordentliga svar från sälj
personal hos leverantörer vid detaljerade frågor om deras system, vilket
ökade osäkerheten.

Under arbetet i BILL-projektet framkom en del synpunkter från projekt
gruppen om saknade delar i SIV-metoden. Man eftersökte stöd för området
införande med arbetssteg för installation av systemet samt förankring hos
personalen. Vidare var SIV-metoden otillräcklig som hjälpmedel för avtals-
formulering mot leverantör. Metoden innehåller enbart principiella ideer om
preliminäravtal och slutavtal.

Projektgruppen kände även avsaknad aven AU jADB-strategi för företaget
som utgångspunkt för sitt arbete med val och anpassning av standardsystem.
Projektledaren eftersökte riktlinjer i SIV-metoden för hur en standardsystem
strategi kan utarbetas för ett företag. Så småningom utarbetade Arla på egen
hand en AU jADB-strategi som en "spin-off' effekt av projektarbetet.

En annan del i SIV-metoden som saknades var ett datorstöd för att hålla
ordning på alla typer av dokument och hur de hänger ihop. Dessuton1
kunde ett datorstöd ha minskat antalet iterationer och valomgångar.
Slutligen framfördes behov av riktlinjer i SIV-metoden för vilka krav som
bör ställas på leverantörernas dokumentation. Dessa visade sig ha en mycket
ojämn och varierande kvalitet när det gäller omfattning, struktureringsgrad
och aktualitet.
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Effekter (falZ B)

Projektledaren ansåg att ett bättre resultat har uppnåtts genom att använda
SIV-metoden i BILL-projektet (jämfört med en "metodlös" tillvaro). SIV
metoden gav stadga åt projektet och ökade säkerheten hos projekt
medlemmarna när de gick ut och undersökte standardsystemen på
marknaden. Annars hade det varit risk att man hamnat i händerna på
leverantörer om man jobbat "metodlöst". Det visade sig att säljpersonalen
hos leverantörerna hade kunskapsluckor om sina system. SIV-metoden
kunde ses som en checklista för att styra projektet åt rätt håll och ifrågasätta
den information som erhölls från leverantörer.

Om SIV-metoden ej använts hade projektgruppen definitivt valt ett annat
standardsystem tidigare i processen. Nu undersökte man marknaden mer
noggrant i ett antal valomgångar och fick i slutändan ett system som passade
Arlas verksamhet bättre. SIV-metoden gav sedan en balans åt anpassnings
arbetet. Man tvingades att tänka igenom om det är verksamheten eller
standardsystemet som skulle anpassas. Annars är det risk att man fick
onödiga anpassningar eller för höga anpassningskostnader åt något hålL

Upphandlingen av standardsystem i BILL-projektet gick långsammare än
projektledaren från början förväntat sig. Detta berodde på att projekt
gruppen utifrån SIV-metoden kom underfund med att man behövde studera
marknaden över standardsystem noggrant för att inte råka ut för ett felköp.
Själva SIV-metoden krävde ej så stora resursinsatser i praktiskt projekt
arbete. Däremot investerade BILL-projektet mycket resurser i att få fram
en genomarbetad verksamhetsbeskrivning med ISAC-metoden. Genom att
projektgruppen hade ISAC-kunskaper blev det senare lättare att jobba med
SIV-metoden.

ISAC-metoden var dock inte tillräckligt som arbetssätt. SIV-metoden
behövdes som en påbyggnad för att klara av val av standardsystem och
jämförelser mot verksamhetens krav. Efter förändringsanalysen är dessa
åtskilda metoder för olika sammanhang: ISAC för egentillverkning och SIV
för anskaffning av standardsystem. Arla har en systemutvecklingsmodell med
förändringsanalys som projektstart och sedan olika grenar (vägar) för
egenutveckling och standardsystem. Som omnämnts tidigare är ISAC
metoden standard för förändringsanalys och egel1utveckling. SIV-metoden
används idag som standard på Arla vid större systemupphandlingar efter de
positiva erfarenheterna från BILL-projektet. Vidare har projektledaren
senare som konsult använt en populärversion av SIV-metoden som han tog
fram på basis av sina kunskaper från BILL-projektet.
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Enligt projektledaren gav ISAC- och SIV-metoderna läreffekter inom en
projektgrupp. Verksamhetens krav blev noggrant dokumenterade och man
fick kunskaper om många standardsystem på marknaden. Vidare lärde man
sig att ställa rätta frågor till leverantörerna. För att klara sig utan en metod
för anskaffning av standardsystem måste projektledare vara väldigt vana som
upphandlare. Det är ovanligt att företag har tillgång till sådana personer.
Men SIV-metoden får inte bli ett självändamål och ta över projektet. Det
är en fara om dokumenten blir viktigare att framställa än själva valet. Man
får inte fastna för länge på detaljer utan situationsanpassa metoden till
projektuppgifterna.

Ett slutomdöme från projektgruppen var att kvaliten på standardsystemen
på marknaden var lägre än man från början förväntade sig. Många standard
system visade sig vara begränsade till viss företagsmiljö. Projektledaren
uttryckte det: "Så här i efterhand ångrar jag lite att vi inte mer övervägde
alternativet med egenutvecklat system. Vi hade ett stort kunnande om
applikationsområdet i projektgruppen och kunde ha presterat en klart bättre
systemlösning än de standardsystem som fanns på marknaden. Men vi hade
ju i alla fall för lite personalresurser att tillgå från dataavdelningen!"

4.1.3 Fall C: Ericsson Information Systems och Kundorderhantering

Ericsson Information Systems (ElS) var ett företag under stark dynamisk
förändring under 80-talet. I början av 1984 kontaktades Institut V för ett
samarbetsprojekt med uppdraget att undersöka företagets kundorder
hantering. Här avsågs hela orderflödet från kundbeställning till slutlevererad
produkt. Ericsson Information Systems hade vid detta tillfälle genom ett
antal fusioner och företagsköp resulterat i en organisation bestående av fem
separata divisioner. Det övergripande målet för det s.k. BIKO-projektet blev
att skapa ett gemensamt kundordersystem för hela affärsområdet (BIKO =
"Business area Information systems, KundOrderhantering"). Systemet skulle
bli ett sätt att smälta samman de olika kulturerna inom det nya företaget.

Vidare framgick av uppdraget att en grupp av interna standardsystem från
Ericsson-koncernens dataavdelning skulle användas. När vi startade
samarbetet hade redan ett av företagen hunnit implementera kundorder
systemet. De övriga fyra företagen skulle införa systemet efter varandra i en
kedja. Vår första uppgift blev att genomföra anpassningsarbete för det andra
och tredje företaget i ordningen. Som projektledare för systemarbetet funge-
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rade Aris Graufelds från datasidan. Han kände behov av ett strukturerat
arbetssätt för att hantera den komplexa situationen på ElS. En nyfikenhet
att prova nya metoder och att SIV-metoden visade sig vara det enda
alternativet på marknaden ledde fram till en kontakt med Institut V.

Från Institut V planerade jag tillsammans med projektledaren att genomföra
utvecklingsarbetet i två etapper: (1) Verksamhetsbeskrivning med ISAC
metoden för att kartlägga nuläget på de olika divisionerna och (2)
Anpassning med SIV-metoden för en division i taget. Projektgruppen ansåg
sig inte ha tillräckligt med tid att genomföra en grundlig förändringsanalys
enligt ISAC-metoden utan nöjde sig med enbart en verksamhetsbeskrivning
med hjälp av V-grafer" som underlag för anpassningsarbetet. Detta berodde
på att en förberedande studie om behovet av ett gemensamt system ägde
rum under 1983 innan projektet startades. Projektarbetet skulle äga rum
under sommaren och hösten 1984 med ett systeminförande under 1985-86.
Projektgruppens sammansättning varierade under tiden men berörde totalt
ca 40 personer med ungefär lika fördelning mellan användare som system
utvecklare.

Praktikfallet blev en tillämpning av SIV-metoden för logisk anpassning.
Någon valprocess existerade ej då det var ett ledningsbeslut på att använda
vissa utpekade standardsystem för att administrera kundorderflödet. Under
den förberedande studien valdes systemlösning i och med det principiella
ställningstagandet för gemensamma rutiner inom hela företaget.

Hur gick det till slut med de högt uppställda ambitionsnivåerna i BIKO
projektet? Jag nämnde i början att Ericsson Information Systems levde i en
dynamisk miljö. I Det fanns en hel del problem med att försöka smälta
samman de olika företagskulturerna inom ElS. På vissa divisioner fanns ett
direkt motstånd att byta systemlösning eftersom nuläget fungerade bra.
Hösten 1986 kom sedan nya direktiv om att släppa de gemensamma
planerna och återgå till en divisionsuppdelad kundorderhantering. Systemet
hann implementeras på totalt två av de fem divisionerna inom affärs
området. Så småningom under 1987-88 splittrades Ericsson Informations
Systems upp i olika företagsdelar. Divisionerna fick nya ägare och gick åt
olika håll. Ericsson-koncernen behöll en av divisionerna, Nokia Data köpte
tre av divisionerna och sista divisionen gick tillbaks till den gamla ägaren
(Facit).

Jag har kompletterat med en personlig intervju i efterhand med projekt
ledaren. Nedan beskrivs hans synpunkter på SIV-metoden utifrån erfaren
heter från projektarbetet.
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Reaktioner (fall C)
III

Det fanns en mängd positiva reaktioner på vårt samarbetsprojekt. Projekt-
gruppen kände att man arbetade på ett systematiskt och enhetligt sätt.
Verksamhetsbeskrivningen genomfördes noggrant och omsorgsfullt vilket gav
stadga åt anpassningsarbetet. När det gäller SIV-metoden ansåg man att
dokumenten "funktionsjmoduljämförelse" och "komponentjämförelse" inne
höll värdefull information för att göra korrekta awägningar vad avser
anpassning i verksamhet och i standardsystem. Relationsmodellen upplevdes
som ett användbart och fruktbart instrument för jämförelserna. Det var det
logiska arbetssättet i relationsmodellen som var ursprunget till att projekt
ledaren "tände till" och ville använda SIV-metoden i BIKO-projektet. Vidare
framhävde projektledaren att det låg en styrka i att SIV-metoden poäng
terade betydelsen av att genomföra ordentliga termjämförelser. Detta hade
man gjort stora misstag med vid tidigare utvecklingsarbete.

Det fanns även en del negativa reaktioner på SIV-metoden. Att framställa
dokumenten enligt blanketterna i metoden kändes stundtals tungt att jobba
med. Det som är kritiskt att analysera är själva "skelettet" i standard
systemet. Om man jobbar alltför dogmatiskt enligt SIV-metoden gräver man
ner sig i för mycket detaljer t.ex. att gå igenom varje liten term. I ett verkligt
projektarbete finns ej så mycket tid till förfogande att man kan driva en helt
igenom strukturerad och logisk process.

Förändringsbehov (fall e)

I likhet med Philips (avsnitt 4.1.1) upplevde projektledaren att anpassning
av interna standardsystem var en speciell situation som borde särskiljas från
normalfallet med externt marknadsförda standardsystem. Vidare ansåg
projektledaren att SIV-modellen borde ha en mer direkt koppling mellan
verksamhetsanalys och anpassning för situationer där man saknar en före
gående valprocess. Dessutom borde det finnas riktlinjer i SIV-metoden för
hur man kan behöva växla mellan verksamhetsanalys och anpassningsarbete.
I projektet kunde man inte slutföra verksamhetsbeskrivningen helt och hållet
innan anpassningen påbörjades. Man upptäckte nya verksamhetskrav och till
och med reviderade sin uppfattning om verksamheten under själva anpass
ningsarbetet. Ett konkret förslag till förbättring av SIV-metoden är att
arbeta efter överlappande steg i stället för att göra en sak i taget för att
tjäna tid i projekt med många människor inblandade. Allt detta berör SW
modellen i dess helhet.
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En viktig erfarenhet från BIKO-projektet var att SIV-metoden ej beaktade
hur man på lämpligt sätt kunde genomföra parallella anpassningar av samma
standardsystem för i detta fall fem divisioner. Ericsson Information Systems
hade fem olika nulägen att utgå från och där divisionerna hade delvis skilda
typer av problematik med sin kundorderhantering. Som exempel kan
nämnas att företagen hade helt olika produktsortiment vilket får stora
effekter på ett orderflödessystem.

Anpassningsarbetet försvårades även av att en hel grupp av standardsystem
måste införas för att stödja olika delar av orderflödet i divisionerna. Detta
ställde krav på skarpt formulerade gränssnitt som kan vara av olika karaktär
i de olika divisionernas verksamheter. Projektgruppen saknade riktlinjer i
SIV-metoden för att hantera gränssnitten på ett professionellt sätt. Projekt
ledaren önskade även att SIV-nletoden byggdes ut med rollbeskrivningar
över vad olika personer eller aktörer ska ansvara för under anpassnings
arbetet. Med andra ord någon form av intressentmodell kopplad till SIV
metoden. Vidare kändes det värdefullt om SIV-metoden kunde samordnas
med några befintliga metoder för projektstyrning av systemutveckling.

Effekter (fall C)

Projektledaren ansåg att man uppnådde bättre resultat med hjälp av SIV
metoden för anpassning Gämfört med en allmän projektmodell). Det är
själva tänkesättet man fick genom SIV-metoden sonl gav den största
effekten på arbetskvaliten. Främst är det logiken i relationsmodellen som
gav skärpa åt tankegångarna under anpassningsarbetet. Ett sådant tankestöd
kan man ej få i en allmän projektmodell. Man behöver som projektledare
ha en strikt metod med olika blanketter som en bas för att kunna få många
människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Som exempel på ett direkt
bra resultat av BIKO-projektet nämnde projektledaren termkatalogen som
fortfarande lever och är i gott skick. Om inte SIV-metoden fokuserat på
dokumentation av nyckeltermer hade detta arbete blivit "slappt".

Arbetet med anpassningarna tog längre tid än förväntat. Detta berodde till
viss del på att SIV-metoden krävde ett noggrant arbete men också på att
anpassningsvolymen blev omfattande för den division sonl implementerade
systemet. Divisionen var ett renodlat försäljningsbolag medan standard
systemet ursprungligen var utvecklat för producerande företag. Sett i
efterhand tyckte projektledaren att det förmodligen hade varit mer effektivt
att för denna division ha skrivit om hela programmet än att anpassa
systemet till 50-75%.
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Projektledaren ansåg att ISAC- och SIV-metoderna är av olika karaktär.
ISAC-graferna användes i projektet som en kunskapsgenerering för att hitta
vad som var gemensamt mellan de olika divisionerna i nuläget. SIV
metoden är en annorlunda ansats vilken behövdes för att klara av det
speciella tänkesätt som krävdes i projektet när det gällde anpassning av
standardsystem och verksamhet mot varandra.

En läreffekt som SIV-metoden bidrog med var att deltagarna växte under
projektets gång. Projektledaren lade märke till en personlighetsutveckling
hos systemfolket vilket har visat sig vara en bra grund att stå på vid fortsatta
införanden av standardsystem inom organisationen. Det är främst vid två
senare upphandlingar som tänkesättet och kunskapen från BIKO-projektet
har använts. Dessa projekt onlfattade även en valprocess men här har SIV
metoden för val ej använts (då man ej kände till denna delmetod).

Enligt projektledaren behövdes ett metodiskt arbetssätt vid anskaffning av
standardsystem i BIKO-projektet för att kunna skapa överblick och få bra
beslutsunderlag. Annars hade man bara "virrat" runt! Men SIV-metoden gick
ej att använda konsekvent fullt ut. Man behövde "fuska" med metoden och
situationsanpassa arbetssättet. Eftersom projekt normalt drivs i ett högt
tempo inom industrin nlåste man koncentrera sig på nyckelinformationen
("skelettet") i systemet samt gränssnitt ("bryggor") till omgivningen. Sedan
måste man ta risker och lita på att leverantören klarar resten. Det är viktigt
att SIV-metoden används med omdöme så att man inte fastnar på detaljer
och inte kommer ut ur projektet. Slutligen framhävde projektledaren att det
i arbetsgruppen behöver ingå några "eldsjälar" från användarsidan som kan
verksamheten med uppgift att kritiskt granska funktionaliteten i standard
systemet.

4.1.4 Fall D: Ericsson Radio Systems och Inköpssystem

Ericsson Radio Systems (ERA) är ett företag inom Ericsson-koncernen som
under 80-talet anskaffat standardsystem för olika applikationsområden som
Ekonomi, CAD/CAM, MPS, OFL och KIS (se avsnitt 1.1.2, kapitel 1). ERA
har en blandad miljö med externa standardsystem, interna standardsystem
och egenutvecklade system. Materialet till detta praktikfall har jag först och
främst fått av projektledaren Rolf Carlsson. Dessutom fick jag ta del aven
akademisk mini-uppsats som utvärderat systemanskaffningen efter att ha
intervjuat projektledaren (Helms et al, 1989).
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Under 1986 påbörjades en förstudie av inköpsverksamheten inom ERA. En
projektgrupp tillsattes som engagerade upp till 30 personer med ca hälften
var från användarsidan och dataavdelningen. Projektledaren kom från ADB
organisationen med kompetens från tidigare systemupphandlingar (MPS
området). Projektet fick arbetsnamnet ISI som står för "InköpsSystem för
Inköpsverksamheten".

Det visade sig att ERA i nuläget hade skilda inköpsrutiner för olika
affärsenheter inom företaget. Inom ERA använde man sig av fyra olika
datorbaserade system och ett manuellt system kopplat till leverantörs
reskontran. De datorbaserade inköpsrutinerna ingick som delar av befintliga
MPS-system (2 st) och OFL-system (1 st) eller var separat utvecklade (1st).
Dessa inköpssystem samverkade inte med varandra (t.ex. separata leveran
törsregister) och låg dessutom i flera olika utrustningsmiljöer. Projektet
initierades av att man saknade ett enhetligt inköpssystem inom ERA. Detta
medförde att ERA hade dåliga möjligheter till uppföljningar av olika typer
av inköp.

Projektgruppen ställdes inför olika alternativ vid utveckling av affärsmässiga
inköpssystem: (1) bättre förvaltning av existerande system, (2) utvärdera
standardsystem inom MPS-området och OFL-området där inköp ingår och
(3) ta franl ett nytt, egenutvecklat inköpssystem. Förstudien ledde fram till
att standardsystem var det mest lönsamma alternativet. ISI-projektet fick i
uppdrag att anskaffa ett gemensamt standardsystem för ERAs inköps
verksamhet. Av uppdraget framgick att arbetet skulle bedrivas oberoende
av befintliga inköpssystem och organisation inom ERA. Vidare var det av
central betydelse att ange väl definierade gränssnitt mellan inköpssystemet
och omkringliggande systemmiljö.

Under hösten 1986 kontaktade projektledaren Institut V för att undersöka
möjligheterna av att använda SIV-metoden för ISI-projektet. SIV var vid
detta tillfälle den enda dokumenterade metoden på marknaden. ERA hade
tidigare gått mindre metodiskt tillväga vid upphandling av standardsystem.
Projektledaren ville nu pröva SIV-metoden i ISI-projektet som en pilot
tillämpning för att få erfarenheter av ett strukturerat arbetssätt vid anskaff
ning av standardsystem. Vi kom överens om att ERA på egen hand skulle
tillämpa SIV-metoden för val och logisk anpassning av standardsystem. För
valprocessen användes det arbetssätt som rekommenderas i den andra
versionen av SIV-metoden för val (tabell 3.C, kapitel 3). Under förstudien
hade ISI-projektet utnyttjat metoder för funktionsanalys, objektanalys och
händelseanalys (i form av ärendebeskrivningar och dialogbeskrivningar).
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ISAC-metoden användes ej vid förstudien utan en metod från konsult
företaget Data Logic (numera en del av Cap Gemini Logic). LOGIC
metoden omfattar metodik för funktionsanalys och objektanalys (se bilaga
I). Den ambitiöst dokumenterade förstudien gav ett mycket bra underlag för
arbetet med SIV-metoden. ISI-projektet är ett exen1pel på en tillämpning
som har lyckats kombinera SIV-metoden med annan metodik för förstudier
än ISAC-ansatsen.

Projektgruppen ägnade mycket tid åt att genomföra ett noggrant val av
standardsystem. Detta ägde rum under hösten 1987 och våren 1988. Efter
en omfattande marknadsundersökning identifierade man tre standardsystem
som klarade ERAs krav på grundfunktioner i inköpsverksamheten. Två av
dessa var interna system som redan användes inom ERA i nuläget. Det
tredje alternativet var ett standardsystem som utvecklats av Ericsson
koncernens gemensamma databolag. Detta standardsystem valdes slutligen
efter.som det visade sig vara mest heltäckande och uppfyllde ca 80 % av
grundfunktionerna. Vidare har systemet en hög grad av utbyggbarhet.

Slutkandidaterna bland standardsystemen visade sig alla vara interna
standardsystem inom Ericsson. Detta påverkade dock ej användningen av
SIV-metoden. Det efterföljande anpassningsarbetet underlättades efterson1
det valda systemet redan tillämpades inom en Ericsson-miljö. Anpass
ningarna gjordes främst i kopplingarna eller gränssnitten mot omgivande
system (och även inom dessa system). Införandet har skett successivt på
olika affärsenheter och ska vara avslutat våren 1992. Projektgruppen har
satsat mycket på förankring vilket medfört att personalen fått en positiv
inställning till införandet av ett nytt inköpssystem. Nedan beskrivs projekt
ledarens synpunkter på SIV-metoden.

Reaktioner (fall D)

Från metodprövningen på ERA framförde projektledaren följande positiva
reaktioner. I SIV-n1etoden gavarbetsstegen och dokun1entblanketterna en
bra överblick för anskaffningsprocessen. Vissa arbetssteg hoppades över t.ex.
offertbegäran eftersom situationen inte krävde detta. Projektledaren upp
levde att marknadsöversikten var ett värdefullt dokument för att utvärdera
aktuella standardsystem. De olika bedömningsområdena i SIV-metoden med
förslag på utvärderingskriterier och faktorer underlättade jämförelsearbetet.
Iden om utslagsgivande faktorer och värderingsfaktorer användes men de
kallades för "måste" respektive "bör" krav. För arbetet med anpassning har
ISI-projektet använt relationsmodellen som ett övergripande tankestöd.
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När det gäller negativa reaktioner ansåg projektledaren att SIV-metoden
framförallt brister i tillgängligheten. Institut V är en för liten organisation
för att kunna kommunicera ut och stödja metoden på ett professionellt sätt
vid rätt tillfälle till alla de personer som har ett stort behov av hjälp vid
upphandlingar av standardsystem. Det var svårt att komma igång i projektet
genom att bara läsa SIV-böckerna. Det finns risk att SIV-metoden blir en
akademisk produkt om den inte paketeras på ett användbart sätt med prak
tiska exempel, overhead-material och professionella seminarier.

Förändringsbehov (fall D)

Som nämndes tidigare utnyttjade ISI-projektet alla de tre aspekterna
funktions-, objekt- och händelseanalys vid arbetet med förstudien. SIV
metoden är dock utvecklad för en miljö med funktionsanalys. Här upplevdes
att det fanns en "lucka" i SIV-metoden och ett behov av att metoden visar
hur man kan utnyttja datamodeller (objektanalys) och ärendebeskrivningar
(händelseanalys) vid utvärdering av standardsystem. Vidare önskade projekt
ledaren utnyttja ett nyutvecklat datorstöd från Institut V "SIV-DOC" för att
underlätta framtagning av marknadsöversikt och andra dokument enligt
SIV-metoden. Tyvärr var detta ej genomförbart eftersom SIV-DOC är en
prototyp och ej körbar i företagsmiljö (se avsnitt 5.4, kapitel 5). Behovet av
ett användbart datorstöd upplevdes starkt.

Enligt uppdraget för ISI-projektet var det viktigt att analysera vilkagränssnitt
ett standardsystem för inköp skulle ha mot befintliga ADB-system inom
ERA. Här gav SIV-metoden ej tillräcklig hjälp och stöd. ERA har en stor
"portfölj" av olika standardsystem och egenutvecklade system. Det finns
därför ett stort behov av systemsamordning och att förvaltning sker "tvärs
genom" flera system. Här borde SIV-metoden byggas ut med en metodik för
systemfölValtning som tar hänsyn till den speciella situation som standard
system innebär för en organisation. Som exempel kan nämnas svårigheter
att få samordnade ändringar i två utnyttjade standardsystem som kommer
från olika leverantörer. Vidare ansåg projektledaren att SIV-metoden borde
vara mer komplett och förlängas med arbetssteg för införande och efterstudier
av standardsystem.

Inom ERA har man lagt ner mycket arbete med att ta fram en väl
förankrad AU/ ADB-strategi för hela företaget. Vad projektledaren saknade
i SIV-metoden är riktlinjer för att utarbeta standardsystemstrategier som
bygger på företagets AU/ADB-strategi. SIV-metoden anger vidare enbart
vad som ska göras och inte vem som ska utföra olika delar av arbetet med
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upphandling av standardsystem. Därför kändes det angeläget att SIV
metoden kompletteras med en intressentmodell som visar rollfördelningen
inom en projektgrupp. Man borde även kunna knyta SIV-metoden till
befintliga metoder för projektstyming. Dessutom är frågor om säkerhet och
sårbarhet viktiga och en koppling till SBA-metoden vore en fördel (se RDF
& SÅRB, 1983) (SBA = SårBarhetsAnalys).

Alla dessa framförda förändringsbehov från Ericsson Radio Systems
medförde att vi hösten 1988 bildade en informell arbetsgrupp. Detta ledde
fram till att SIV-metoden kompletterades med metodik för förvaltning.
Denna utbyggda ansats kallas för VFS-metoden och finns dokumenterad i
en nyutkommen handbok (Brandt-Carlsson-Nilsson, 1991). VFS står för
Välja och Förvalta Standardsystem och är en mer heltäckande metodik.
VFS-metoden innehåller även delar för strategisk planering, projektstyrning
och intressentmodell. Se vidare om VFS-metoden i kapitel 5.

Effekter (fall D)

Projektledaren ansåg att man nådde bättre beslut vid val och anpassning av
standardsystem genom att använda SIV-metoden (jämfört med en allmän
projektmodell eller "metodlös" tillvaro). Detta berodde på att metoden gav
en förmåga till överblick över alla faktorer och parametrar som påverkade
systemanskaffningen. Projektgruppen fick kontroll och kände en säkerhet vid
olika ställningstaganden som gjordes under processens gång. Jämfört med
tidigare erfarenheter av upphandlingar inom ERA gick det även snabbare
att nå resultat i ISI-projektet. Genom att jobba metodiskt och målinriktat
undvek man många långdragna diskussioner om onödiga detaljer under
projektarbetet. I stället koncentrerade man sig på väsentligheter och fick
upp alla viktiga frågor till diskussion inom gruppen.

En allmän projektmodell ger inte samma möjligheter till överblick och
skärpa vid diskussioner och beslutsfattande. Vid en "metodlös" tillvaro får
nlan dessutom ett personberoende. En person med gedigna kunskaper om
organisationen och som samtidigt har en utpräglad logisk-analytisk förmåga
kan klara aven systemupphandling utan metodik. Sådana personer är dock
sällsynta! Vanligtvis har man i en projektgrupp tillgång till mindre erfarna
personer som ställs inför komplexa problem. Här behövs då en nletod för
att hjälpa människor att se helheter och driva arbetet i rätt riktning. Det
finns en stor risk att man får alltför starka känslomässiga bindningar till
något system Oill man ej använder en metod. Detta medför att man inte
exponerar systemen på ett rättvist sätt i förhållande till verksamhetens krav.
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En viktig erfarenhet från olika ERA-tillämpningar är att man ej ska följa
metoder slaviskt. Metoder ska istället användas varsamt och med sunt
förnuft. Egna ideer och förslag från projektmedarbetare är mycket värde
fulla att ta tillvara. Det är mer fruktbart att betrakta metoder som en
"meny" där man använder de arbetssteg och dokument som passar för
situationen. För ISI-projektet valde projektledaren ut ett "metodpaket" med
en lämplig mix av LOGIC- och SIV-metoderna. Enbart LOGIC-metoden
räckte ej eftersom den riktar sig mot förstudier och egenutveckling.
Projektet genomfördes på ett sådant sätt att deltagarna ej lade direkt märke
till vilka metoder som användes i arbetet. De positiva erfarenheterna från
ISI-projektet har lett till att SIV-metoden används vid nya projekt som
innebär större upphandlingar av standardsystem inom ERA.

Som kuriosa och biprodukt kan till slut nämnas att det fanns god överens
stämmelse mellan SIV-metodens arbetssätt och ERAs arbetsgång för sin
inköpsverksamhet. Detta blev en intressant test av att anskaffning av
standardsystem påminner mycket onl inköp av industriella produkter.

4.1.5 Fall E: ABR Corporate Research och Verksamhetsuppföljning

ABB Corporate Research i Västerås är en central Forsknings- och
Utvecklingsenhet (FoU-enhet) inom ABB-koncernen. De säljer FoU-tjänster
på uppdrag från de svenska ABB-bolagen samt bedriver lå'ngsiktiga projekt
med kompetensuppbyggande inriktning på beställning från ABBs koncern
ledning. För ABB Corporate Research är det av vital betydelse att göra
regelbundna uppföljningar av sina uppdrag och projekt i verksamheten. Man
hade ett gammalt stordatorbaserat tid- och kostnadsredovisningssystem från
1968 som ej kunde uppfylla kraven på en professionell verksamhets
uppföljning. Vid mitten av 80-talet skedde en decentralisering inom ABB
koncernen vilket ställde krav på en snabbare och mer detaljerad ekonomisk
uppföljning.

I början av 1987 infördes en temporär lösning i form av ett system för
tidsredovisning. Parallellt med detta satte ABB Corporate Research igång
en sökprocess under 1987-88 för att anskaffa ett helt nytt minidatorbaserat
standardsystem för verksamhetsuppföljning kompletterat med program
produkter för kontorsinformation (ord/text, grafik, kalkyl). Projektet fick
namnet RESIS som står för "ABB Corporate RESearch Informations
System". Det genomfördes som ett examensarbete inom ABB Dataskola där
projektledaren var kursdeltagare. Projektgruppen bestod av fyra personer;
två användare och två datakonsulter.
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Sökprocessen efter standardsystem finns dokumenterad i Wrethander
Jonson (1988). Vidare har jag kompletterat med en personlig intervju i
efterhand med projektledaren Ewa Wrethander Jonson.

Arbetet startade med en förändringsanalys enligt ISAC-metoden för att
beskriva hur ett framtida uppföljningssystem skulle stödja affärsverksam
heten inom ABB Corporate Research. Förändringsanalysen resulterade i en
hypotes om att ett standardsystem bör lösa problemen i verksamheten på
bästa sätt. Argumentet för standardsystemlösning var att FoU-verksamheten
påminde mycket om konsultverksamhet. Projektledaren uttryckte det: "Inom
ABB Corporate Research är vi inte unika, vi har mycket att lära av hur
externa konsulter jobbar, därför ska vi ha ett färdigt system" (ibid, s. 12). På
marknaden fanns ett antal intressanta standardsystem för ekonomiadmini
stration med projektuppföljning. Projektgruppen undersökte sju olika system
och plockade ut tre stycken för mer detaljerad granskning. Slutligen valdes
det standardsystem som bedömdes uppfylla ABB Corporate Research krav
bäst.

Under själva valprocessen använde projektet sig av SIV-metoden. Mer exakt
utnyttjade man de 14 arbetssteg som finns i den andra versionen av SIV
metoden för val (tabell 3.C, kapitel 3). Det efterföljande arbetet har ej
använt SIV-metoden för anpassning eftersom detta inte ingick i utbildningen
på ABB Dataskola. En hel del SIV-tänkande och systematik har dock följt
med från valet enligt projektledaren. Vidare har ordentliga diskussioner om
anpassningar skett med leverantörer innan projektgruppen definitivt valde
standardsystem. Anpassningsarbetet ägde rum 1988-89 och ett totalt
införande av systemet skedde utan någon parallellkörning i slutet av 1989.
Nedan beskrivs projektledarens synpunkter på SIV-metoden.

Reaktioner (fall E)

En positiv reaktion var att projektledaren upplevde att arbetsstegen för val
gav ett stru~tureratarbetssätt för sökprocessen. SIV-metodens uppsättning
av bedömningsfaktorer (se avsnitt 3.2.5) var av stor betydelse för jän1förelse
n1ellan de olika standardsystemen. Utslagsgivande faktorer ("knock-out" 
faktorer) användes för att gallra bland utbudet av standardsystem. Projekt
ledaren upplevde att dokumentet "marknadsöversikt" gav en innehållsrik
beskrivning av viktiga egenskaper hos standardsystemen.



- 167 -

En negativ reaktion var att det fanns en del arbetsuppgifter under val av
standardsystem som ej löstes med SIV-metoden. Det är inte säkert att
allting behöver ingå i SIV-metoden. Kravet är att SIV-metoden åtminstone
hänvisar till andra kompletterande arbetssätt. Det var mödosamt att behöva
leta efter eller tvingas framställa egna modeller för att k~ara av situationen.
För exempel på arbetsuppgifter som ej direkt ingår i den ursprungliga SIV
metoden hänvisas till förändringsbehoven nedan.

Förändringsbehov (fall E)

När det gäller SIV-metodens arbetssteg för val var dessa i huvudsak OK
men projektledaren ville ändra något i ordningsföljden. Projektgruppen
kände behov av att senarelägga "offertbegäran" (arbetssteg 4) och genomföra
detta i anslutning till "utvärdering" av enbart slutkandidater (arbetssteg 9).
Detta är i överensstämmelse med den snabbvals-variant som finns i SIV
metoden (tabell 3.D, kapitel 3). Vidare eftersökte projektledaren mer
riktlinjer för hur offertarbete bör bedrivas. Samtidigt med valet av standard
system för verksamhetsuppföljning skedde en sökprocess beträffande
programprodukter för kontorsinformation. För detta ändamål använde
projektet ej SIV-metoden. Ett önskemål var att SIV-metoden skulle
innehålla rekommendationer för hur man bör hantera parallella valprocesser
inom ett projekt. Dessutom skedde en parallell undersökning av hårdvara
och datakommunikation vilket inte SIV-metoden beaktade.

SIV är en generell metod för anskaffning av standardsystem. Där kunde
projektgruppen ej få förslag på applikationsspecijika faktorer för att kunna
bedöma standardsystemen emot. Projektgruppen kompletterade här SIV
metoden med att utnyttja RP-modellen som kan betraktas som en specifik
metod för utveckling av ekonomistyrning inom företag. Projektledaren
eftersökte att SIV-metoden skulle kompletteras med basmallar för olika
applikationsområden. Projektgruppen gjorde ett förslag till basmall för sitt
område "verksamhetsuppföljning" som man sedan utnyttjade i dokumentet
"marknadsöversikt".

Ett annat problem som projektgruppen upplevde var att de officiella
sammanställningarna (i form av kataloger) över standardsystem på mark
naden ej var fullständiga. De mest intressanta standardsystemen för projekt
uppföljning fanns ej med här, vilket skapade en osäkerhet. Detta talar för att
man bör ha mer professionella externa databaser över programprodukter på
marknaden kopplat till någon form av datorstöd.
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En viktig fråga för projektgruppen var att analysera vilka gränssnitt som
behövdes till befintliga system. Standardsystemet förverksamhetsuppföljning
måste integreras med b1.a. ekonomi- och personalsystemen. SIV-metoden
gav inte tillräckligt stöd för att specificera gränssnitt. Vidare saknade
projektledaren stöd i SIV-metoden för kalkylering och utarbetande avADB,
strategier som reglerar anskaffning av standardsystem. Här konstruerade
projektgruppen egna modeller för att beskriva de strategiska och
ekonomiska motiven till valet av standardsystem. För det förstnämnda fallet
utnyttjades en skrift om "Datastrategier i statsförvaltningen" (Magnusson,
1988) som grund.

Slutligen vill jag ta upp en intressant ide som projektledaren utnyttjade efter
offertarbetet i samband nled test av standardsystemen. Användarna fick
under 1,5 dag ställa systemleverantören mot väggen. Hon uttryckte sig på
följande sätt: "Det mötet är upplagt som en partiledarutfrågning, dvs
systemleverantören ska i en strid strönl svara på stora och små frågor från
samtliga funktionsområden inom ekonomiavdelningens ram. Var och en i
personalen ansvarar för att det egna funktionsområdet belyses" (Wrethander
Jonson, 1988, s. 10). Detta tillvägagångssätt, kanske utökat till en panel
debatt mellan leverantörer, kan vara av värde att rekommendera i SIV
metoden.

Effekter (fall E)

Projektledaren ansåg att SIV-metoden ledde till bättre beslut Gämfört med
en situation där ingen metod används). Genonl att gå metodiskt tillväga
kände man sig säker på att ha valt rätt system. Det kändes som man gjort
allt man kunnat för att hitta det bästa standardsystemet för företaget. I en
"metodlös" tillvaro sker allting slumpmässigt och intuitivt. Det är då ej säkert
att man kan bevaka alla viktiga frågor som finns under val och anpassning.
Även om man skulle välja samma standardsystem får man antagligen en
sämre lösning eftersom man glönlmer att diskutera väsentliga anpassnings
behov med leverantören. Enligt projektledaren minskade SIV-metoden det
"dåliga samvetet". Man fick istället upp allt till diskussion och kan vara
extremt frågvis mot leverantörer.

Hela processen kring upphandlingen gick snabbt med tanke på investe
ringens omfattning för organisationen. Att byta ut ett helt ekonomisystem
med tempo krävde systematik och logiskt tänkande. SIV-metoden gav här
ett effektivt underlag för tidsuppskattningar av de olika arbetsstegen i
sökprocessen. Enligt projektledaren minskade SIV-metoden då "stressen" i
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upphandlingsarbetet. SIV-metoden kunde ses som en checklista över vad
som behövde göras under valet. Det kändes som att jämföra sig mot en
budget och se hur man låg till under olika delar av sökprocessen.

ISAC-metoden räckte ej som stöd för en upphandling. En förutsättning för
ett lyckat resultat är att professionella jämförelser görs mellan systemen och
mot verksamhetens krav. Här behövdes då SIV-metoden som stöd. Projekt
ledaren tyckte personligen att SIV-metodens tabeller passade henne bättre
att arbeta med än ISAC-metodens grafer som upplevdes svåra att framställa.
Vidare skulle projekledaren använda SIV-metoden i framtida projekt. SIV
metoden tar upp relevanta saker och ger "råg i ryggen" åt arbetet. Det är
viktigt att metoden ej används slaviskt utan med sunt förnuft.

4.1.6 Fall F: ABB Drives och Passagekontroll med Tidsredovisning

Inonl ABB Drives i Enköping var man ej tillfreds med sin rutin för in- och
utpasseringar genom fastighetens port. Under rusningstid var porten
obevakad; övriga tider öppnade en receptionist porten dock utan en
behörighetskontroll. Förslag framfördes på att införa ett persondatorbaserat
standardsystem för passagekontroll med bl.a. magnetkort. Kopplat till detta
ville man även införa ett datoriserat system för tidsredovisning som skulle
ersätta stämpelkorten. Tidsredovisningssystemet skulle i sin tur leverera
uppgifter till det centrala lönesystemet för hela ABB-koncernen.

Ett uppdrag formulerades om att undersöka marknaden för standardsystem
inom passagekontroll med tidsredovisning. Projektet genomfördes som en
enmans-utredning och var samtidigt ett examensarbete vid ABB Dataskola.
Utredningen finns dokumenterad i Eriksson (1989). Vidare har jag komplet
terat med en personlig intervju i efterhand med projektledaren Göran
Eriksson.

Utredningen genomfördes under 1988-89 i två etapper: (1) Verksam
hetsanalys enligt ISAC-metoden och (2) Val av standardsystem enligt SIV
metoden. För valprocessen användes det arbetssätt som rekommenderas i
den andra versionen av SIV-metoden för val (tabell 3.C, kapitel 3). Totalt
undersöktes tio olika standardsystem på marknaden. Sju system hade både
passagekontroll och tidsredovisning, två system enbart passagekontroll och
ett system enbart tidsredovisning. Bland dessa gallrade projektledaren först
fram fyra system för att sedan ställa de två bästa standardsystemen mot
varandra. De fyra slutkandidaterna hade både passagekontroll och tidsredo
visning i ett enhetligt standardsystem.
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Projektledaren valde ut det standardsystem som bedömdes passa bäst för
verksamheten. Företagsledningen ansåg det värt att satsa på den rekommen
derade lösningen men har låtit skjuta på anskaffningen i avvaktan på ett
planerat renoveringsarbete av fastigheten. Nedan beskrivs projektledarens
synpunkter på SIV-metoden.

Reaktioner (fall F)

Enligt projektledaren visade sig verksamhetsanalysen vara mycket värdefull
som underlag. Verksamhetsflödet (specificerat i V-grafer) gav en god bild
av nuläget samt ett tänkt framtida läge med ett infört standardsystem. När
det gäller SIV-metoden användes dokumenten "marknadsöversikt" och
"jämförelsenlatris". Dessa gav en god grund för att kunna utvärdera och
rangordna standardsystemalternativen.

SIV-metoden innebär ett omfattande arbetssätt vilket även kan uppfattas
som negativt. Det kan bli för mycket att tänka på så att man inte orkar
driva valprocessen framåt i önskat tempo. I ett praktiskt arbete har man inte
råd att gå igenom alla arbetssteg och dokument lika noggrant.

Förändringsbehov (fall F)

Projektet omfattade två områden: Passagekontroll och Tidsredovisning. Det
ledde till vissa svårigheter vid utvärderingen när några standardsystem visade
sig täcka enbart ett område medan andra system omfattade båda områdena.
Denna problematik medparallell utvärdering av systemområden behandlades
ej i SIV-metoden. Vidare hade man i detta fall ett "datorlöst" nuläge. I en
sådan situation krävs det mer arbete att implementera ett standardsystem
jämfört med om man har ett datorbaserat nuläge. SIV-metoden skiljde ej
mellan olika typer av nulägen och vilken effekt detta får på utvärderingen
av standardsystem.

En dramatisk effekt av vad en oklar datastrategi kan få på den konkreta
upphandlingen avstandardsystem illustreras av följande episod. Utredningen
hade i utgångsläget som kravatt undersöka ett persondatorbaserat system
med full IBM-konlpatibilitet. Under valprocessens gång började ledningen
diskutera eventuella ändringar i ABB Drives övergripande datastrategi. Det
fanns planer på att decentralisera från ABB-koncernens stordatormiljö till
lokal drift i minidatormiljö. Detta strategibyte skulle medföra en iteration
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genom att man behövde utvärdera en annan grupp av standardsystem för
minidatorIösning i stället för PC-miljö. SIV-metoden behöver klarare
markera vilken påverkan en datastrategi kan få i en konkret situation med
anskaffning av standardsystem. Egentligen behöver arbetet delas in i två
processer: (1) Val av strategi, som sedan påverkar (2) Val av system.

Slutligen framförde projektledaren ett antal tips för SIV-metoden. Som ett
hjälpmedel vid utvärderingen av standardsystem användes ett nytt dokument
"offertjämförelse" där det b1.a. fanns möjligheter att redovisa olika kalkyl
uppgifter. SIV-metoden saknade riktlinjer för hur kalkylering av investeringar
i standardsystem kan utföras. Ett förslag är att koppla kalkylering till det
offertarbete som utförs mot leverantörer. Vidare föreslog projektledaren att
SIV-metoden kompletteras med ett antal praktiska standardformulär t.ex.
"kom-ihåg-listor", samtalsguider och brevmallar för effektivare kommuni
kation med leverantörer under olika delar av upphandlingsprocessen. Som
exempel omnämnde projektledaren en ny skrift om "Att handla rätt" från
LKD (1989) med en enkel och pedagogisk checklista för ramspecifikation
mot leverantör.

Projektledaren var även inne på ideer om situationsanpassning av SIV
metoden eller någon form av förenklad metodik. Han uttryckte det på
följande sätt: "Men om man skall försöka genomföra hela SIV tror jag ej
resultatet blir så bra. SIV är så omfattande, att den som skall göra en
utvärdering innehållande alla steg och samtliga dokument, kommer att
tröttna innan han hunnit halwägs!" (Eriksson, 1989, s. 36). I stället ska man,
enligt projektledaren, använda SIV-metoden som idegivare.

Effekter (fall F)

Projektledaren ansåg att SIV-metoden ledde till bättre resultat Gämfört med
att inte använda någon metod). Man fick en checklista med konkreta
beslutspunkter för projektet så att man ej glömde något väsentligt. Detta gav
möjligheter att bygga upp en utredning och projektrapport på ett profes
sionellt sätt. SIV-metoden gav även stöd för att kritiskt granska olika
leverantörers erbjudanden på marknaden. Om filan jobbar "metodlöst" styrs
man lätt av egna känslor vid leverantörskontakter. Vissa leverantörer var
direkt imponerade över hur utredningen genomfördes. Man hade aldrig
råkat ut för en kund som var så förberedd vid kontakterna. SIV-metoden
gav i slutändan en känsla av säkerhet att man väljer rätt system.



- 172 -

SIV-metoden var ej så resurskrävande i projektet eftersom man gjorde rätt
saker från början. Med andra ord disponerade man sina resurser på ett
bättre sätt under hela upphandlingen. Processen går snabbare om målet är
att välja rätt system på ett seriöst sätt. Dock ligger det en fara i att blint
använda alla steg i metoden; då kan en upphandling ta "ruskigt" lång tid att
genomföra.

ISAC-metoden var ett bra instrument för att beskriva verksamheten speciellt
som i detta fall för små och avgränsade system. Detta är dock inte till
räckligt vid anskaffning av standardsystem. SIV-metoden förstärkte sedan
med en "leverantörsnärhet". Man fick lära sig steg för steg hur man kan
hantera leverantörer under en valprocess. Detta gav underlag för jämförelser
av styrka och svagheter hos systemen. Viktigt att poängtera är att SIV
metoden ej löser alla problem under en valprocess. Man måste lita på sitt
omdöme och intuition om leverantörernas förmåga -att klara av våra krav.

Projektledaren har efteråt även varit med om två ytterligare utredningar om
standardsystenl på företaget, nämligen datoriserat ritningsarkiv och MPS
system för fabriken. I dessa fall har SIV-metoden använts som en refe
rensram för att skapa situationsanpassade arbetssätt. Som exempel kan
nämnas att SIV-metodens bedömningsområden och dokumentet jämförelse
matris har använts. Även i framtida upphandlingsprojekt kommer SIV
metoden att vara en bas för tillvägagångssättet. Projektledaren ansåg att det
var lärorikt att bara läsa igenom och fundera kring de frågor som tas upp
i SIV-boken (Anveskog-Nilsson-Nord, 1984b). Detta hjälpte oss att logiskt
och strukturerat tänka igenom olika problem innan nya projekt sattes igång
på företaget.

4.1.7 Fall G: Ansvar och Värdepappershantering

Ansvar är en koncern i försäkringsbranschen som bedriver liv-, sak- och
återförsäkringsrörelse. Inom Ansvar finns en finansavdelning vars uppgift är
att hantera koncernens placeringstillgångar. Finansavdelningen gav ett
uppdrag och förslag på examensarbete (uppsats) som skulle undersöka olika
alternativ för en persondatorbaserad standardsystemlösning för Ansvars
värdepappershantering. Denna omfattar tre särskiljda delverksamheter:
aktieverksamhet, POM-verksamhet (POM = Penning- och Obligations
Marknad) samt låneverksamhet. I utgångsläget fanns ett antal MDB-och
ADB-rutiner som hjälpligt klarade av situationen. Motivet för att satsa på
persondatorer och standardsystem var att få en bättre fungerande och nler
kostnadseffektiv lösning.
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Examensarbetet finns dokumenterat i Kammerfors-Widing (1987) och
utfördes på systemvetenskaplig linje, Stockholms Universitet, under hösten
1986 - våren 1987. Vidare har jag kompletterat med en personlig intervju i
efterhand tillsammans n1ed de två författarna Lars Kammerfors och Göran
Widing som kan sägas fungera som projektledare. Dessa drev projektet mot
Ansvar och hade under arbetet kontakter med fyra användare och data
chefen på företaget.

Arbetet startade med en nulägesbeskrivning genom att man intervjuade
berörda användare på finansavdelningen. Detta ledde fram till en kravspeci
fikation som dokumenterades i verbal form. Som stöd för den efterföljande
processen med val av standardsystem utnyttjade man SIV-metodens modell
för snabbval (tabell 3.D, kapitel 3). Eftersom uppsatsgruppen skulle föreslå
en rekommendation till en standardsystemlösning genomfördes endast
examensarbetet till och med steget "utvärdering". Ansvar skulle sedan själva
sköta offertbegäran och förhandling med leverantör. Nedan beskrivs
uppsatsgruppens synpunkter på SIV-metoden.

Reaktioner (fall G)

Uppsatsgruppen upplevde att SIV-metoden var enkel att använda under
projektarbetet. Som stöd för valprocessen användes dokumenten "marknads
översikt" och "jämförelsematris" Dessa dokument gav värdefull information
vid utvärdering av de olika standardsystemalternativen. Vidare kunde man
med hjälp av utslagsgivande faktorer ("knock-out" - faktorer) relativt lätt
gallra fram de för Ansvars värdepappersverksamhet bästa standardsystemen
på marknaden. Här låg kanske den största förtjänsten hos SIV-metoden att
på ett tidigt stadium diskutera och specificera utslagsgivande krav för
systemvalet.

När det gäller negativa reaktioner framhävde uppsatsgruppen att det kan
finnas risk att man gick ner på en för detaljerad nivå i förhållande till den
uppgift som ska lösas. Vidare belyste SIV-metoden ej helt klart och tydligt
hur man kan gallra fram de utslagsgivande faktorerna från en omfattande
kravspecifikation. Hur vet man att man fått fram de riktiga "knock-out" 
kraven? Detta skapar en osäkerhet. En ytterligare brist var att man behövde
komplettera SIV-metoden på en vital punkt för att över huvud taget kunna
utföra sitt uppdrag åt Ansvar. Detta framgår av förändringsbehov nedan.
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Förändringsbehov (fall G)

Som nämndes består Ansvars värdepappershantering av tre delverksamheter.
Efter en marknadsundersökning kunde uppsatsgruppen konstatera att
Ansvar behövde anskaffa olika standardsystem för de tre delverksamheterna.
En speciell problematik som ej behandlades i SIV-metoden är hur man kan
hantera en process med parallella anskaffningar av standardsystem. Här
framfördes ett förändringsbehov om en metodik som belyser alternativa
kombinationer av standardsystem som totallösningar för en verksamhet. För
att kunna genomföra uppdraget mot Ansvar fick jag som handledare och
uppsatsgruppen diskutera fram en utbyggnad av SIV-metoden. I korthet
föreslog vi att man genomförde utvärderingen av standardsystem i två
etapper:

1 Delverksamhetsutvärdering
De enskilda standardsystemen prioriterades och rangordnades separat
för varje delverksamhetsområde. Känslighetsanalys genomfördes för
att studera om rangordningen kommer att påverkas om Ansvars
förutsättningar och krav skulle ändras. Standardsystemens prisvärdhet
(pris kontra kravuppfyllelse) analyserades noggrant.

2 Helhetsutvärdering
Man bildade lämpliga kombinationer av standardsystem som kan ge
en fungerande totallösning för hela verksamheten. Genom ett antal
valomgångar gallrade man fram de slutliga standardsystemalternativen
("finalister") som inbördes prioriterades och rangordnades. Hänsyn
togs till kravuppfyllelse, antal leverantörer (per alternativ kombina
tion) och totalpris.

Denna utbyggnad av SIV-metoden gav en tillfredsställande lösning i denna
situation. Uppsatsgruppen kunde uppfylla sitt uppdrag och presentera väl
underbyggda rekommendationer till Ansvars finansavdelning. Jag har även
kommit i kontakt med en liknande problematik med parallell anskaffning
av standardsystem för olika verksamhetsområden i ett examel1sarbete av
Khan-Hussain (1988). Även här fick man komplettera SIV-metoden för att
kunna rekommendera systempaket för en researrangör.

Det hade enligt uppsatsgruppen varit en fördel onl det även funnits ett
datorstöd till SIV-metoden för att simulera fram olika effekter av de
kombinerade standardsystemalternativen. På så sätt kan man lättare
analysera hur stora "träffytor" olika systemkolTlbinationer har mot verksam-
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heten. Detta underlättar väsentligt arbetet med både val och anpassning av
standardsystem för parallella verksamhetsområden. Vidare är det i praktiskt
arbete ingen knivskarp gräns mellan val och anpassning vilket föreslås i SW
modellen. Man bör vid en parallell anskaffning mer tänka igenom vilka
samordnade anpassningar som krävs innan man väljer leverantör(er) för
hela systemlösningen. Dessutom kände uppsatsgruppen ett behov av att
införa mer "lathundar" och enklare dokument i SIV-metoden för att
förstärka metodstödet vid mindre tillämpningar. Med andra ord enförenklad
metodik för SIV.

Effekter (fall G)

Uppsatsgruppen ansåg att man totalt sett nått ett bättre resultat genom att
använda SIV-metoden i projektet (jämfört med en "metodlös" situation).
Metoden hjälpte oss att vara mer förutsättningslösa och "objektiva" inför en
utvärdering av systemalternativ. Risken att man missade att analysera någon
väsentlig faktor var liten eftersom SIV-metoden är heltäckande. Om Ansvar
drivit projektet på egen hand utan någon metod hade det varit det stor risk
att användarna köpt första bästa system utan att ha gjort lämpliga awäg
ningar mellan de olika delverksamheternas behov. Man blir även mer
personberoende i en "metodlös" tillvaro.

Vidare upplevde gruppen att arbetet hade gått snabbare med hjälp av SIV
metoden (jämfört med om man försökt skapa en egen metod för att styra
arbetet). Motivet för detta är att man säkert glömt bort att jobba med
utslagsgivande faktorer om en helt egen arbetsrnodeli använts. Man hade då
antagligen "släpat" med nästan alla standardsystem under hela valprocessen
och utvärderat dessa i detalj för att vara på den säkra sidan att inte missa
något system. Vidare så skulle ambitionsnivån ökats eftersom för många
kombinationer av standardsystem hade formaliserats och värderats. Genom
att vi på ett tidigt stadium sållade fram användbara systemalternativ utifrån
ett litet antal "knock-out" - krav blev vi mycket mer arbetseffektiva och
kunde koncentrera valet kring ett fåtal "finalister". Detta under förutsättning
att vi formulerade de rätta "knock-out" - kraven.

Det faller sig naturligt enligt uppsatsgruppen att rekommendera och "puffa"
för SIV-metoden om vi i framtiden i vår yrkesutövning hanlnar i projekt
med upphandlingar av standardsystem. Det finns dock situationer, som t.ex.
mycket små och välavgränsade system, där det är tveksamt om SIV-metoden
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ger mer nytta än det kostar att använda den. Vidare är det farligt att följa
en metod slaviskt! Man behöver situationsanpassa SIV-metoden för varje ny
projekttillämpning. En traditionell systemutvecklingsnletod typ ISAC klarar
inte av att specificera utslagsgivande krav. Därför är SIV-metoden av
betydelse så att man ej låter sekundära faktorer styra valet och får ett
system som ej passar för verksarrlheten.

4.1.8 Fall H: Kommunernas Reassurans och Riskhantering

Kommunernas Reassurans AB (KRA) är ett återförsäkringsbolag som
arbetar med risker och försäkringar inom kommunala sektorn (anslutna
kommuner, landsting och kommunala bolag). För sitt arbete behöver KRA
information om kommunernas försäkringar, anläggningar och skadeutfall,
s.k. riskhanteringsinformation. När KRA startade sin verksamhet gav man
ett uppdrag och förslag på examensarbete nled syfte att rekommendera ett
lämpligt datorstöd för KRAs riskhantering. Hypotesen var i förväg att
standardsystem i persondatormiljö skulle vara en tids- och kostnads
besparande lösning. Vidare ville KRA med hjälp av ett standardsystem köpa
in kunskap utifrån ("know-how") för att bygga upp verksamheten kring
riskhantering. '"

Examensarbetet finns dokumenterat i Kajbjer-Stymne (1988) och utfördes
på systemvetenskaplig linje, Stockholms Universitet, under våren och hösten
1987. Vidare har jag kompletterat med en personlig intervju med författarna
Karin Kajbjer och Ellika Stymne som kan sägas fungera som projektledare.
Dessa drev projektet mot KRA och hade under arbetet kontakt med två
användare från företaget.

Arbetet startade med en verksamhetsanalys som undersökte nuläge och
framtida inriktning för den närmaste treårsperioden. Detta ledde fram till
en kravspecifikation som byggde på en verksamhetsbeskrivning enligt ISAC
metoden. Uppsatsgruppen genomförde inte en omfattande förändringsanalys
eftersom projektet berörde ett helt nystartat verksamhetsområde. Sonl stöd
för den efterföljande valprocessen utnyttjade man SIV-metodens snabbvals
variant (tabell 3.D, kapitel 3). Examensarbetet genomfördes endast till och
med steget "utvärdering" eftersom uppsatsgruppen skulle föreslå en
rekommendation för KRAs riskhantering. Själva beslutet och slutkontakt
erna med leverantör skulle skötas av uppdragsgivaren efteråt.
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Efter en marknadsundersökning hittade uppsatsgruppen tre standardsystem
som kunde vara en lösning för KRAs verksamhet. Två av standardsystemen
var till en början ej färdigutvecklade men leverantörerna lyckades uppfylla
de utslagsgivande kraven under hösten 1987. Ändock bedömdes dessa
standardsystem ej uppfylla KRAs behov av riskhanteringsstöd i tillräcklig
omfattning. Det tredje standardsystemet visade sig vara ett mycket intressant
alternativ för KRA. Problemet var att leverantören ej ville eller kunde
konvertera standardsystemet från stordator till persondatormiljö, vilket var
ett utslagsgivande krav för KRA. Om så varit fallet skulle uppsatsgruppen
ha rekommenderat detta standardsystem för KRA.

Alla dessa omständigheter ledde nu fram till att man fick undersöka andra
alternativ. Den slutliga rekommendationen blev en datorstödd lösning med
hjälp av ett kontorsinformationssystem (KIS). Med hjälp av KIS-systemet
kunde KRA utveckla en egen applikation som motsvarade deras speciella
behov. Det blev i slutändan inget egentligt standardsystem för KRA! Man
kan närmast karakterisera situationen som egenutveckling på basis av ett
generellt standardsystem. Det ligger nära en situation med s.k. programmer
bara standardsystem som omnämns i kapitel 2 (figur 2.8); även om det har
mer inslag av egenutveckling. Nedan beskrivs uppsatsgruppens synpunkter
på SIV-metoden.

Reaktioner (fall H)

När det gäller SIV-metoden använde man dokumentet "marknadsöversikt"
som ett underlag för utvärdering av de olika systemalternativen. Enligt
uppsatsgruppen fungerade SIV-metoden bra som grund för valprocessen.
Det bästa stödet hade man av metodens huvudsteg och indelningen i
bedömningsområden: leverantör, applikation, produkt och teknik. Arbete
med utslagsgivande faktorer ("knock-out" - faktorer) gav en god bild av vad
man skulle kräva av standardsystemen. Alla dessa delar tillämpades utan
förändringar.

En negativ reaktion på SIV-metoden var att den är svårare att använda vid
nystartade verksamheter inom ett speciellt område som t.ex. riskhantering.
SIV-metoden verkade vara utvecklad för anskaffning av standardsystem
inom mera etablerade verksamheter hos företag som ekonomi, personal,
produktion och försäljning. När man vill använda SIV-metoden för speciella
verksamheter blir det svårare att göra olika bedömningar och det kan ta
längre tid innan ett beslut om systemval kan ske.
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Förändringsbehov (fall H)

En viktig fråga under utredningsarbetet var hur olika delar av risk
hanteringssystemet skulle vara integrerade med varandra. SIV-metoden gav
här ett begränsat stöd när man behövde analysera och specificera gränssnitt.
Dessutom reagerade uppsatsgruppen på att SIV-metoden ej innehöll förslag
på strategiska faktorer av typ systemsamordningskaraktär och dimensionering
av ADB-resurser.

Vidare eftersökte uppsatsgruppen ett utvidgat applikationsstöd i metodiken.
Författarna uttryckte sig på följande sätt: "Standardsystem för riskhantering
är mindre vanliga. Den omgivning som systemet ska fungera i är ny och
begreppsområdet är oklart. Detta har inneburit att tyngdpunkten på vårt
arbete har förskjutits i förhållande till SIV-metodens. Vi har lagt ned mycket
tid på behov- och kravanalys, områden där SIV-metoden endast ger lite
stöd, utan hänvisar till andra metoder" (Kajbjer-Stymne, 1988, s. 39-40).

Detta är en indikation på att SIV-ansatsen bör byggas ut med någon form
av applikationsorienterad metodik. Dessutom behöver arbetet med behovs
analys som helhet förstärkas i SIV-metoden. Jag har även kommit i kontakt
med en liknande reaktion på att SIV-metoden ej gav ett tillräckligt stöd vid
utarbetande av kravspecifikationer i ett annat examensarbete som hade i
uppdrag att välja standardsystem för leverantörsreskontra åt Siemens AB
(Heikkinen-Reineck, 1988, s. 36). Detta ger en osäkerhet vid behovsanalysen.

Effekter (fall H)

SIV-metoden gav en chans att nå ett bättre resultat av valet Gän1fört med
att arbeta "metodlöst"). Med metodens hjälp kunde uppsatsgruppen klargöra
användarnas behov och tvinga dem att tänka igenom sina krav på verksam
heten. En bieffekt av SIV-metoden var att användarna fick möjligheter att
lära sig mer om sina verksamheter vilket var speciellt viktigt när man byggde
upp ett helt nytt on1råde inom ett företag.

SIV-metoden lyfte upp tänkandet på en högre nivå. Om man endast
använde ISAC-metoden fokuseras intresset på funktioner, dvs applikations
delen av ett standardsystem. SIV-metoden kompletterade med en analys av
faktorer och krav som har att göra med leverantör, produkt och teknik.
Speciellt leverantörsbedömningen blev i detta fall avgörande för rekommen
dationen av systemalternativ åt KRA. Det hade säkert tagit längre tid att
komma underfund med att leverantörsvalet var så viktigt om man koncen-
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trerat uppmärksamheten på enbart applikationen. Annars får man nog i
genomsnitt räkna med en långsammare upphandling enligt SIV-metoden
jämfört med t.ex. att köpa ett system direkt efter en leverantörspresentation.
Det är en avvägningsfråga hur mycket metod som behövs i varje situation.

Uppsatsgruppen ansåg att man kom i ett bättre läge genom att använda en
metod sonl stöd för valprocessen. En praktisk metod med mallar och check
listor gav stadga åt arbetet, särskilt som användarna vid KRA samtidigt
måste ansvara för flera andra uppgifter i den ordinarie verksamheten. Det
är dock en fara att slaviskt följa en metod genom att t.ex. fylla i alla
blanketter utan reflexion över vad man håller på med. Vid ett eventuellt
nytt projekt skulle uppsatsgruppen ta fram SIV-boken (Anveskog-Nilsson
Nord, 1984b) och försöka anpassa huvudstegen och faktorförteckningen till
den speciella upphandlingssituationen. En lärdom som drogs från KRA
projektet var att standardsystemen inom området hade en sämre kvalitet än
man förväntat sig i förväg. Även kontakterna med leverantörerna fungerade
ej alltid på ett önskvärt sätt.

4.1.9 SIV-metodens användning i praktikfallen

I de presenterade praktikfallen ovan (avsnitten 4.1.1 - 4.1.8) har jag inte
fokuserat på alla detaljer som använts i SIV-metoden. Syftet har istället varit
att ge en mer övergripande beskrivning av vad som hänt under anskaffning
av standardsystem på de olika företagsprojekten. Vidare har projektledarnas
synpunkter på SIV-metoden behandlats. En viktig fråga är vilka delar som
exakt har prövats i SIV-metoden för de olika praktikfallen. I detta avsnitt
kommer därför SIV-metodens användning och omfattning i de tidigare
beskrivna praktikfallen att studeras. Detta görs utifrån tre synvinklar:

SIV-modell
Val
Anpassning

Först undersöks praktikfallens användning av SIV-modellen som helhet och
dess samband med förändringsanalys (förstudie). SIV-modellen behandlades
i kapitel 2 (avsnitt 2.3.3). Sedan undersöks vad som utnyttjats i de två
delmetoderna för val och anpassning. Dessa utvecklingsområden i den
ursprungliga SIV-metoden behandlades i kapitel 3. I samband med denna
genomgång av SIV-metodens användning kommer även vissa positiva och
negativa reaktioner från praktikfallen att behandlas.
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SW-modell

SIV-modellen omfattar de tre utvecklingsområdena: Val, Anpassning och
Införande av standardsystem. Den ursprungliga SIV-metoden innehåller två
delmetoder för val respektive anpassning. I utgångsläget finns ingen metodik
för införande av standardsystem utvecklad i SIV-projektet. Detta upplevdes
av flera projektledare (fall A, B, D) som en brist i SIV-metoden. Som
underlag för arbetet med anskaffning av standardsystem kan man utnyttja
en "förändringsanalys" enligt ISAC-metoden. SIV-metoden är dock flexibel
och har öppna gränssnitt mot andra förekommande systemeringsmetoder.
Tabell 4.C visar vilka utvecklingsområden som använts i de tidigare
beskrivna praktikfallen. SIV-modellen för anskaffning av standardsystem
beskrivs i kapitel 2 (avsnitt 2.3.3).

Område/ Praktikfall: Total

------------------- ---------------------------------------------------------- ---------
Metod: A B C D E F G H (av 8)

Förstudie:
ISAC x x (x) x x (x) 6
LOGIC x 1
------------------
SW-metoden:
Val x x x x x x 6
Anpassning x x x x 4

Total (av 4) 2 3 2 3 2 2 1 2 (17)

(x) = Praktikfall C och H har endast utnyttjat verksamhetsbeskrivning
enligt ISAC-metoden

Tabel14.C Metodanvändning i praktikfallen



- 181 -

ISAC-metoden har använts av sex av de åtta praktikfallen som bas för det
fortsatta arbetet med SIV-metoden. En utförlig förändringsanalys har
genomförts hos fyra företag medan två företag endast använt viss del av
ISAC-metoden. Det är Ericsson Information Systems/ElS (fall C) som
innan projektet startade hade genomfört en förberedande studie och därför
begränsade sig till en verksamhetsbeskrivning med hjälp av V-graftekniken.
Vidare är det Kommunernas Reassurans/KRA (fall H) som också endast
utnyttjade en verksamhetsbeskrivning enligt ISAC-metoden eftersom
projektet berörde ett helt nystartat verksamhetsområde.

I fyra praktikfall som använde ISAC-metoden (fall A, B, C, F) upplevde
man att det gav ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med val och
anpassning. I de två andra praktikfallen som nyttjade ISAC-metoden upplev
des graferna svåra att framställa (fall E) eller tillämpa för en nystartad
verksamhet (fall H). Från Ericsson Radio Systems/ERA (fall D) rapporter
ades intressanta erfarenheter av att en omfattande förstudie med hjälp av
LOGIC-metoden gav ett värdefullt underlag för det efterföljande arbetet
med anskaffning av standardsystem. Detta skulle innebära att SIV-metoden
är öppen för att kopplas ihop med andra arbetssätt än ISAC-metoden. I en
av de akademiska uppsatserna (fall G) har en verbal kravspecifikation
utarbetats. Här gjordes en bedömning att ISAC-metoden inte behövdes vid
mindre tillämpningar av standardsystem.

När det gäller själva SIV-metoden har sex praktikfall utnyttjat delmetoden
för val och fyra fall utnyttjat delmetoden för anpassning. Det är endast två
företag Arla och ERA (fall B och D) som använt båda delmetoderna och
därigenom prövat hela SIV-metoden. För Philips (fall A) och Ericsson
Information Systems/ElS (fall C) var det ej aktuellt med en valprocess
eftersom ett visst bestämt internt standardsystem skulle införas i organisa
tionerna. I examensarbetena (fall E-H) gjordes avgränsningar till att utred
ningarna endast skulle omfatta val av standardsystem vilket innebar att en
anpassningsfas n1ed hjälp av SIV-metoden ej kom att beröras i uppsats
arbetet.

SIV-modellen med områdena val, anpassning och införande ansågs av
projektledarna som naturliga faser vid anskaffning av standardsystem. Det
har gått att arbeta efter de rekommenderade stegen, dokumenten och
bedömningsfaktorerna i SIV-metoden. Från flera praktikfall (B, C, E)
framhävdes att SIV-metoden gav ett systematiskt och strukturerat arbetssätt
för att driva projektarbetet. Men ändock finns ett stort förändringsbehov vad
avser sambandet mellan utvecklingsområdena i SIV-n1odellen. Detta åter
komn1er jag till under förändringsbehov nedan (avsnitt 4.1.10).
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Val

SIV-metoden för val av standardsystem består aven uppsättning arbetssteg,
dokumentation och bedömningsfaktorer. Det är sex praktikfall som använt
sig av val enligt SIV-metoden. I tabell 4.D finns en sammanställning över
vilka delar av valmetodiken som använts. Tabellen består av två delar.
Deltabell 4.D1 redogör för arbetssteg och bedömningsfaktorer medan del
tabell 4.D2 beskriver använd dokumentation i praktikfallen. SIV-metoden
för val beskrivs i kapitel 3 (avsnitt 3.2).

SIV-metoden: Praktikfall: Total:
------------------------------ ------------------------------------------
Val av standardsystem B D E F G H (av 6)

Arbetssteg:

Val: första version (tabell 3.B) x 1
Val: andra version (tabell 3.C) x x x x 4
Snabbval (tabell 3.D) x x 2
---------------------------------------- ------------------------------~------------~----------

Total (av 3) 2 1 1 1 1 1 (7)

Bedömningsjaktorer:

Leverantör x x x x x x 6
Produkt x x x x x x 6
Teknik x x x x x x 6
Applikation x x x x x x 6
Utslagsgivande ("knock-out") x x x x x x 6
Värderingsfaktorer x x x x x x 6
-------------------------------------- ------------------------------------------------------..
Total (av 6) 6 6 6 6 6 6 (36)

Tabel14.Dl SW-metodens användning under val av
av standardsystem för praktikfallen (del 1)
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När det gäller arbetsstegen för val har praktikfallen använt olika varianter
(se tabell 4.D1). Arla (fall B) började tillämpa den allra första utvecklade
versionen av arbetssteg. Detta skapade vissa problem genom att projekt
gruppen upplevde att arbetsstegen ej var tillräckligt precisa för att stödja
valprocessen. Detta medförde att vi inom SIV-projektet utvecklade en andra
förbättrad version av arbetssteg för val som kom att användas inom Arla
projektet.

Även praktikfallen D, E och F har utnyttjat denna andra version avarbets
steg för val av standardsystem. De två akademiska uppsatserna (fall G och
H) har använt sig av SIV-metodens variant för snabbval. Detta var naturligt
eftersom det här gällde val av standardsystem för mindre företag.

Sammanfattningsvis kan sägas att praktikfallen följt arbetsstegen i SIV
metoden. Några undantag är då Ericsson Radio Systems/ERA (fall D) som
hoppade över vissa arbetssteg som ej blev aktuella att genomföra samt de
två examensarbeten som använt snabbval. I de senare fallen sträckte sig
utredningen till enbart en rekommendation vilket innebar att de sista stegen
ej blev aktuella att genomföra.

SIV-metodens förslag på bedömningsfaktorer upplevdes som ett värdefullt
instrument i alla praktikfall (se tabeI14.D1). Här är tydligen en mycket stark
del av SIV-metoden. En förklaring kan vara att berörda personer känner att
anskaffning av standardsystem är en komplex arbetsuppgift där man behöver
utvärdera en stor mängd faktorer. Att då få en lathund över viktiga faktorer
ger en trygghet åt valprocessen. SIV-metodens indelning i fyra bedömnings
områden över faktorer för leverantörens miljö, produktegenskaper, tekniska
förutsättningar och applikationskrav verkar vara riktig eftersom alla företag
nyttjat dessa. Iden om att sortera kraven efter utslagsgivande faktorer
respektive värderingsfaktorer användes också genomgående. Från ett
praktikfall rapporterades dock behov av nler stöd i SIV-metoden för att
gallra fram de riktiga utslagsgivande faktorerna från en omfattande krav
specifikation (fall G).

Dokumentation enligt SIV-metoden leder fram till olika typer av jämför
ande beskrivningar. Som underlag används beskrivningar av verksamhet och
standardsystem. I tabell 4.D2 visas vilka dokument som praktikfallen
utnyttjat. När det gäller verksamhetsbeskrivning anges relevanta dokument
i ISAC-metoden för de praktikfall som tillämpat denna metodik. För
Ericsson Radio Systems/ERA (fall D) markeras för motsvarande dokument
i LOGIC-metoden. Vad avser standardsystembeskrivning anges de två mest
intressanta dokumenten för SIV-metoden.
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SIV-metoden: Praktikfall: Total:
------------------------------ ------------------------------------------
Val av standardsystem B D E F G H (av 6)

Dokumentation:

Verksamhetsbeskrivning:
Verksamhetsgraf x x x x x 5
Informationssystemförteckning x x x x 4
Bidragstabell x x x x 4
Kalkyl x x x x 4

Standardsystembeskrivning:
Officiell sammanställning x x x x 4
Preliminäravtal x (x) 2

Jämförande beskrivning:
Marknadsöversikt x x x x x x 6
Offertmall x x x 3
Checklista vid demonstration x x x x 4
Jämförelsematris x x x x 4
Funktions/ moduljämförelse x x 2
Testmall x x 2
Förhandlingsförteckning x x 2

---------------------------------- ---------------------------------------------------------
Total (av 13) 13 10 10 8 3 2 (46)

(x) = Praktikfall E tecknade ett slutavtal efter valprocessen

Tabe114.D2 SW-metodens användning under val av
av standardsystem för praktikfallen (del 2)
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"Marknadsöversikt" upplevdes som ett användbart dokument i SIV-metoden
och utnyttjades fullt ut i praktikfallen. Det är ej förvånande eftersom
marknadsöversikten är tänkt att fungera som ett genomgående dokument
för hela valprocessen. Av de övriga SIV-dokumenten ansåg några projekt
ledare (fall F, G) att jämförelsematrisen gett värdefull information vid
utvärdering av standardsystem. Fyra praktikfall har utnyttjat officiella
sammanställningar (kataloger) för att leta ut standardsystem på marknaden.
De är dock ej helt nöjda med kvaliten på uppgifterna i katalogerna. Iden
om preliminäravtal (efter val) och slutavtal (efter anpassning) har endast
Arla-projektet (fall B) försökt att tillämpa. Det har visat sig svårt att få
leverantörerna att acceptera en sådan avtalskonstruktion i två steg. När det
gäller ABB Corporate Research skrevs ett slutavtal direkt efter valprocessen,
då ordentliga diskussioner om anpassningsbehov redan skedde under valet.

Anpassning

SIV-metoden för anpassning av standardsystem består aven uppsättning
arbetssteg och förslag på dokumentation. Vidare bildar relationsmodellen
ett synsätt för arbetet med anpassning. Det är endast fyra praktikfall som
använt sig av anpassning enligt SIV-metoden. Detta innebär att anpassning
ej prövats lika utförligt som val inom SIV-metoden. I tabell 4.E finns en
sammanställning över vilka delar av anpassningsmetodiken som använts.
Tabellen består av två delar. Deltabell 4.E1 redogör för synsätt och
arbetssteg medan deltabell 4.E2 beskriver använd dokumentation i praktik
fallen. SIV-metoden för anpassning beskrivs i kapitel 3 (avsnitt 3.3).

Relationsmodellen har enligt alla projektledare varit ett överordnat
tankestöd för att jämföra verksamhet och valt standardsystem mot varandra
(se tabell 4.El). Speciellt i Philips (fall A) och Ericsson Information
Systems/ElS (fall C) lyfte projektledarna fram relationsmodellen som en
ledstjärna för SIV-metoden. Relationsmodellen verkar vara en stark del av
SIV-metoden. Det är viktigt att detta synsätt bevaras och förstärks inför det
fortsatta arbetet med vidareutveckling av SIV-metoden.

När det gäller arbetssteg ska man normalt gå igenom både logisk och fysisk
anpassning i sekvens (se tabell 4.El). I tre praktikfall genomfördes endast
logisk anpassning (fall B, C, D). Dessa valde att utnyttja ett eget arbetssätt
för fysisk anpassning eftersom SIV-metoden ej gav tydliga riktlinjer för detta
arbete. Det har visat sig att relationsmodellen har en logisk och naturlig
koppling till arbetsstegen för anpassning. Arbetsstegen konkretiserar det
synsätt som ligger bakom relationsmodellen.
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SIV-metoden: Praktikfall: Total:

----------------------------------------- -------------------------- ---------
Anpassning av standardsystem A B C D (av 4)

Synsätt:

Relationsmodell (figur 3.6) x x x x 4

Arbetssteg:

Logisk anpassning (tabell 3.E) x x x x 4
Fysisk anpassning (tabell 3.G) x 1
------------------------~--------------- ---------------------------------------------
Total (av 2) 2 1 1 1 (5)

Tabel14.El SW-metodens användning under anpassning
av standardsystem för praktikfallen (del 1)

Dokumentation för anpassning av standardsystem enligt SIV-metoden har
samma principiella uppläggning som för valarbetet. Tabell 4.E2 visar vilka
dokument som använts i praktikfallen. När det gäller verksamhetsbeskriv
ning anges vilka dokument i ISAC-metoden som bildat underlag för anpass
ningsarbetet. För ERA (fall D) markeras för motsvarande dokument i
LOGIC-metoden. Vad avser standardsystembeskrivning är man beroende av
leverantörens sätt att dokumentera sina standardsystem. Det finns tyvärr
ingen standard för detta hos leverantörerna inom branschen.

Av SIV-metodens jämförande beskrivningar användes funktions/modul
jämförelse, jämförelsegraf och komponentjämförelse mest. "Funktions/
moduljämförelsen" är ett genomgående dokument för anpassningsarbetet
och som bl.a. beskriver utfallen från relationsmodellen. Därför upplevdes
det som ett nyckeldokument. "Jämförelsegrafer (J-grafer)" är en fortsättning
på de tidigare framställda verksamhetsgraferna (dvs V-graferna eller
LOGIC-graferna). "Komponentjämförelsen" ansågs vara ettviktigt dokument
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SIV-metoden: Praktikfall: Total:

--------~-------------------------------- -------------------------- ---------
Anpassning av standardsystem A B C D (av 4)

Dokumentation:

Verksamhetsbeskrivning:
Verksamhetsgraf x x x x 4
Informationssystemförteckning x x x x 4
Informationsprecedensgraf (I-graf)
Komponentrelationsgraf (K-graf)
Komponentförteckning x x x x 4
Processtabell

Standardsystembeskrivning:
Slutavtal x 1

Jämförande beskrivning:
Funktions/moduljämförelse x x x x 4
Jämförelsegraf (J-graf) x x x x 4
Strukturjämförelse x x 2
Komponentjämförelse x x x x 4
Processjämförelse
Specifik relationsmodell x 1
Specifikt beslutsträd x 1
Förhandlingsförteckning x x x 3
Grafer över gränssnitt x 1

---------------------------------~-

___________ ..ac.___________-.a______.. IIIlI ..___..____....c.

Total (av 16) 11 9 6 7 (33)

Tabell 4.E2 SW-metodens användning under anpassning
av standardsystem för praktikfallen (del 2)
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eftersom analysen måste drivas ned på termnivå för att garantera att
standardsystemet är körbart. Däremot upplevdes "strukturjämförelsen" ej ge
ett fullgott stöd vid analys av lämplig databaslösning. En liknande reaktion
har framförts för "grafer över gränssnitt" som ej är tillräckligt för att beskriva
standardsystemets kopplingar till omgivande system.

4.1.10 Förändringsbehov för SIV-metoden

Vid genomgången av de åtta praktikfall som använt SIV-metoden finner jag
ett stort antal förändringsbehov som är kandidater för en vidareutveckling
av SIV-metoden. Dessa förändringsbehov är av olika karaktär. Det är därför
fruktbart att försöka klassificera förändringsbehoven i ett antal kategorier.
Efter att ha studerat resultaten från praktikfallen har jag kommit fram till
följande klassificering:

1 Metodöversikt
2 Metodfördjupning
3 Metodförenkling
4 Datorstöd

Det är av intresse att studera vilka likheter och skillnader sonl finns mellan
praktikfallen. I tabell 4.F visas övergripande resultat för de olika kategori
erna av förändringsbehov. Alla praktikfall har inte framfört behov inom alla
kategorier. Men det finns ett antal konkreta förändringsbehov som före
kommer i flera av praktikfallen.

Metodöversikt berör hur SIV-metoden är uppbyggd i olika utvecklings
områden. Förändringsbehoven behandlar här övergripande frågor om SIV
metodens inriktning och omfattning. Den ursprungliga SIV-metoden består
av områdena val och anpassning. Här finns i praktikfallen behov av att
bredda SIV-metoden med ytterligare områden och faser i ett systems
livscykel: behovsanalys, införande, efterstudie och förvaltning. Vid praktiskt
arbete önskade projektledarna en mer heltäckande metodik för att klara av
alla praktiska situationer med standardsystenl på företag. Vidare finns det
ett förändringsbehov som berör SIV-modellen som helhet. Mer exakt vilket
samband som råder mellan val, anpassning och övriga utvecklingsområden
(avsnitt 2.3.3, kapitel 2). Vid praktiskt projektarbete kan man urskilja olika
typfall vilka behöver gå igenom SIV-modellen på olika sätt. Dessutom är det
mer effektivt att ha överlappande i stället för strikt sekvensiellt arbete
mellan olika utvecklingsområden (fall B, C). Tabell 4.G sammanfattar vilka
förändringsbehov för metodöversikt som framkom ur de olika praktikfallen.
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Förändringsbehov: Praktikfall: Total:
------------------------- ------------------------~---------------------------------

SIV-metoden A B C D E F G H (av 8)

Metodöversikt x x x x x x 6
Metodfördjupning x x x x x x x x 8
Metodförenkling x x x 3
Datorstöd x x x x x 5

Total (av 4) 3 4 2 3 2 2 4 2 (22)

Tabel14.F Förändringsbehov för SW-metoden
enligt praktikfall som använt SW-metoden

Förändringsbehov: Praktikfall: Total:
------------------------- ----------------------------------------------------------
SIV-metoden A B C D E F G H (av 8)

SIV-modellen x x x x 4
Behovsanalys x 1
Införande x x x 3
Efterstudie x 1
Förvaltning x x 2

Total (av 5) 3 2 1 3 1 1 (11)

Tabel14.G Förändringsbehov för metodöversikt
enligt praktikfall som använt SW-metoden
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Metodfördjupning berör mer avgränsade delar eller detaljer för SIV
metoden. Det finns enligt praktikfallen behov av fördjupningar i SIV
metoden i form av olika utbyggnader och komplement för att klara av
speciella situationer som kan uppstå vid praktiskt projektarbete. Tabell 4.H
visar de olika förändringsbehov för metodfördjupning som jag funnit i
praktikfallen. De är sorterade efter hur många praktikfall som framfört
förändringsbehoven. De tre mest efterfrågade behoven anger att SIV
metoden mer explicit ska kunna ge riktlinjer för arbete med strategier vad
avser upphandling av standardsystem, gränssnitt mellan system och parallell
anskaffning av standardsystem för olika verksamhetsområden.

Metodförenkling och datorstöd har jag betraktat som avgränsade och urskilj
bara förändringsbehov i sig. Jag uppfattar att man här måste sträva efter
helhetsmässiga lösningar i SIV-metoden för att kunna tillgodose behoven
inom dessa kategorier. Av tabell 4.F framgår vilka praktikfall som har
uttryckt förändringsbehov av metodförenkling och datorstöd.

Metodförenkling är ett upplevt behov av olika förenklingar vid användning
av arbetssteg och dokumentation i SIV-metoden. Vid praktiskt arbete
eftersöktes lämpliga bantningar och komprimeringar för SIV-metoden i syfte
att underlätta anskaffningsprocessen. I tre praktikfall har projektledarna
känt ett äkta behov aven sådan förenklad metodik för SIV-ansatsen.
Praktikfallen berör såväl mindre tillämpningar (fall F, G) som medelstora
tillämpningar (fall B).

Datorstöd eller CASE-verktyg är hjälpmedel för att underlätta och snabba
upp anskaffningsprocessen genom att datorisera lämpliga delar av arbetet
med val och anpassning. Att förse eller konlpiettera SIV-metoden med ett
datorstöd har uttryckts som förändringsbehov i fem praktikfall. Det finns
dock utvecklad en prototyp till datorstöd "SIV-DOC" (våren 1986) men
detta har inte varit körbart i verkliga projekttillämpningar på företagen.

Jag vill återkomma till förändringsbehoven i samband med de övriga
prövningsformerna i detta kapitel. Mot slutet av kapitlet kommer ett urval
av förändringsbehov att göras (avsnitt 4.6), som sedan bildar underlag för
vidareutveckling av SIV-metoden i kapitel 5. Det är värt att påpeka att
kryssmarkeringarna i tabellerna 4.F-4.H är indikationer på förändringsbehov
i de olika praktikfallen. Markeringarna säger inte något om med vilken
styrka varje enskilt förändringsbehov har framförts. Tabellerna 4.F-4.H är
framtagna utifrån praktikfallsmaterialet. Se avsnitten 4.1.1-4.1.8. De olika
identifierade förändringsbehoven är här markerade med kursiverad stil
under rubriken "förändringsbehov" i respektive fallbeskrivning.
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Förändringsbehov: Praktikfall: Total:
------------------------- ----------------------------------------------------------
SIV-metoden A B C D E F G H (av 8)

Gränssnitt x x x x x 5
Strategier x x x x x 5
Parallell anskaffning x x x x 4
Intressentmodell x x x 3
Objektanalys x x x 3
Applikations- x x 2

orienterad metodik
Interna/externa x x 2

standardsystem
Kalkylering x x 2
Leverantörs- x x 2

dokumentation
Nulägessituation x x 2
Offertarbete x x 2
Projektstyrning x x 2
Avtalsjuridik x 1
Händelseanalys x 1
Sårbarhet x 1
Val av hårdvara x 1

Total (av 16) 5 4 6 7 7 5 1 3 (38)

Tabel14.H Förändringsbehov för metodfördjupning
enligt praktikfall som använt SW-metoden
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4.1.11 Effekter av SIV-metoden

För varje praktikfall undersöktes vilka effekter SIV-metoden kunde ha på
resultatet av projektarbetet. Detta berör målet om användbarhet som
formulerades för den ursprungliga SIV-metoden (se avsnitt 3.1.1, kapitel 3).
Det är nu intressant att jämföra likheter och skillnader mellan praktikfallen.
Att försöka bedöma effekter ger en indikation på yttre validitet hos SIV
metoden. Den bakomliggande frågan är om SIV-metoden ger sådana nytto
effekter att det är värt att göra en investering i detta arbetssätt vid
anskaffning av standardsystem. Finns det ett behov av SIV-metoden vid
praktiskt projektarbete?

Jag går nedan igenom ett antal effekter som projektledarna i de olika
praktikfallen uppehöll sig vid. De intervjufrågor jag ställde till projekt
ledarna om effekter av SIV-metoden framgår av frågegrupp 7 i bilaga III.
Framförda effekter finns beskrivna för respektive praktikfall (avsnitt 4.1.1
4.1.8) under rubriken "effekter". Nedan sammanfattar jag resultaten av
framförda effekter av SIV-metoden från praktikfallen.

Kvalitet

Det finns en stor enighet hos projektledarna att SIV-metoden ledde till
bättre beslut och resultat i utvecklingsarbetet jämfört med en allmän
projektmodell eller en "metodlös" situation. De har olika typer av argument
för sina ställningstaganden. SIV-metoden var ett tankestöd och gav en
överblick över alla viktiga uppgifter och faktorer som behövde hanteras
under en upphandlingsprocess (fall B, C, D, E, F, G). Man kände en större
säkerhet att göra rätta avvägningar vid val och anpassning (fall B, D, E, F).
SIV-metoden hjälpte till att föra upp väsentliga frågor till diskussion både
inom arbetsgruppen och mot leverantörer (fall B, D, E, F, H).

Det är endast en projektledare (fall A) som garderat sig något. Han ansåg
att det var ISAC- och SIV-metoderna som i ett växelspel gav förbättrade
resultat jämfört med andra arbetssätt. SIV-metoden kunde därför inte
användas isolerat. Detta gäller åtminstone för anpassning av standardsystem
som var aktuellt i detta fall.
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Kostnad

När det gäller arbetsbördan eller resursinsatsen vid användning av SIV
metoden i praktiskt arbete är det några projektledare som uttryckte sig
explicit. Enligt projektledarna i fall A och B var SIV-metoden en relativt
billig investering när ISAC-metoden användes som förarbete. Det är ISAC
metoden som krävde en stor arbetsinsats vilket sedan banade väg för en
smidig användning av SIV-metoden.

Enligt projektledaren i fall F var SIV-metoden ej så resurskrävande eftersom
man gör rätt saker från början. Man fick en bättre resursdisponering i
projektet. Övriga projektledare hade svårare att konkretisera eller visualisera
"kostnaden" utan var mer fokuserade på SIV-metodens nyttoeffekter. Dock
har ett flertal projektledare påtalat att SIV-metoden i dess helhet är
omfattande och därför behöver anpassas till den konkreta upphandlings
situationen. Detta'återkommer jag till under rubriken "metodbehov" nedan.

Snabbhet

Det finns olika uppfattningar hos projektledarna om SIV-metoden ledde till
en snabbare eller långsammare process vid anskaffning av standardsystem.
Till viss del beror det på att de har olika jämförelsegrunder. Vissa
projektledare bedömer att man fick en långsammare process eftersom SIV
metoden krävde ett noggrant arbete (fall B, C, H).

Andra projektledare gör bedömningar att processen blev snabbare på grund
av att man jobbade mer målinriktat (fall D), att metoden gav underlag för
tidsuppskattningar (fall E) och att utslagsgivande faktorer ledde till ett
effektivare arbete (fall G). Projektledaren för fall D gör sitt utlåtande mot
bakgrund av erfarenheter från tidigare upphandlingsprojekt inom Ericsson
Radio SystemslERA.

Det är även en fråga om avvägning mellan snabbhet och kvalitet. En
projektledare uttrycker sig att processen gick snabbare när målet var att
välja rätt system på ett seriöst sätt (fall F). Det kan gå mycket fort om man
köper ett standardsystem "på chans" direkt från någon leverantör. Emellertid
är det då en risk att kvaliten blir sämre Lex. att systemet ej ger önskat
verksamhetsstöd. En varning restes för att inte använda SIV-metoden fullt
ut med alla steg och dokument eftersom det då kan bli en tidskrävande
process utan att kvaliten blir så mycket bättre (fall F).
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Kunskap

En intressant observation från den empiriska prövningen var att SIV
metoden förutom att ge metodstöd för arbetet även gav kunskapsförstärk
ning inom en projektgrupp (sk bieffekter). Även här kan det vara ett
samspel mellan ISAC- och SIV-metoderna. Med ISAC-metodens hjälp
tvingades användare och systemutvecklare att lära sig mer om företagets
verksarrlhet och med SIV-metoden som stöd lärde de sig hur standard
systemen fungerar i verksamhetens miljö (fall A, B). Vidare finns erfaren
heter som säger att användare lärde sig mer om sina verksamheter när de
tvingades precisera kraven på ett standardsystem (fall H). Dessa kunskaper
är värdefulla i det kommande arbetet med användning och förvaltning av
standardsystemet.

En annan typ av läreffekt som SIV-metoden kan bidra med är kompetens
förstärkning för systemutvecklare (fall C). Projektledaren märkte att
deltagarna växte under projektets gång och fick självförtroende att successivt
angripa alltmer komplexa problem vid jämförelser av standardsystem ocl1
verksarrlhet. Denna kunskapsinvestering kunde sedan utnyttjas när samma
personer ingick i framtida upphandlingsprojekt.

Samband [SAC och SW

Det finns en samstämmig reaktion hos projektledarna att ISAC-metoden
(eller LOGIC-metoden, fall D) inte var ett tillräckligt instrument vid
anskaffning av standardsystem. Det framkom flera olika argument för detta
ställningstagande. ISAC-metoden är konstruerad för arbete med förstudier
och därefter egenutveckling. SIV-metoden däremot har en nisch mot
anskaffning av standardsystem (fall B, D). Dessutom är ISAC-metoden
inriktad på att precisera verksamhetens behov/krav. SIV-metoden komplet
terar sedan med kunnande om hur jämförelser kan göras dels mellan olika
standardsystem dels mellan standardsystem och verksamhet (fall A, B, C, E,
F).

Med ISAC-metoden fokuserar man sig på funktioner i verksamheten. Av
detta kan man bara utläsa krav på funktionalitet hos standardsystem. SIV
metoden tillför även krav på leverantör, produkt och teknik (fall H).
Speciellt viktigt är det att SIV-metoden ger stöd för att kunna hantera
leverantörer på ett professi9nellt sätt (fall F). Vidare föreslår SIV-metoden
arbete med utslagsgivande krav för att underlätta sållning av standardsystem
under valprocesser; denna bärande ide saknas i ISAC-metoden (fall G).
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Används SW-metoden?

Här blev svaren från projektledarna av olika karaktär. Grovt sett kan man
skilja på dels personer som varit projektledare eller rådgivare för andra
upphandlingsprojekt (fall A, B, C, D, F) dels personer som saknar ytter
ligare erfarenheter av anskaffningar av standardsystem (fall E, G, H). I den
senare gruppen var samtliga personer positiva att använda SIV-metoden
igen om de fick tillfälle i nya upphandlingsprojekt. Ett starkare test fås
genom att ställa frågan till de mer erfarna projektledarna om de använt
SIV-metoden i andra sammanhang.

Jag finner här att projektledaren vid Ericsson Radio Systems/ERA (fall D)
är mest positiv eftersom SIV-metoden används vid nya större upphandlings
projekt inom ERA. Samma strategi har Arla som företag betraktat genom
att använda SIV-metoden som standard för anskaffning av standardsystem.
Projektledaren vid Arla (fall B) har senare som konsult använt en populär
version av SIV-metoden i ett annat företag. Även projektledaren vid ABB
Drives (fall F) har personligen använt delar av SIV-metoden vid ett par
senare upphandlingsprojekt. De två övriga projektledarna har inte använt
SIV-metodens arbetssteg och dokument (fall A, C). Däremot har de fört
med sig värdefulla kunskaper och SIV-tänkande till de nya upphandlings
projekten. I Philips (fall A) har man en speciell situation där leverantören
kräver att deras metod används vid utvecklingsarbetet.

Metodbehov

Samtliga projektledare har uttryckt att de är mycket intresserade av metoder
för systemutveckling. Enligt min bedömning har detta varit ett avgörande
motiv för att SIV-metoden användes i deras projekt. Vissa projektledare
framförde även att SIV-metoden var det enda alternativ som fanns på
marknaden när deras projekt skulle anskaffa standardsystem (fall C, D). Det
är mot denna bakgrund inte förvånande att de anser att det behövs ett
metodiskt arbetssätt vid upphandlingprojekt. Men vad som är mer intressant
att analysera är hur projektledarna resonerar kring användning av SIV
metoden.

Ett genomgående tema är att SIV-metoden ej kunde användas rakt av i
praktiskt projektarbete i praktikfallen. Ett projekt bedrivs i ett visst tempo
och medger inget utrymme för perfektionism (fall B, C). Med andra ord
SIV-metoden får inte användas slaviskt eller dogmatiskt utan i stället med
omdöme och sunt förnuft (fall D, E, F, G, H). Projektledarna är eniga om
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att SIV-metoden måste situationsanpassas inför varje nytt projektarbete. Det
finns en viss nedre gräns där det ej lönar sig att använda SIV-metoden t.ex.
för mycket små och välavgränsade system med extremt låg inköpskostnad
(fall G).

Några projektledare jämförde SIV-metoden med andra arbetssätt. I en
"metodlös" tillvaro hamnar man i ett personberoende (fall B, D, G). För att
lyckas med en upphandling krävs då personer med hög intelligens och
gedigna kunskaper om företaget. En metodik kan hjälpa mer normala
personer att i ett projekt nå samma resultat. Om man jobbar metodlöst
finns det även risk att känslomässiga bindningar till leverantörer och system
kan få dominera upphandlingen (fall B, D, F). När det gäller en allmän
projektmodell har den inte san1ma omfattning och stringens som SIV
metoden. Det blir då svårare att få överblick över alla väsentliga faktorer
som kan påverka val och anpassning av standardsystem (fall C, D).

4.2 Praktikfall som övervägt men ej använt SIV-metoden

En hel del värdefull information kan ligga i att undersöka några praktikfall
som övervägt men sedan ej valt att använda SIV-metoden i projektarbetet.
Här kan jag utnyttja två möjligheter:

Samarbetsprojekt
Företagskontakt

(Fall I)
(Fall J)

I det första praktikfallet deltog jag aktivt som rådgivare vid det inledande
arbetet med förändringsanalys (avsnitt 4.2.1). Här utnyttjades ISAC-metoden
som stöd för processen. I det andra praktikfallet har jag genom en
företagskontakt fått ta del av projektresultat i efterhand (avsnitt 4.2.2).

Som undersökningsmodell har jag använt en frågen1all som framgår av
bilaga IV. Mina redovisningar av praktikfallen är uppbyggda enligt följande:

Bakgrund och process
Metodvärdering

(Frågegrupp 1-3)
(Frågegrupp 4)

Varje praktikfallsbeskrivning inleds med en allmän bakgrund till projektet
samt en redogörelse för processen med förändringsanalys (förstudie) och
anskaffning av standardsystem. Sedan gärs en metodvärdering utifrån de
överväganden av lämpligt arbetssätt som gjordes i de enskilda projekten.
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Detta kompletteras med att jag gör en sammanfattande jämförelse mellan
praktikfallen med inriktning mot speciellt värderingar av SIV-metoden
(avsnitt 4.2.3). Slutligen görs några slutsatser om förändringsbehov för SIV
metoden som framkommer av praktikfallen (avsnitt 4.2.4).

De omdömen som görs om SIV-metoden är ur projektledarnas synvinkel.
Praktikfallsbeskrivningarna bygger på samtal och intervjuer med projekt
ledarna. Intervjuerna ägde rum per telefon vid årsskiftet 1990/91 och följde
frågorna enligt mallen i bilaga IV. Speciellt ägnades en hel del tid åt
frågorna om metodvärdering. Jag har även skickat ut de färdiga fallbeskriv
ningarna på remiss. För allmänna projektuppgifter om praktikfallen hänvisas
till de tidigare presenterade tabellerna 4.A och 4.B (avsnitt 4.1).

4.2.1 Fall I: Arla och Personaladministration

Inom Arla-koncernen pågick under 80-talet en process med decentralisering
av personalfunktionen till förvaltningar (bolag) och driftsplatser. Som ett led
i detta arbete önskade man stärka användarsidans ansvar över personal
systemet. I utgångsläget hade Arla ett gammalt standardsystem för löne
beräkning som anskaffades redan 1969.

Efter en förundersökning under 1983 fattades beslut om att välja ett nytt
lönesystem för Arla. Man skapade en projektorganisation med ett starkt
användarinflytande. Projektet fick namnet APA som står för "ArlasPersonal
Administrativa system". Projektet omfattade tre delprojekt: Arbetssätt i
verksamheten, Lönesystem och Personaladministrativa funktioner. APA
projektet engagerade ca 10 systemanvändare och ett par systemerare. Som
projektledare fungerade Lars-Göran Hernström från personalfunktionen på
huvudkontoret. Jag har i efterhand intervjuat projektledaren om erfaren
heter av arbetet.

Arla använder ISAC-metoden som standard för förändringsanalys vilket
omnämndes i Fall B ovan i avsnitt 4.1.2. Eftersom projektledaren kände sig
osäker över hur man skulle jobba med ISAC-metoden med användare från
de regionala lönekontoren kontaktades Institut V. Jag kom därför att
fungera som en rådgivare åt APA-projektet under arbetet med förändrings
analys hösten 1984. En omfattande verksamhetsbeskrivning togs fram över
både nuläge och.framtida situation för personalarbetet inom Arla.
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Vid arbetet med anskaffning av standardsystem använde projektledaren en
egenutvecklad modell. Arbetet startade med att utarbeta en kravspecifi
kation över bl.a. funktioner och in/utdata. Här gav förändringsanalysen en
god grund att stå på. Efter en marknadsundersökning fann projektgruppen
fem lönesystem som klarade av Arlas krav. Man genomförde sedan leveran
törsbesök för att tränga in på djupet i standardsystemen. Som underlag
användes en checklista med baskrav som man gjorde anteckningar på.
Resultatet av leverantörsbesöken dokumenterades i en marknadsöversikt
som grund för den efterföljande utvärderingen.

Utvärderingen skedde i två steg: (1) Bedömning av leverantör och (2)
Kravuppfyllelse för standardsystemen. Leverantören ansågs härvid ha stor
betydelse för valet. Efter utvärderingen förordades ett visst standardsystem
med två andra som reserver. Själva upphandlingen bestod av avtalsforn1u
lering med vald leverantör och testinstallation (i form av parallelltest) på en
driftsplats. Sedan Arla godkänt testet, trädde avtalet automatiskt i kraft.

När det gäller anpassningar hade APA-projektet som mål att ändra i
verksamheten i första hand och ej i standardsystemet. Anpassningar under
lättades även av att leverantörer bygger upp lönesystem kring ett antal
tabeller utifrån vilka användarna lokalt kunde passa in systemet mot
verksamheten. Arbetet med val och anpassning ägde rum under 1984-85
med ett införande under 1986. En stor del ägnades åt att marknadsföra
projektet till användarsidan och att informera/utbilda personalen i systemet.

Metodvärdering (fall I)

Eftersom ISAC-metoden är en standard för dataprojekt inom Arla var det
naturligt att även överväga SIV-metoden som ett komplement för val och
anpassning av lönesystem i APA-projektet. SIV-metoden hade tidigare
använts inom Arla för upphandling av ett system för leverantörsreskontra
(se Fall B, avsnitt 4.1.2). Från dataavdelningen krävde man att APA
projektet skulle använda SIV-metoden. Projektledaren övervägde SIV
metoden men valde att sedan nyttja en egenutvecklad modell. Modellen
byggde på självupplevda erfarenheter från upphandlingen av det tidigare
lönesystemet 1969 samt val av hårdvara för ett orderprojekt inom Arla.
Projektledaren ansåg sig ha tillräckliga erfarenheter från tidigare upphand
lingsprojekt och därför ej så beroende av SIV-metoden.
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Verksamhetsbeskrivningen enligt ISAC-metoden har varit ett värdefullt
underlag för utvärderingen av standardsystem. Projektledaren ansåg att det
räckte med ISAC-metoden eftersom anpassningarna till största delen skulle
ske i verksamheten och ej i standardsystemet. ISAC-metoden gav därvid en
god hjälp att analysera hur man kunde förändra verksamheten på olika sätt.
Vidare är lönesystem speciella standardsystem eftersom de till ca 70 % är
styrda av tvingande regler från lagar och avtal inom personalområdet. Detta
innebär att man inte hade så många anpassningsmöjligheter och att det var
relativt enkelt att definiera vad verksamheten behöver utifrån leverantörens
heltäckande tabeller.

Projektledaren var till en början skeptisk till att använda ISAC-metoden i
APA-projektet. Men det har i efterhand visat sig vara en riktig satsning.
Metoden ökade användarnas engagemang och "tankeskärpa" vid beskrivning
av aktuell personalverksamhet inom Arla. ISAC-metoden tillsammans med
Institut V's kunskap om hur man bedriver förändringsprocesser har under
lättat att nå målet om ett mer användarstyrt personalsystem.

När det gäller själva anskaffningen av standardsystem har det skett på ett
systematiskt sätt även om projektet ej använt SIV-metoden. Valprocessen
har istället följt en mer allmän projektmodell med krav, alternativ, utvärde
ring och val som en form av förenklad metodik. Projektgruppen har dock
utarbetat en marknadsöversikt vilket överensstämmer med SIV-metoden.
Vidare betonade projektledaren att det är viktigt att utvärdera både
leverantör och system. Detta framhävs även i SIV-metodens förslag på
bedömningsområden. Projektledaren ansåg att faktorförteckningen i SIV
metoden (se figur 3.4, kapitel 3) gav ett bra underlag och har inspirerat
honom vid utarbetandet av kravspecifikationen. Vidare uttryckte projekt
ledaren starkt behovet av ett datorstöd för att underlätta sökarbetet efter
standardsystem på marknaden. Sedan kan datorstödet användas för att göra
känslighetsanalyser n1ellan intressanta system.

4.2.2 Fall J: ABB och Personaladministration

ABB i Sverige hade vid mitten av BO-talet två separata lönesystem för
kollektivanställda och tjänstemän. Dessa systen1 krävde stora underhålls
kostnader varje år och var hårt utbyggda med nya avtal/regler. Tjänste
mannaiönerna hade som grund ett gammalt standardsystem som nu var
utsatt för "haveri"-risk. Arbetarlönerna hade ett egenutvecklat system som
var av något bättre kvalitet. Målet var att ersätta de båda lönesystemen med
ett modernt personalsystem.
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Förutom sedvanlig löneberäkning skulle systemet även innehålla utökade
personaladministrativa funktioner för utbildning, rekrytering, individ
planering mm. Systemet skulle även vara ett led i den allmänna decentrali
seringen inom ABB-koncernen genom att föra ut löne- och personalrutiner
till de olika affärsbolagen. En projektgrupp fick hösten 1985 i direktiv att
anskaffa ett standardsystem på marknaden. Argumenten för att satsa på
standardsystem var främst: (1) billigare än att utveckla nytt, (2) erfarenhet
("know-how") utifrån och (3) att lönerutinerna fungerar direkt vid en
övergång. Speciellt det sista motivet var viktigt eftersom ca 30.000 löne
kuvert skulle distribueras varje månad. Projektet fick arbetsnamnet PASS
som står "PersonalAdministrativt SystemStöd".

Projektgruppen omfattade totalt ca 30 personer med en tonvikt på
användare från centrala och lokala personalfunktioner. Projektet delades
upp i olika arbetsgrupper t.ex. för arbetarlöner, tjänstemannalöner och
personaladministrativt arbete. Som övergripande projektledare fungerade
Rolf Nilsson från personalstaben. Yid ett erfarenhetsseminarium med
projektledaren under våren 1988 fick jag möjligheter att ta del av och
diskutera projektresultaten. Som komplement har jag även intervjuat Kurt
Abrahamsson, verksamhetsutvecklare vid ABB Data, som var ansvarig för
metodfrågor i projektledningen för PASS.

Projektet genomförde en förstudie och verksamhetsbeskrivning under 1986.
Yerksamhetsutvecklaren använde ISAC-metoden för att dokumentera
personalverksamheten i nuläget. Arbetet ledde så småningom fram till en
kravspecifikation som delades upp på bedömningsområden för leverantörens
miljö, funktioner, teknik & systemintegrering, säkerhet/sekretess och
decentralisering. Efter en marknadsundersökning skickade man ut offert
förfrågan till sju leverantörer. Tre standardsystem valdes sedan ut för en
noggrann utvärdering utifrån bedömningsområdena i kravspecifikationen.
Referensbesök gjordes hos både leverantörer och användarföretag.

Efter en avvägning valdes till slut ej den mest professionella leverantören
utan det standardsystem som var bäst vad avser funktionalitet, teknik och
decentraliseringsmöjligheter. Anpassningar som krävdes gjordes i kring
systenlen och ej direkt i standardsystemet. Detta förutsätter väl förberedda
gränssnitt till standardsystemet! Yaloch anpassning ägde rum under 1986
87. Införandet av PASS-systenlet skedde sedan bolagsvis först för tjänste
mannalöner 1988-89 och sedan fr.o.m. 1990 för arbetarlöner som går under
namnet PROPASS-systemet. ABB har här satsat mycket på utbildning och
förankring.
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Metodvärdering (fall J)

ISAC-metoden har använts tidigare av ett antal projekt inom ABB. En
erfarenhet är att det var tungrott att arbeta med ISAC-metoden manuellt
t.ex. rita och uppdatera graferna för hand. En förutsättning för att tillämpa
ISAC-metoden i praktiskt projektarbete inom ABB är att det finns tillgång
till ett datorstöd. ABB Data bidrog aktivt med sina erfarenheter vid
framtagningen av datorstödet GraphDoc för ISAC-metoden (se bilaga II).
I PASS-projektet har ISAC-metoden och GraphDoc använts av verksam
hetsutvecklaren för att under förstudien förstå och dokumentera personal
verksamheten i nuläget. ISAC-metoden kom ej att utnyttjas aktivt mot
användarsidan eftersom projektledningen var rädd att graferna skulle
uppfattas som abstrakta och svårtillgängliga.

Efter förstudien togs en kontakt med mig på Institut V under sommaren
1986 för att diskutera eventuell användning av SIV-metoden i PASS
projektet. Det var två argument som blev avgörande för att inte utnyttja
SIV-metoden i projektet. För det första fanns inget körbart datorstöd för
SIV-metoden. En nyutvecklad prototyp till datorstöd "SIV-DOC" demon
strerades för verksamhetsutvecklaren men kunde inte tillämpas i projekt
arbetet (se avsnitt 5.4, kapitel 5). Enligt tidigare erfarenheter av ISAC var
det svårt att arbeta med nletoder utan datorstöd. För det andra bedömde
man att SIV-metoden krävde vissa grundanalyser av verksamheten som ej
var genomförda fullt ut i förstudien. Projektledningen skulle ej våga gå
tillbaks till användarsidan och begära att förstudien kompletterades. Man
hade kommit för långt i projektarbetet och det skulle stöta på ett känslo
mässigt motstånd hos användarna att göra ett återhopp (iteration). Därför
valdes en mindre formaliserad ansats för systemupphandlingen.

PASS-projektet kom under valprocessen att använda en allmän projekt
modell med krav, alternativ, utvärdering och val som en form av förenklad
metodik. Dock inspirerades man av vissa detaljer i SIV-metoden. Det var
främst två saker som påverkat projektarbetet nämligen SIV-metodens
bedömningsfaktorer (avsnitt 3.2.5, kapitel 3) tillsammans med dokumentet
jämförelsematris. Projektgruppen modifierade och kompletterade dessa
delar till en egen metod. Vidare användes ett datorstöd i form av ett
kalkylsystem ("spreadsheet") för att rangordna standardsystemen utifrån
olika bedömningsområden. Verksamhetsutvecklaren var "motor" vid fram
tagandet av den egenutvecklade metoden för systemutvärdering. Enligt
honom räckte inte ISAC-metoden som ett instrument för att utvärdera
standardsystem.
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En viktig erfarenhet från PASS-projektet var att man inte fick gräva ner sig
för nlycket i nuläget. Projektledaren ansåg i efterhand att kravspecifika
tionen var för mycket hållen till nuläget och innehöll för lite om visioner om
hur personaladministrationen kunde förbättras på sikt. En ytterligare
erfarenhet var att metoder hjälpte till att undersöka kvaliten hos leveran
törer och deras system. Men för att nå ett lyckat resultat var det mer kritiskt
att skapa en bred förankring och hög acceptans hos användarorganisation
erna under hela projektets livstid.

4.2.3 Värdering av SIV-metoden

De båda praktikfallen berör standardsystem för samma applikationsområde
nämligen personaladministration. Dessutom valde Arla och ABB samma
leverantör och standardsystem. De tidigare presenterade praktikfallen som
använt SIV-metoden (avsnitt 4.1) berör andra applikationsområden. Det
ligger nära tillhands att fundera över om området personaladministration
kräver ett speciellt arbetssätt vid anskaffning av standardsystem. Applika
tionsområdet har en kärna av löneadministration som på företagen till
största delen är styrt av olika lagar, avtal och regler. Standardsystemen
borde därför vara likvärdiga på marknaden och vidare att anpassnings
arbetet blir begränsat. Jag skall återkomma till detta efter en kort samman
fattande jämförelse av de bägge praktikfallen.

En likhet är att projekten haft ett systematiskt tillvägagångssätt vid
upphandlingen. Det är således inte fråga om en "metodlös" tillvaro utan en
mindre formaliserad ansats än SIV-metoden,. Man har även påverkats av
vissa delar av SIV-metoden när man tagit fram en egenutvecklad modell för
att driva projektarbetet. Detta arbetssätt motsvarar en allmän modell för
problemlösning enligt krav, alternativ, utvärdering och slutligt val.

Speciellt vid arbetet med utvärdering finns det ett genuint behov av
metodstöd. Här har man i båda praktikfallen inspirerats av SIV-metodens
bedömningsområden och utvärderingskriterier (se avsnitt 3.2.5, kapitel 3).
Speciellt har man gjort avvägningar mellan leverantörens kompetens och
standardsystemets kvalitet. Utvärderingen har dock dokumenterats på olika
sätt i Arla (marknadsöversikt) och ABB Gämförelsematris med vikter/
poäng). De delar av SIV-metoden nlan tagit intryck av upplevdes även som
starka sidor hos de praktikfall som direkt använt SIV-metoden (se avsnitt
4.1.9).
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När det gäller anpassningsarbetet har projektgrupperna inte påverkats av
något i SIV-metoden. Anpassningar av standardsystem inom PA-området är
ofta standardiserat genom tabellarbete t.ex. val av lönearter som företaget
nyttjar. Vid anpassningar i verksamheten ansåg projektledaren på Arla att
ISAC-metoden var ett tillräckligt instrument för att studera vilka konse
kvenser som förändringarna får på personalen.

Nu åter tillbaks till frågan om SIV-metoden är av värde eller onl det behövs
ett speciellt arbetssätt vid anskaffning av standardsystem för det personal
administrativa området (PA-området). Av praktikfallen finner jag att det
behövs metodik för valprocessen särskilt för utvärderingsarbetet. Aven om
standardsystemen kan vara likvärdiga för den löneadministrativa delen
brukar de skilja sig åt när det gäller förekomsten av kringliggande personal
administrativa funktioner i systemet. Leverantörernas förmåga att ge support
för systemen varierar vidare i kvalitet och omfattning. Med andra ord finns
det även en valproblematik inom PA-området. Detta skulle tala för att det
finns behov av SIV-metoden i någon form för val av standardsystem.
Däremot är det mer tveksamt om SIV-metoden för anpassning ger några
nyttoeffekter.

4.2.4 Förändringsbehov för SIV-metoden

Eftersom bägge praktikfallen har använt en mindre formaliserad ansats för
upphandling pekar detta på ett behov aven förenklad metodik vid använd
ning av SIV inom PA-området. Vidare har projektledningen i både Arla och
ABB med emfas framfört behovet av datorstöd för upphandlingsprocessen.
För ABB Data är det ett kravatt metoder är kompletterade med använd
bara datorstöd. Ett datorstöd kan effektivisera arbetet vid marknads
undersökning och utvärdering av standardsystem. Som ett resultat av den
empiriska prövningen i APA- och PASS-projekten finner jag således
följande förändringsbehov för SIV-metoden:

Metodförenkling
Datorstöd

Dessa resultat förstärker ytterligare motsvarande förändringsbehov som
framkom vid den empiriska prövningen från praktikfallen som använt SIV
metoden (se avsnitt 4.1.10).
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4.3 Expertpanel för SIV-metoden

En annan typ av empirisk prövning är att inhämta expertuttalanden om SIV
metoden. Här finns möjligheter att utnyttja resultat från uppföljnings
seminarier av SIV-metoden inom Institut V. Sådana expertpaneler utgör en
svagare prövning av SIV-metoden men jag har ansett dessa son1 viktiga
komplement till re-dovisade praktikfall. Som ett led i utvecklingen av den
ursprungliga SIV-metoden bjöd vi vid några tillfällen in professionella
experter på upphandling av standardsystem för att pröva aktuella metod
utkast. Dessa experter representerade olika kategorier:

Upphandlare på användarföretag
Konsulter vid upphandlingar
Leverantörer av standardsystem

(12st)
(3st)
(2st)

(9st)
(3st)
(3st)

Expertpanelerna skedde i form av "workshops" som var och en ägde rum
under en intensiv arbetsdag. Dessa genomfördes vid några tillfällen parallellt
med utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden. Jag har valt ut att
behandla erfarenheter från de två viktigaste expertpanelerna som fokuse
rade på var sin delmetod av SIV: "Anpassning" (hösten 1981) respektive
"Val" (våren 1983).

Fördelningen av antal personer på de tre kategorierna vid de två genom
förda expertpanelerna framgår av uppställningen ovan. Kravet på personer
från användarföretagen var att de skulle ha erfarenheter från minst en
större upphandling av standardsysten1. Flera personer hade erfarenheter
från ett stort antal upphandlingar från varierande applikationsmiljöer. Det
senare gällde även de konsulter och leverantörer som deltog på mötena.

Många av de synpunkter och förändringsförslag som kom fram vid expert
panelerna har inarbetats i den ursprungliga SIV-metoden som presenteras
i kapitel 3. Det som är av intresse att redogöra för här är de viktigaste
positiva och negativa reaktionerna på SIV-metoden samt vilka vitala föränd
ringsbehov vi ej kunde tillgodose vid metodutvecklingen. Dessa förändrings
behov är fortfara-nde kandidater till en fortsatt vidareutveckling av SIV
metoden. Anledningen till att vi i SIV-projektet inte kunde beakta alla
framförda synpunkter var främst begränsade resurser, men även att vi ej
alltid såg fruktbara lösningar på problemen.
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4.3.1 Reaktioner på SIV-metoden

Enligt expertpanelerna är den starkaste sidan hos SIV-metoden att man får
ett systematiskt arbetssättvid upphandling av standardsystem. SIV-ansatsen
upplevdes som en "raritet" eftersom det råder stor brist på användbar
metodik för anskaffning av standardsystem. Som jämförelse nämnde man
det rika utbudet av metoder för skräddarsydda system.

När det gäller SIV-metoden för val av standardsystem ansågs checklistan
över bedömningsfaktorer och utvärderingskriterier som ett mycket värdefullt
instrument vid utarbetande av kravspecifikationer (se figur 3.4, kapitel 3).
När det gäller SIV-metoden för anpassning ansågs relationsmodellen vara
ett naturligt och logiskt arbetsredskap för att jämföra företagets verksamhet
och valt standardsystem med varandra (se figur 3.6, kapitel 3). Av doku
menten upplevdes "marknadsöversikten" (för val) och "funktionsjmodul
jämförelsen" (för anpassning) vara av störst betydelse för arbetet.

Ovannämnda synpunkter var de viktigaste positiva omdömena som fälldes
om SIV-metoden. Dessa 'överensstämmer med de reaktioner som frarrlkom
från praktikfallen som använt SIV-metoden (se avsnitt 4.1.9). Syftet n1ed
expertpanelerna var dock att identifiera nödvändiga förändringsbehov vilket
jag kommer till nedan. ,'Dessa förändringsbehov kan ses som negativa om
dömen som fälldes om SIV-metoden. En övergripande negativ kommentar
som framfördes var att SIV-metoden även behöver ha viss framförhållning
och förutse hur standardsystemen kommer att se ut i framtiden. Ett scenario
är att man kan komma att blanda egentillverkning med irlköp av färdiga
moduler på olika sätt.

4.3.2 Förändringsbehov för SIV-metoden

En kraftig reaktion på SIV-metoden var den höga ambitionsnivån med
många arbetssteg och omfattande dokumentation. Man upplevde att SIV
metoden försökt täcka in den mest komplexa upphandling av standard
system som man kan tänka sig. Man efterlyste' fören'klingar och genvägar i
metoden. I verkligheten förekommer många olika typfall som kräver att
SIV-metoden dessutom behöver situationsanpassas. Olika situationer leder
till olika beslutsvägar i företaget. Som exen1pel nämndes att det är skillnader
mellan upphandling av interna respektive externa'standardsystem. En fördel
är om man kan klassificera de olika typfall som finns och vilket metodbehov
dessa har. Detta berör SW-modellens uppbyggnad.



- 206 -

Vid expertpanelerna framfördes att SIV-metoden måste bli mer konkret till
sin utformning. Man eftersökte basmallar och checklistor för avgränsade
verksamheter (t.ex. ekonomi, OFL och MPS) och vad man ska tänka på när
man köper standardsystem inom dessa områden. Med andra ord någon form
av applikationsorienterad metodik. Som det är nu innehåller SIV-metoden
endast exempel på applikationsoberoende eller generella faktorer som stöd
för upphandlingsarbetet. En avgörande fråga är hur utförlig en kravspecifi
kation bör vara för att kunna göra en rättvis utvärdering av olika standard
system. Här borde SIV-metoden ge mer tips och råd.

Vidare betonade expertpanelerna att analys av gränssnitt ofta är en
avgörande fråga om ett standardsystem ska fungera på ett företag. Här
avsåg man gränssnitt till både befintliga system och manuella kringrutiner.
Det är även viktigt att förutse framtida behov av kopplingar och utbygg
nader. SIV-metoden fokuserar för lite uppmärksamhet på denna centrala
frågeställning.

Standardsystem får inte införas ad hoc i en organisation! Det är viktigt att
en upphandling av standardsystem är kopplad till företagets AU/ ADB
strategi för att nå en lyckad implementation. Detta var mycket entydiga
erfarenheter från expertpanelerna. SIV-metoden ansågs ej belysa klart och
tydligt hur strategier för standardsystem påverkar och styr arbetet med val
och anpassning.

Anskaffning av standardsystem är dessutom ofta en betydande investering
för ett företag. Detta ställer krav på att standardsystemen utsätts för en
lönsamhetsbedömning för affärsverksamheten. Vad behöver man speciellt
tänka på vid kalkylering aven standardsysteminvestering? Hur mycket kan
man anpassa ett standardsystem för att det ska vara ekonomiskt motiverat?
Vilka ekonomiska avvägningar bör göras mellan standardsystem, egen
utveckling och manuella lösningar? Hur kan man göra riskbedömningar av
standardsystem? Alla dessa frågor ville man att SIV-metoden skulle beakta.

Man uppfattade att SIV-metoden var ett relativt avgränsat hjälpmedel. För
att klara aven hel upphandlingssituation behöver SIV-metoden bl.a.
kompletteras med riktlinjer för hur man på ett professionellt sätt kan sköta
avtalsfrågor mot leverantör. Som exempel nämndes mallar med avtalstexter
för olika typsituationer. På ett högre plan är det angeläget att SIV-metoden
anger tydliga rollbeskrivningar mellan intressenterna kund och leverantör.
Med andra ord komplettera SIV-metoden med någon form av intressent
modell.
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Ett stort problem är att olika leverantörers dokumentation varierar i kvalitet
vad avser form och innehåll. Ett lyft för SIV-metoden vore om man kunde
etablera en "standardbeskrivning" för standardsystem i likhet med andra
branscher Gämför byggnadsritningar).

En ytterligare problematik är att företag kan ha olika situationer i nuläget
när ett standardsystem ska införskaffas. Som exempel nämndes: manuellt

. kontra datorbaserat nuläge, egenutvecklat system eller standardsystem i
nuläget samt önskemål om att "härma" eller förbättra nuläget. Dessa
artskilda nulägen ställer olika krav på en upphandling av standardsystem.
SIV-metoden bör ange hur man kan hantera sådana situationer.

Arbetet med standardsystem slutar inte efter val och anpassning. I stället
inleds ett omfattande arbete med införande och senare fÖlValtning av
standardsystemen inon1 organisationerna. SIV-metoden upplevdes som ett
för snävt synsätt och borde utökas till ett ge stöd åt ett standardsystems hela
livscykel på ett företag.

Jämförelse mellan expertpanel och praktikfall

Vid beskrivningen av de praktikfall som använt SIV-metoden framgick ett
antal upplevda förändringsbehov från projektledarna. Se tabellerna 4.F-H
i avsnitt 4.1.10. Det är nu av intresse att jämföra resultaten från expert
panelerna med praktikfallen. Vid expertpanelerna framkom synpunkter som
berör metodöversikt, metodfördjupning och metodförenkling. Det är endast
behovet av datorstöd som ej framfördes explicit (se tabell 4.F). Vid
genon1gången ovan finns markerat med kursiverad stil i texten de olika
förändringsbehoven som framkom vid expertpanelerna.

I likhet med tre av praktikfallen upplevde man starkt att SIV-ansatsen
behöver kompletteras med en förenklad metodik. När det gäller metod
översikt framfördes att SIV-metoden borde byggas ut med införande och
fÖlValtning vilket även några av praktikfallen föreslagit (se tabeI14.G). Även
SW-modellens uppbyggnad berördes med möjligheter att illustrera olika
typsituationer. Från expertpanelerna framkom vidare följande förändrings
behov för metodfördjupning:

Gränssnitt
Strategier
Intressentmodell
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Applikationsorienterad metodik
Interna/ externa standardsystem
Kalkylering
Leverantörsdokumentation
Nulägessituation
Avtalsjuridik

Dessa berör 9 av de 16 förändringsbehov som projektledarna framförde i
praktikfallen (se tabell 4.H). Av de mer framträdande förändringsbehoven
är det endast parallell anskaffning och objektanalys som saknas. Samman
fattningsvis finns det inget nytt förändringsbehov för SIV-metoden som ej
framgår av praktikfallen. Resultatet av expertpanelerna har förstärkt vissa
upplevda förändringsbehov från praktikfallen som använt SIV-metoden.

4.4 Kunskapsområden

En metodprövning kan ta utgångspunkt i den litteratur som finns tillgänglig
inom olika kunskapsområden. Den bärande iden är att jämföra SIV
metodens arbetssätt med intressanta resultat från tidigare forskning inom
informationsbehandling och företagsekononli.

En litteraturgenomgång kan även påverka själva utvecklingen av ·SIV
metoden. Som ett resultat av metodprövningen kommer därför erfarenheter
av tidigare forskning inom olika kunskapsområden att påverka utformningen
av den vidareutvecklade SIV-nletoden som presenteras i kapitel 5. När det
gäller utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden (se kapitel 3) har
aktuell litteratur i mycket begränsad omfattning påverkat själva utvecklings
arbetet. Min litteraturgenomgång utifrån olika kunskapsområden har ägt
rum under perioden hösten 1987 - våren 1991. Detta har skett parallellt och
i ett växelspel med vidareutvecklingen av SIV-metoden.

Som underlag för metodprövningen har jag utnyttjat den kunskapsöversikt
som jag redogjorde för i kapitel 1 (se avsnitt 1.4). Kunskapsöversikten
omfattade följande områden med tidigare relevant forskning:

Standardsystem
Inköpsprocesser
Beslutsfattande
Systemering

(avsnitt 4.4.1)
(avsnitt 4.4.2)
(avsnitt 4.4.3)
(avsnitt 4.4.4)
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Min genomgång följer dessa fyra kunskapsområden som även anger den
ordning jag studerade litteraturen inom tidigare forskning. Syftet med att
jämföra SIV-metoden mot olika kunskapsområden är att få perspektiv på
de förändringsbehov som framkom vid den empiriska prövningen utifrån
praktikfall (avsnitten 4.1.10 och 4.2.4) och expertpanel (avsnitt 4.3.2). Min
genomgående fråga är om de franlförda förändringsbehoven får något stöd
i tidigare forskning. Vidare är jag öppen för om ytterligare förändringsbehov
för SIV-metoden kan identifieras. Förändringsbehoven från de olika
kunskapsområdena sammanfattas i avsnitt 4.4.5.

Presentationen för varje kunskapsområde består av tre delar: Processmodell,
Metodförslag och Viktiga resultat. Först jämförs SIV-metoden med några
olika processmodeller som finns tillgängliga inom ovannämnda kunskaps
områden. Dessa processmodeller är hämtade från informationssystemteori,
beslutsteori och inköpsteori. Vilka likheter och skillnader finns med SIV
metoden? Vad talar för och enlot SIV-ansatsen? En genomgång av SIV
metoden mot andra processrnodeller ger främst perspektiv på framförda
förändringsbehov inom kategorin "metodöversikt" från empirisk prövning.
Men jämförelsen berör även vissa förändringsbehov inom "metodför
djupning" som identifierats i processmodellerna.

Förutom iden om processmodeller kommer jag att redogöra för ett antal
metodförslag för vidareutveckling av SIV-ansatsen som jag fu.nnit vid
genomgång av olika synsätt och teorier inom de utvalda kunskapsområdena.
Syftet är här främst att få perspektiv på framförda förändringsbehov inom
"metodfördjupning" och "datorstöd" från empirisk prövning. När det gäller
"metodförenkling" har jag dock inte funnit att tidigare forskning har berört
denna aspekt.

Efter redogörelse av processmodell och metodförslag kommer jag att avsluta
varje kunskapsområde med några reflexioner över de viktigaste resultaten
av metodprövningen. Detta är av värde inför vidareutvecklingen av SIV
metoden som presenteras i kapitel 5.

Jag har begränsat denna form av metodprövning till fyra kunskapsområden.
Dessutom kunde det ha varit värdefullt att studera innovationsteori och
implementationsteori som ytterligare kunskapsområden (jfr Jahre-Sannes,
1991). Jag har övervägt dessa alternativ men har framförallt inte funnit
några jämförbara processmodeller från dessa områden.
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4.4.1 Standardsystem

Tidigare forskning om anskaffning av standardsystenl har varit relativt
begränsad jämfört med forskning och metodutveckling för egenutvecklade
system. Jag har haft svårigheter att finna metodansatser, som är utförligt
beskrivna, för att få en jämförelse mot SIV-metoden. Det verkar finnas en
stor brist på metodik inom detta område. Efter en omfattande databas
sökning på Handelshögskolan i Stockholm (hösten 1989) förbättrades läget
något. Jag kom i kontakt med några internationella metodansatser som
publicerats under perioden 1983-86. Med andra ord verkar de vara
framtagna under början av 80-talet vilket är parallellt med utvecklingen av
den ursprungliga SIV-metoden. Dessa metodansatser har karaktär av
processrnodelI genom att föreslå utförliga arbetssteg för processen med
anskaffning av standardsystem. Vid genomgång av skandinavisk forskning
och litteratur inom området har jag funnit att man här fördjupat sig på vissa
aspekter vid upphandling av standardsystem. Detta leder fram till ett antal
metodförslag för SIV-ansatsen.

Processmodell

Det kan vara ett intressant försök att relatera SIV-metoden till några andra
processmodeller för anskaffning av standardsystem. Efter en sökprocess fann
jag fem mer genomarbetade metoder för anskaffning av standardsystem. Jag
kommer nedan att kortfattat redogöra för den principiella uppbyggnaden för
tre av dessa metoder. Gemensamt för dessa metoder är att de försöker vara
heltäckande modeller för upphandling. De två övriga metoderna begränsar
sig till att enbart behandla valprocessen. Här gör jag endast en mer
översiktlig jämförelse med SIV-metoden.

Den första processrnodellen har utarbetats inom National Bureau of
Standards (NBS) i USA. Denna NBS-metod består av åtta övergripande
arbetssteg enligt Frankel (1986):

1 Requirements analysis
2 The requirements document
3 Identification of candidate packages (with the make or buy decision)
4 Assessment of support needs
5 Package selection
6 Contract negotiation
7 Package installation
8 Package testing
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Metoden är hierarkiskt uppbyggd eftersom dessa grova steg finindelas i ett
antal underliggande arbetsuppgifter. Det finns detaljerade anvisningar för
varje steg och arbetsuppgift. Dock finns mycket lite förslag på dokumenta
tion och bedömningsfaktorer jämfört med SIV-metoden. Enligt modellen
ovan framgår att NBS-metoden betonar arbete med verksamhetsanalys (steg
1-2), val (steg 3-6) och införande (steg 7-8). Ställningstagande mellan
egenutveckling eller standardsystem sker i början av valet.

Verksamhetsanalysen eller behovsanalysen avgränsas mer som en egen
aktivitet och betonas något kraftigare än i SIV-modellen. Under valet anses
förhandling om avtal spela en framträdande roll vilket ej är fallet i SIV
metoden. Däremot betonas arbete med anpassning väldigt kraftigt i SIV
metoden. Anpassningsarbetet är i NBS-metoden sparsamt beskrivet och
finns till viss del instoppat i stegen 4 och 7. Anvisningar och riktlinjer för
själva införandet av standardsystem finns vilket saknas i SIV-metoden.
Sammanfattningsvis uppfattar jag NBS som en ambitiös och väldokumen
terad metod.

Den andra processrnodellen är av något annorlunda karaktär. Metoden
rekommenderar ett arbetssätt som går ut på att testa aktuella standard
systern ur olika perspektiv under hela upphandlingsprocessen. Metoden
består av sju arbetssteg enligt Perry (1986):

1 Testing business fit
2 Testing system fit
3 Testing people fit
4 Developing a test plan
5 Creating test conditions
6 Verifying the correctness of the software functions
7 Validating computer-produced output

I Perrys metod finns dessa arbetssteg utförligt beskrivna. Som underlag för
arbetet används enkla checklistor. Den bärande iden är att undersöka hur
olika standardsystem fungerar i kombination med affärsverksamhet, infor
mationssystem och berörda människor (användare) på företaget. Även SIV
metoden bygger på ett synsätt att standardsystem ska ge ett användbart stöd
för affärsverksamheten.

Det som är intressant är att Perry så hårt betonar personernas betydelse för
en lyckad implementation. Hur belyses detta i SIV-ansatsen? I den första
boken 001 SIV-metoden, med fokus på anpassning av standardsystem,
beskrev vi anskaffningsprocessen bestående aven saksida och en personsida
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(Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson, 1983). Den andra boken om
SIV-metoden, med fokus på val av standardsystenl, innehåller endast en
sakrnässig beskrivning av upphandlingsprocessen (Anveskog-Nilsson-Nord,
1984b). Sammanfattningsvis har Perrys metod en tonvikt på själva införandet
av standardsystem, dvs ett område som ej berörs i den ursprungliga SIV
metoden.

Den tredje processrnodellen har själva valet av standardsystem som fokus
för arbetet. Metoden är framtagen i en konsultmiljö och ger praktiska råd
för upphandling. Processrnodellen har ett ledningsperspektiv på standard
systern och lanseras som en "Closed Loop Strategy" (eLS) för val och
implementering. På en övergripande nivå består metoden av fem faser enligt
Breslin (1986):

1 Pre-selection assessment
2 Pre-selection
3 Selection
4 Implementation
5 Post-selection assessment

Varje fas omfattar ett antal underliggande steg och arbetsuppgifter. Den
första fasen motsvarar en förändringsstudie medan den sista fasen är en
form av efterstudie. Efterstudien ger här en feedback ("closed loop") till
förändringsstudien. Den egentliga valprocessen består i CLS-metoden av två
faser i form av ett översiktligt val ("pre-selection") och ett detaljerat val
("selection"). Ett urval av slutkandidater eller "finalister" utgör gränsen
mellan dessa två faser. Detta kan vara av värde att studera inför en
vidareutveckling av SW-modellen.

För den efterföljande fasen om införande ger eLS-metoden detaljerade
riktlinjer. Författaren bakom metoden har synsättet att anpassning av
standardsystem bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Som
underlag för valet föreslås olika bedömningsfaktorer och ett dokument i
form aven marknadsöversikt. Jämfört med SIV-metoden är frågor om
projektstyming, kalkylering och avtalsförhandlingar mer framträdande.

De två sista processmodellerna av Curry-Bonner (1983) och Froehlich
(1983) omfattar arbetssteg för val av standardsystem. Synsättet på arbetet
under en valprocess överensstämmer med SIV-metodens arbetssätt. Process
modellerna innehåller inte lika många arbetssteg som SIV-metoden. Båda
metoderna rekommenderar en inledande behovsanalys för ta bl.a. att fram
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en kravspecifikation som underlag för valarbetet. En speciell tonvikt läggs
på offertarbete innan standardsystemen ("finalister") utvärderas i detalj. Det
finns checklistor och förslag på dokumentation för att genomföra arbetet.

Curry-Bonners metod behandlar problematiken kring parallella val av
standardsystem för olika applikationsområden vilket saknas i SIV-metoden.
De kallar situationen för en "multiple-application decision" där valet måste
gå ut på att finna den bästa kombinationen av standardsystem. Vissa
speciella faktorer påverkar valet i en sådan situation t.ex. behov av gränssnitt
mellan områdena. I Froehlichs metod betonas vikten av att ta fram en
"project participation matrix" som anger vilka personalkategorier som ska
engageras under olika arbetssteg. Detta görs som en start på arbetet och är
en form av intressentmodell som saknas i SIV-metoden.

Metodförslag

Tidigare forskning om standardsystem inom Skandinavien har till stor del
fokuserats på att ta fram applikationsorienterade metoder för anskaffning
och upphandling. I Sverige har man störst tradition inom ekonomiområdet
där RP-modellen (RP = RedovisningsPlan) varit normgivande sedan mitten
av 70-talet (Magnusson-Samuelson, 1975 & Magnusson, 1990). För närvar
ande vidareutvecklas RP-modellen inom Sveriges Mekanförbund på basis
av erfarenheter från olika företagstillämpningar (Östman et al, 1987). RP
modellen har använts både vid utveckling av nya ekonomidatasystem inom
företag (Bergstrand, 1985) och för sammanställningar av standardsystem
som förekommer på marknaden inom ekonomiområdet (Sjöberg, 1984,
1986).

På liknande sätt har den s.k. "Linköpings"-modellen bildat en referensram
för utvärdering och införande av standard MPS-system på företag (Olhager
Rapp, 1985). På det internationella planet har Dataföreningen i Stor
britannien översiktliga modeller för köp av datorbaserade redovisnings
system och lönesystem (Samet, 1985a,b). För småföretag finns förslag på
checklistor för de vanligaste applikationsområdena, som kan fungera som
en inköpsguide eller lathund vid upphandling av standardsystem (Termen,
1987).

SIV-metoden är i dess ursprungliga form en generell modell för anskaffning
av standardsystem. Metoden innehåller arbetssteg, dokument och bedöm
ningsfaktorer som är allmängiltiga för alla applikationsområden där det
förekommer standardsystem.
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Ovannämnda specifika metoder är dedicerade för en ,viss typ av applika
tionsområde. De svenska modellerna ovan används av många företag i
näringslivet vid utveckling av informationssystem. Från tidigare forskning om
standardsystem finner jag att det viktigaste och kraftigaste förändrings
behovet för SIV-metoden är att på något sätt komplettera med en s.k.
applikationsorienterad metodik.

Utifrån ett annat perspektiv kan man påstå att livaris (1986a,b) teoretiska
betraktelsesätt av fenomenet "standardsystern" stödjer iden om applikations
orienterad metodik. Han framför att återanvändning eller "imitering" av
systemspecifikationer (modeller) kan vara ett fruktbart alternativ vid syste
mering. På detta sätt kan en projektgrupp utnyttja applikationskunnande
från tidigare genomförda utvecklingsarbeten.

I litteraturen om standardsystem finner man även andra delar som saknas
i den ursprungliga SIV-metoden. Främst påtalas hur viktigt det är att sköta
avtalsfrågan professionellt mot leverantör för att nå ett lyckat införande. Det
finns stor risk att man tappar allt det goda man gjort tidigare med
kravspecifikation och utvärdering om man senare genomför ett "klumpigt"
avtal. Här finns ett stort behov av att koppla SIV-metoden till en lämplig
modell för avtalsskrivande. Exempel på litteratur som betonar juridiska
aspekter på upphandling av standardsystem är Ahlstedt (1989), Clarholm
(1985), FMVet al (1984) och Statskontoret (1985). I juridiska sammanhang
är det av stor betydelse hur man som kund begär in offerter från leveran
törer.

Böcker som behandlar upphandling av hela ADB-system, dvs av både
hårdvara och programvara, tar även upp viktiga frågor som kalkylering och
sårbarhetsanalys (Bosrup-Holmberg, 1986) samt projektstyming (Andersen
et al, 1987). I metoder för projektstyrning kan man finna s.k. ansvarsmatriser
eller ansvarskort som är en form av intressentmodell. Behovet av att koppla
företagets ADB-strategi till upphandling av ADB-system visas i en praktisk
modell av Hallerström (1986). Allt detta är exempel på olika aspekter som
det finns behov av att komplettera SIV-metoden med.

Datorstöd eller CASE-verktyg är hjälpmedel för att underlätta och snabba
upp anskaffning av standardsystem. Vid den empiriska prövningen i
praktikfallen framfördes ett stort behov av datorstöd. Det finns två kommer
siellt tillgängliga produkter på marknaden som innehåller datorstöd för
upphandling av standardsystem (se bilaga II).
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Det är 4FRONTsom har två separata moduler för val respektive anpassning
och FOUNDATION som arbetet med anskaffning som en helhet. CASE
verktyget FOUNDATION har även en efterföljande modul för system
fÖIValtning där efteranpassningar kan utföras. Intressanta särdrag hos
4FRONT är stöd för kalkylering och avtalsförhandlingar medan FOUNDA
TION betonar vikten av att analysera olika typer av gränssnitt.

Viktiga resultat (från området ''standardsystem ")

Jag ska nu sammanfatta några viktiga resultat från min genomgång av
tidigare forskning om anskaffning av standardsystem. Först vill jag uppmärk
samma att anpassning som ett eget utvecklingsområde ej förekommer i
andra typer av processrnodeller. Det verkar vara ett unikt drag hos SIV
metoden att kraftigt betona vikten aven väl avvägd anpassning mellan
verksamhet och standardsystem. Dock har jag idatorstödet 4FRONT
upptäckt en speciell delmodul för arbete med anpassning.

Vissa processrnodeller identifierar anpassning som ett problem men låter
det vara en begränsad del av val och/eller införande. Med anpassningar
menas då modifieringar av standardsystemet. I SIV-metoden överväger man
även vilka typer av anpassningar som är lämpliga att genomföra i verksam
heten. Någon motsvarighet till relationsmodellens synsätt med en ömsesidig
anpassning av verksamhet och standardsystem har jag inte funnit i någon
annan metod. Min slutsats är inte att anpassning som utvecklingsområde bör
utgå eller integreras med valprocessen i SIV-metoden. Det är fortfarande
min bedömning att det är en styrka att SIV-metoden renodlar arbetet med
anpassning.

En viktig erfarenhet är däremot att SIV-metoden behöver kompletteras med
applikationskunskap. Jag finner belägg för detta från många oberoende
forskningsresultat om standardsystem. Signaler kommer då främst från
omfattande forskning inom ekonomistyrning och material- och produktions
styrning (MPS). Ett behov aven applikationsorienterad metodik framkom
även vid ett par praktikfall som använt SIV-metoden (fall E, H). Min
slutsats är att det räcker ej att SIV-metoden enbart ger generella anvisningar
för anskaffning av standardsystem utan den behöver också byggas ut med
specifika riktlinjer per applikationsområde.
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4.4.2 Inköpsprocesser

Anskaffning av standardsystem är exempel på en inköpsprocess hos ett
företag. Här finns likheter med andra typer av köpobjekt t.ex. anläggningar.
Upphandlingar av större standardsystem kan närmast karakteriseras som ett
investeringsinköp där produkten innehåller ett paket av programvara,
tjänster och information/kunskap (jfr figur 1.3, kapitel 1). Ett normalt fall
är att företag (kunder) köper standardsystem externt av leverantörer på
marknaden. Men det förekommer även interna köpprocesser inom företag
i form av återanvändning av programvaror mellan bolag och avdelningar.
Oavsett om man har situationer med externa eller interna standardsystem
kan analogier göras till inköpsteori för industriella marknader.

Processmodell

I detta sammanhang kan det vara värdefullt att jämföra SIV-metoden med
processmodeller som föreslår ett systematiskt inköpsbeteende hos företag.
Ett klassiskt och grundläggande arbete här är "the BUYGRID Framework"
som finns beskriven i Robinson et al (1967). Denna inköpsmodell består av
åtta konsekutiva aktiviteter eller steg:

1 Anticipation or Recognition of a Problem (Need)
and a General Solution

2 Determination of Characteristics and Quantity of Needed Item
3 Description of Characteristics and Quantity of Needed Item
4 Search for and Qualification of Potential Sources
5 Acquisition and Analysis of Proposals
6 Evaluation of Proposals and Selection of Supplier(s)
7 Selection of an Order Routine
8 Performance Feedback and Evaluation

Inköpsmodellen kan sägas bestå av följande delar: Förändringsstudie (steg
1), Behovsanalys (steg 2-3), Val (steg 4-7) och en form av Efterstudie (steg
8). Det är värt att notera att en så pass stor tonvikt läggs på en behovsanalys
eller verksamhetsanalys som underlag för produktvalet. Detta är en indika
tion på att SW-modellen klarare behöver markera sambandet mellan behovs
analys och anskaffning. Som det är nu är behovsanalysen instoppad under
vissa steg i val respektive anpassning.
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BUYGRID-modellen beskriver valprocessen med t.ex. offertarbete utförligt
men betonar ej lika hårt arbete med anpassning som är fallet i SIV
metoden. Anledningen kan vara att anpassning ej är av så vital betydelse för
vanliga produkter som det är för en lyckad implementation av standard
system inom en organisation. BUYGRID-modellen avslutas med en "feed
back" och efterstudie av inköpsprocessen för att dra lärdomar inför framtida
köptillfällen. SIV-metoden har en snävare avgränsning och omfattar ej
arbete med efterstudier.

Wind (1978) bygger vidare på BUYGRID-modellen och utökar den till 12
beslutssteg. Av intresse här är att han inför ett helt nytt steg som han kallar
"use" eller användning som placeras före det sista steget om efterstudier.
Användning är en viktig fas i en produkts livscykel som sällan behandlas i
processrnodeller. Wind anser vidare att det är en brist att processmodeller
för inköp inte specificerar vilka ansvarsroller olika organisationsmedlemmar
kan ha i olika beslutssteg. Han föreslår att BUYGRID-modellen byggs ut
till en matris där aktörer eller intressenter kopplas till beslutsstegen. Ett
sådant aktörssynsätt saknas i SIV-metoden.

Inom gränslandet mellan Marknadsföring och Information Management
finns det senare framtagen en intressant processrnodeli med namnet
"Customer Resource Life Cycle (CRLC)" som finns beskriven i Ives
Learmonth (1984). Processmodellen delar in inköpsarbetet i fyra faser med
totalt 13 underliggande arbetssteg:

I Requirements
1 Establish requirements
2 Specify

II Acquisition
3 Select source
4 Order
5 Authorize and pay for
6 Acquire
7 Test and accept

III Stewardship
8 Integrate
9 Monitor
10 Upgrade
11 Maintain

IV Retirement
12 Transfer or dispose
13 Account for
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En grundläggande överensstämmelse mellan CRLC-modellen och SIV
metoden är att båda ansatserna tar utgångspunkt i kundens perspektiv i en
upphandlingsprocess. CRLC-modellen är dock en mycket nler heltäckande
beskrivning aven köpprocess. Modellen anger alla faser i en produkts
livscykel: Behovsanalys, Anskaffning (val och in/örande), Förvaltning och
Avveckling. SIV-metoden fokuserar sig på arbetet med anskaffning men
innehåller även vissa moment av behovsanalys. I min tidigare presenterade
referensram (kapitel 2) har jag betonat vikten av att betrakta verksamhets
utveckling och informationssystemutveckling utifrån ett livscykelperspektiv.
Detta betraktelsesätt stöds av tankegångarna bakom CRLC-modellen. Sett
i detta sammanhang ger CRLC-modellen impulser till att bygga ut SIV
metoden med efterföljande faser så att hela livscykeln blir intäckt.

Metod/örslag

Det finns även andra delar av inköpsteorin än processmodeller som kan
vara fruktbara för studier av anskaffning av standardsystem. Av speciellt
intresse har jag funnit de olika typer av osäkerhet som karakteriserar
företags inköpsbeteende. Håkansson och Wootz (1975) har vid sina
empiriska studier identifierat:

1 Behovsosäkerhet
Ex: Är användarna säkra på sina informationsbehov och har man
formulerat de rätta kraven för verksamheten? Behöver man pruta på
vissa krav för att kunna använda standardsystem?
(Jämför t.ex. praktikfallen G och H, avsnitt 4.1.7 & 4.1.8).

2 ~arknadsosäkerhet

Ex: Har man tillräcklig kännedom om vilka standardsystem som finns
på marknaden och vilka egenskaper dessa har? Förändrar leveran
törerna förutsättningarna över tiden?
(Jämför t.ex. praktikfallen B och E, avsnitt 4.1.2 & 4.1.5).

3 Transaktionsosäkerhet
Ex: Är man överens med leverantören om vilka anpassningar som
behöver göras i standardsystemet? Har man förhandlat fram ett bra
avtal som tillgodoser företagets speciella situation?
(Jämför t.ex. praktikfallen A och B, avsnitt 4.1.1 & 4.1.2).
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Vid anskaffning av standardsystem finns ett antal frågeställningar som berör
dessa tre typer av osäkerhet. Jag har ovan gett några vanliga exen1pel under
en upphandlingsprocess med referens till tidigare presenterade praktikfall.
(När inslag av osäkerhet finns har detta n1arkerats med kursiverad stil i
fallbeskrivningarna i avsnitt 4.1.) Min uppfattning är att denna klassificering
av osäkerhet ger en ökad förståelse för typiska problem som kan uppstå vid
anskaffning av standardsystem. Det skulle berika SIV-metoden om denna
klassificering kunde inarbetas på lämpligt sätt.

En relativt nyutvecklad teori för marknadsföring och inköp bygger på det
s.k. nätverkssynsättet (Hammarkvist et al, 1982 och Mattsson, 1985). Utifrån
detta perspektiv betraktar man inköpsprocesser som ett nätverk av aktörer
på industriella marknader. Samverkan mellan aktörer inom och mellan
företag analyseras. Ett sådant aktörsorienterat synsätt saknas i den ursprung
liga SIV-metoden. Det är därför angeläget att bygga ut SIV-metoden med
en aktörsmodell eller intressentmodell. I nätverksteorin finns även andra
delar som kan berika SIV-metodens vidareutveckling. En del behandlar
olika typer av bindningar mellan köpare (kund) och säljare (leverantör).
Exempel på detta är juridiska bindningar i form av samarbetsavtal mellan
aktörerna (Hammarkvist et al, 1982, s. 24). En annan del framhäver
betydelsen av inköpsstrategier som "uttrycker olika föreställningar om hur
företagen ser på sina leverantörsrelationer" (Håkansson-Melin, 1978, s. 76).

Viktiga resultat (från området "inköpsprocesser")

De processmodeller jag studerat från inköpsteorin är framtagna för
industriella marknader där företag utgör både kunder och leverantörer.
Vidare upplever jag att modellerna är framtagna med ett fokus på mer
omfattande köpprocesser mellan storföretag. BUYGRID-synsättet ger dock
en öppning genom att påpeka att processrnodellen måste anpassas till tre
olika inköpssituationer: "straight rebuy", "modified rebuy" och "new task".
Oavsett inköpssituation går man igenom alla beslutsstegen men på något
olika sätt. Standardsystem som köpobjekt anser jag närmast karakterisera
situationen "new task" eller i vissa fall "modified rebuy" om man byter
standardsystem på ett företag. Min slutsats är att processmodellerna i likhet
med SIV-metoden ej explicit beaktar mindre tillämpningar för t.ex. små
företag. Här finns ideer om en förenklad metodik som framförts från en del
praktikfall (t.ex. fall F, G). Större upphandlingar av standardsystem kan
betraktas som investeringsköp och där är processmodellerna värdefulla som
referensram. I Ericsson Radio Systems/ERA (fall D) upptäcktes t.ex. att det
fanns likheter mellan SIV-metodens arbetssätt och ERAs inköpsrutiner.
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Vid min genomgång av inköpsteorin har jag vunnit några viktiga erfaren
heter för anskaffning av standardsystem. Processmodellerna är mer inriktade
på produktval än på anpassningar vilket även framkom för process
modellerna för upphandling av standardsystem (avsnitt 4.4.1). Jag uppfattar
att inköpsprocesser idag i större utsträckning försöker tillgodose ett
kundupplevt värde av produkter (Karlöf, 1988). Detta fokuserar på behovet
av att anpassa produkter mer till enskilda kunders krav åtminstone vid
större upphandlingar.

Därför anser jag det riktigt att SIV-metoden framhäver anpassning som ett
eget utvecklingsområde. Däremot börjar jag inse att SW-modellen klarare
behöver skilja mellan behovsanalys och val/anpassning. Detta uppmärk
samnlade jag även från t.ex. NBS-modellen för standardsystem (se avsnitt
4.4.1). Här avses inte en övergripande förändringsstudie enligt ISAC
metoden utan en behovsanalys inriktad på upphandling av standardsystem.
I den ursprungliga SIV-metoden är behovsanalysen integrerad med
arbetssättet under val och anpassning.

Vidare finner jag att processmodellerna för inköp försöker täcka ill hela
livscykeln för en produkt. Detta gäller i synnerhet CRLC-modellen. Här bör
jag överväga om SIV-metoden behöver vara mer heltäckande speciellt med
tanke att det framkom behov av detta äveQ från praktikfall (fall A, D) och
expertpanel. Dessutom framkommer det ett förändringsbehov av att även
komplettera SIV-metoden med en intressentmodell utifrån det aktörssynsätt
som präglar Winds (1978) utbyggda BUYGRID-modell och nätverksteorin
för köpprocesser på industriella marknader. Jämfört nled den empiriska
prövningen har jag funnit ett helt nytt förändringsbehov nämligen olika
typer av osäkerhet som kan karakterisera en upphandlingsprocess. Det visade
sig att det fanns inslag av detta i praktikfallen.

4.4.3 Beslutsfattande

Ett beslut karakteriseras av att man väljer en handlingsväg och därigenom
väljer b,ort andra alternativ. Vid anskaffning av standardsystem fattar
berörda aktörer en mängd olika beslut under både val och anpassning.
Under val beslutas bland olika standardsystemalternativ medan man under
anpassning beslutar bland olika sammanfogningsalternativ mellan verk
samhet och valt standardsystem. Detta är en form av beslut under osäkerhet
som kunde konstateras i avsnitt 4.4.2 om inköpsteori.
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Processmodell

Inom traditionell beslutsteori har Simon (1965, s. 53-56) utvecklat en enkel
processmodell som går under namnet IDC-modellen. För en tolkning av
Simons modell har jag även utnyttjat mig av både Hedbergs (1970) och
Mintzbergs et al (1976) analys av IDC-beslut. Simon anser att alla former
av beslut kan delas in i tre faser:

1
2
3

Intelligence
Design
Choice

(Informationsinsamling & Problemformulering)
(Utformning av handlingsalternativ)
(Val av handlingsalternativ)

Det är en likhet att SIV-modellen även har tre faser eller områden: Val,
Anpassning och Införande. Se avsnitt 2.3.3. Jag uppfattar dock att det inte
är en perfekt överensstämmelse mellan SIV-modellen och IDC-modellen.

Arbetet under såväl val som anpassning går ut på att kreera, utvärdera och
välja mellan olika alternativ för anskaffning. Detta motsvarar i så fall
faserna "design" och "choice" i Simons IDC-modell. Vad som kvarstår är då
fasen "intelligence" som syftar till att skapa underlag för alternativ
generering. I detta sammanhang någon form av behovsanalys eller verksam
hetsanalys som styr förutsättningarna för arbetet med val och anpassning.
Ovanstående resonemang leder då fram till följande samband mellan SIV
modellen och IDe-modellen:

1
2
3

Behovsanalys
Val
Anpassning

"Intelligence"
"Design" och "Choice"
"Design" och "Choice"

Detta innebär att det kan föreligga ett förändringsbehov för SW-modellen
att bryta ut den behovs'analys som idag finns integrerad med val/anpassning
i form av ett eget utvecklingsområde. Under både val och anpassning gärs
jämförelser på olika nivåer mellan verksamhet och standardsystem. Som
underlag behövs en ,gemensam behovsanalys. Vidare bör man kunna
identifiera två delområden inom"både val och anpassning med moment av
"design" respektive "choice". Det finns således två typer av beslut (IDC
trippler) vid anskaffning av standardsystem: (1) Behovsanalys med Val och
(2) Behovsanalys med Anpassning~ Vidare ger det första beslutet underlag
för det andra beslutet.
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I SIV-modellen återstår att analysera vad området införande innebär. Enligt
Simon (1965, s. 56) kan genomförandet av ett beslut betraktas som en
separat beslutsfas med sitt eget IDC-mönster. Jag anser att införande av
standardsystem är en manifestation och implementering av de beslut som
fattas under val och anpassning.

Enligt Simon är hans processrnodelI hierarkisk vilket innebär att varje fas
i sin tur kan delas in i tre delsteg enligt IDC-mönstret. Detta kan genom
föras i många olika nivåer. Med andra ord kan delområden inom behovs
analys, val, anpassning och införande spjälkas upp i ett antal underliggande
IDC-trippler. Simon framför vidare som princip att, på varje nivå,
"Intelligence" föregår "Design" som sedan föregår "Choice". Detta innebär
nödvändigtvis inte att en föregående fas måste vara helt avslutad innan
nästa fas får påbörjas! Vissa överlappningar kan äga rum. Detta stämmer
även överens med det arbetssätt som observerats vid produktutveckling på
japanska företag (Takeuchi-Nonaka, 1986). Ett sådant synsätt med över
lappande faser kan vara fruktbart inför en vidareutveckling av SW-modellen.

Metodförslag

Vid min genomgång av kunskapsöversikten i kapitel 1 (avsnitt 1.4.3)
presenterades fyra olika synsätt eller teoribildningar om beslutsfattande i
organisationer: optimala beslut, exekutivt optimala beslut, känslomässiga
beslut och politiska beslut. SIV-metoden är utvecklad inom en forsknings
tradition som förespråkar rationella beslut. Anskaffning av standardsystem
är nornlalt en så pass komplicerad process att optimala beslut är uteslutet.
I stället bygger SIV-metoden på Langefors synsätt om exekutivt optimala
beslut. Detta innebär ett antagande om att aktörerna försöker vara så
rationella som möjligt vid val och anpassning av standardsystem inom
företag. Med andra ord en beslutsstituation med begränsad rationalitet
(Simon, 1969/1981).

Enligt andra beslutsteorier förekommer ofta till synes irrationella moment
vid beslutsfattande inom organisationer. Känslomässiga motiv och politiska
överväganden kan styra beslutets innehåll och utformning. Detta kan även
gälla vid beslut om standardsystem inom företag. ·Ett förslag till förändrings
behov för SIV-metoden är att komplettera med någon form av organisa
tionsmodell för att karakterisera beslutsmiljön inom ett företag. På så sätt
skulle SIV-metoden situationsanpassas varje gång innan den används i ett
verkligt upphandlingsprojekt.
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Viktiga resultat (från området "beslutsfattande'')

Jag vill nu framhäva några lärdomar jag fått vid min genomgång av
beslutsfattande som kunskapsområde. Simon anser att alla former av beslut
kan betraktas med hjälp av IDC-modellen. Det innebär att de tidigare
presenterade processmodellerna för anskaffning av standardsystem (avsnitt
4.4.1) och produktinköp (avsnitt 4.4.2) kan analyseras utifrån ett IDC
mönster för beslutsfattande inom företag. Speciellt författarna bakom
BUYGRID-modellen framhäver att den bygger på en beslutsteoretisk grund.
För SW-modellen förstärktes från tidigare lämpligheten att behovsanalys
utgör en egen fas som föregår arbetet med val och anpassning.

Man kan ifrågasätta om det är fruktbart att betrakta anskaffning av
standardsystem som en beslutsprocess. Ett alternativt synsätt är att betrakta
utvecklingsprocesser i organisationer som en form av kunskapsgenerering för
deltagande aktörer. Det kan i detta sammanhang vara intressant att studera
de praktikfall som använt SIV-metoden (avsnitt 4.1). Det har framkommit
att ISAC- och SIV-metoderna i samspel ger kunskapseffekter i projekt
arbetena (se avsnitt 4.1.11). Som exempel framhävs lärande om företagets
verksamhet, förståelse för standardsystemens funktionalitet och kompetens
utveckling för personalen. Jag anser att projektledarna i grunden var
beslutsorienterade. Vid intervjuerna framkom att projektledarna strävade
efter att fatta välgrundade beslut om val och anpassning av standardsystem
i deras företag med hjälp av SIV-metoden.

Min reflexion är att anskaffning av standardsystem kan ses som en ömse
sidig process med beslutsfattande och kunskapsgenerering (jfr Söderlund,
1990, s. 5-6). Den ursprungliga SIV-metoden framtonar ett beslutsorienterat
arbetssätt. En intressant fråga är hur man kan vidareutveckla SIV-metoden
för att få in mer inslag av kunskapsgenerering. Ett arbetssätt som föreslås
av framstående forskare inom kunskapsgenerering är s.k. överlappande
utvecklingsfaser (se Takeuchi-Nonaka, 1986). Att förändra SW-modellen så
att möjligheter ges till överlappande arbete föreslogs även av ett par
praktikfall (fall B, C). Ett genomgående tema vid den empiriska prövningen
var att SIV-metoden behöver situationsanpassas inför ~arje tillämpning i
praktiskt projektarbete. Detta ser jag som ett tecken på att underlätta en
kunskapsgenerering inom en projektgrupp.

Vidare kan det bli aktuellt att situationsanpassa metodanvändningen till den
beslutsmiljö (t.ex. politiska klimat) som råder i organisationen. Ett försök
med att anpassa en metod för systemval till det politiska klimatet inom en
organisation redovisas i en artikel av Wilson-von Zugbach (1990).
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4.4.4 Systemering

Anskaffning av standardsystem är exempel på en tillämpning inom syste
mering. Med systemering avses analys och utformning av informationssystem
för att ge stöd åt ett företags verksamhet. Traditionellt har systemering
inneburit framtagning avegenutvecklade system. Det blir allt vanligare att
systemeringsmetoder innehåller olika vägar och kombinationsmöjligheter för
egenutveckling och anskaffning av standardsystem (jfr Statskonsult, 1989 och
SCB's modell i Lagerlöf-Malmborg, 1987).

Processmodell

Under systemering framställs olika typer av modeller över informations
system och verksamheter. Modellerna bildar underlag för tillverkning av
skräddarsydda system eller upphandling av standardsystem. Systemerings
forskningen har sedan mitten av 60-talet försökt konstruera användbar
metodik för informationssystemutveckling. Vanligtvis bygger systemerings
metoderna på den infologiska modellen som framtagits av Börje Langefors
(1968, 1974, 1977). Denna processrnodelI omfattar tre utvecklingsområden:

1
2
3

Objektsystemanalys
Informationsanalys
Datasystemkonstruktion

(Pragmatisk aspekt)
(Semantisk aspekt)
(Syntaktisk aspekt)

Objektsystemanalys och informationsanalys kan användas som underlag för
anskaffning av standardsystem. Jag benämnde dessa två områden samman
taget för behovsanalys tidigare. Objektsystemanalys är ett äldre namn för vad
som idag kallas för verksamhetsanalys. Datasystemkonstruktion (system
utformning) är ett begrepp som är mer ägnat för egenutveckling av system.
Vid anskaffning av standardsystem äger datasystemkonstruktion rum enbart
vid modifiering av programvara hos kund eller leverantör. Detta sker under
momentet fysisk anpassning enligt SIV-metoden.

Eftersom begreppet systemering är avgränsat till framtagning av modeller
berörs ej införande och efterföljande faser i ett systems livscykel. Dessa
systemeringsmodeller beskriver sambandet mellan verksamhet och informa
tionssystem och kan avse antingen en nulägessituation eller en framtida
situation.
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SIV-metoden bygger på tankegångarna från den infologiska modellen för
systemering. Detta skulle kunna göras klarare och mer tydligt ifall objekt
systemanalysen och informationsanalysen bröts ut från val/anpassning och
bildade ett eget område. I SW-modellen är denna form av behovsanalys
instoppad på olika ställen under processen med val och anpassning.

Metod/örslag

En viktig frågeställning vid anskaffning av standardsystem är analys av
gränssnitt till omkringliggande system. Den grundläggande principen för
systemarbete enligt Langefors (1966/1973, s. 51) framhäver betydelsen av att
specificera väldefinierade gränssnitt mellan aktuella delar för att nå önskade
effekter i ett helhetssystem. I I-Iugosons (1986, 1987) teori för funktionell
strukturering av informationssystem anvisas även ett konkret arbetssätt för
att definiera gränssnitt mellan olika lokala system. Här föreslås en princip
för meddelandesamverkan som ett bättre alternativ till den form av register
samverkan som ofta förekonlmer på företag. Detta synsätt kan vara ett
värdefullt bidrag för att kunna hantera gränssnitt på ett användbart sätt
inom SIV-metodiken.

Inom systemeringsområdet ägnas idag stor uppmärksamhet åt forskning
kring konceptuell modellering av verksamheter och informationssystem.
Exempel på teoretiska referensramar för konceptuell modellering finns i
Bubenko jr - Lindencrona (1984) och Sundgren (1984). Det finns vidare en
stor uppsättning metoder och "dialekter" av konceptuell modellering på
marknaden. Ett angeläget förändringsbehov för SIV-metoden är därför att
komplettera med konceptuell modellering. Konceptuell modellering är ett
synsätt som bygger på objektanalys (se avsnitt 2.4.3). Systemeringsmetoder
har traditionellt omfattat ansatser för funktionsanalys men kompletterar
alltmer med objektanalys och även händelseanalys (Hernbäck et al, 1990 och
Olle et al, 1988/1991).

Ett ytterligare område med betydande forskningssatsningar inom syste
mering är framtagning av datorstöd eller CASE-verktyg. En användbar
metodik behöver stöd av kraftfulla datorstöd för att kunna överleva på
marknaden. Flertalet CASE-verktyg består idag av datorstöd för egen
utveckling av system. Det är därför angeläget att satsningar görs på att
konstruera datorstöd för anskaffning av standardsystem t.ex. enligt SIV
metoden.
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Viktiga resultat (från området ''systemering'')

Forskning om systemeringsmetodik har till stor del byggt på ett besluts
orienterat synsätt. Detta innebär att man betraktar systemering som en
systematisk process under vilken en serie av oli~a utvecklingsbeslut fattas.
Både ISAC-metoden och SIV-metoden bygger på denna tradition. Från den
infologiska modellen finner jag ånyo att behovsanalys i form av objekt
systemanalys och informationsanalys behöver renodlas i SW-modellen.
Vidare framkommer det starkt stöd för att SIV-metoden behöver vidare
utvecklas med avseende på gränssnitt, objektanalys och datorstöd.

4.4.5 Förändringsbehov för SIV~metoden

Vid genomgång av de fyra kunskapsområdena finner jag att flertalet
förändringsbehov som framkom vid den empiriska prövningen får någon
form av stöd i tidigare forskning. Förändringsbehoven är markerade i texten
med kursiverad stil under de olika kunskapsområdena. Efter en analys av
de praktikfall som använt SIV-metoden (avsnitt 4.1.10) klassificerade jag
förändringsbehoven i fyra kategorier:

1 Metodöversikt
2 Metodfördjupning
3 Metodförenkling
4 Datorstöd

I tabell 4.1 visas övergripande resultat för de olika kategorierna av
förändringsbehov efter min genomgång av forskning och litteratur inom
kunskapsområdena. Mest iögonfallande är att jag ej funnit att metod
förenkling diskuteras explicit av forskare som utvecklat olika process
rnodeller. SIV-metoden och andra processmodeller är med andra ord ej
fokuserade på mindre tillämpningar.

Behovet av datorstöd för SIV-metoden förstärks dock efter jag har under
sökt de satsningar som görs inom informationsbehandling (dvs kunskaps
områdena standardsystem och systemering). När det gäller metodöversikt
och metodfördjupning föreligger förändringsbehov inom alla kunskaps
områden.
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Förändringsbehov: Kunskapsområde: Total:

------------------------- --------------------------------------------------------- ..---------
Standard- Inköps- Besluts- Syste-

SIV-metoden system process fattande mering (av 4)

Metodöversikt x x x x 4
Metodfördjupning x x x x 4
Metodförenkling
Datorstöd x x 2

Total (av 4) 3 2 2 3 (10)

Tabell 4./ Förändringsbehov tör SW-metoden
enligt jämförelse .med kunskapsområden

Förändringsbehov: Kunskapsområde: Total:
------------------------- ------------..-------------------------------------------_.. ----------

Standard- Inköps- Besluts- Syste-
SIV-metoden system process fattande mering (av 4)

SIV-modellen x x x x 4
Behovsanalys x x x x 4
Införande x x x 3
Efterstudie x x 2
Användning x 1
Förvaltning x x 2
Aweckling x 1

Total (av 7) 5 7 3 2 (17)

Tabell 4./ Förändringsbehov tör metodöversikt
enligt jämförelse med kunskapsområden
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Metodöversikten berör egentligen två typer av förändringsbehov: (1) SIV
modellens uppbyggnad och (2) SIV-metodens omfattning. Se tabeI14.J. När
det gäller SIV-n10dellens uppbyggnad avser jag här sambandet mellan
områdena val, anpassning och införande. Ett förslag är att tillåta överlapp
ningar mellan utvecklingsområdena i SIV-modellen. Detta är influerat av
det japanska synsättet inon1 Lex. produktutveckling men även projektledare
från praktikfallen (fall B, C) har framfört behov av överlappande arbete.
Vidare bör jag överväga att bryta ut den behovsanalys som finns integrerad
i val och anpassning till ett eget utvecklingsområde. När det gäller SIV
metodens omfattning avses hur stor del av ett systems livscykel som ska
täckas in. Vid en jämförelse med andra processmodeller visar sig SIV
metoden vara begränsad. Maximalt kan SIV-metoden nu byggas ut med
införande, efterstudie, användning, förvaltning och aweckling.

Metodfördjupning berör ett antal förändringsbehov som finns sammanställda
i tabell 4.K. Det är endast två förändringsbehov som jag ej funnit att de
behandlas i litteraturen nämligen problematiken med interna/externa
standardsystem och leverantörsdokumentationens innehåll och uppbyggnad.
Däremot har två nya förändringsbehov identifierats som jag var omedveten
om vid den empiriska prövningen nämligen osäkerhet och beslutsmiljö. När
jag gick tillbaks till praktikfallen kunde jag finna exempel på de olika typer
av osäkerhet som behandlas inom inköpsteorin. Att ta hänsyn till besluts
miljön på företag är en form av situationsanpassning av SIV-metoden vilket
även framhävdes i praktikfallen. Från tidigare forskning inom kunskaps
on1rådena framtonade vissa förändringsbehov mer starkt än övriga nämligen
applikationsorienterad metodik (standardsystem), intressentmodell (inköps
processer) samt gränssnitt och objektanalys (systemering).

4.5 Premisser för SIV-metoden

Efter att ha gått igenom praktikfall, expertpaneler och olika kunskaps
områden kan det vara intressant att jämföra resultaten mot de premisser
som legat till grund för SIV-metodens uppbyggnad. Premisserna framgår av
referensramen för studien (kapitel 2) och av de olika vägval som gjordes vid
utvecklingen av SIV-metoden (tabell 3.A, kapitel 3). Detta är en intern
metodprövning som kan förstärka vissa tidigare identifierade förändrings
behov från de övriga prövningsformerna. Jag skall nedan endast behandla
de förändringsbehov som påverkas av referensramen och vägvalen för SIV
metoden. Förändringsbehoven markeras med kursiverad stil i texten nedan.
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Förändringsbehov: Kunskapsområde: Total:

------------------------- --------------------------------------------------------- ----------
Standard- Inköps- Besluts- Syste-

SIV-metoden system process fattande mering (av 4)

Gränssnitt x x 2
Strategier x x 2
Parallell anskaffning x 1
Intressentmodell x x 2
Objektanalys x 1
Applikations- x 1

orienterad metodik
Interna/ externa

standardsystem
Kalkylering x 1
Leverantörs-

dokumentation
Nulägessituation x 1
Offertarbete x x 2
Projektstyrning x 1
Avtalsjuridik x x 2
Händelseanalys x 1
Sårbarhet x 1
Val av hårdvara x 1
---------------------
Osäkerhet x x 2
Beslutsmiljö x 1

Total (av 18) 11 5 2 4 (22)

Förändringsbehov nedanför strecket har tillkommit vid prövning av
SIV-metoden mot kunskapsområden

Tabell4.K Förändringsbehov för metodfördjupning
enligt jämförelse med kunskapsområden
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4.5.1 Referensram och rörändringsbehov

SIV-metoden ger anvisningar och riktlinjer för arbetet med val och
anpassning av standardsystem. Dessa områden utgör en central men ändock
begränsad del av ett systems livscykel på ett företag. SIV-metoden för
anskaffning av standardsystem bildar startpunkten på livscykeln (se figur 2.7,
kapitel 2). Detta innebär att faserna användning, förvaltning och slutligen
avveckling av standardsystem ej får något metodstöd av SIV-ansatsen. Vidare
saknas metodik för området införande som egentligen är en del av SIV
modellen (se figur 2.9, kapitel 2). Dessutom kan en speciell metodik för
efterstudier betona vad som behöver följas upp av standardsystem och
verksamhet inom ett företag. Behov av att SIV-metoden täcker en större del
av ett systems livscykel har framkommit vid alla prövningsformer.

En komplett metodik innehåller perspektiv, arbetsrnodelI och intressent
modell (se figur 2.12, kapitel 2). SIV-metoden har en ambitiös arbetsmodell
men saknar en koppling till vilka roller berörda aktörer (intressenter) ska
spela under olika steg i processen. Här finns ett behov av att bygga ut SIV
metoden med en intressentmodell. Detta framgår av tre praktikfall, expert
panelerna och ett par kunskapsområden

Enligt referensramen kan metoder dessutom klassificeras efter olika
aspekter: funktionsanalys, objektanalys och händelseanalys (avsnitt 2.4.3,
kapitel 2). SIV-metoden är framtagen i en funktionsanalytisk tradition vilket
gör det önskvärt att komplettera med de två andra aspekterna om objekt
analys och händelseanalys. Av dessa är det objektanalys som känns mest
angeläget att behandla i SIV-metoden enligt praktikfallen (se tabell 4.H).
I referensramen behandlas även datorstöd och CASE-verktyg för att under
stödja metoder (avsnitt 2.4.4, kapitel 2). Här finns ett stort behov hos
företagen att man kompletterar SIV-metoden med någon form av datorstöd
(se tabell 4.F).

4.5.2 Vägval och förändringsbehov

Vid utvecklingen av SIV-metoden gjordes ett antal vägval. Dessa vägval
framgår av tabell 3.A i kapitel 3. Vid metodprövningen har det visat sig att
vägvalen om "applikationsbredd", "metodomfattning", "metodaspekt" samt
"standardsystem och hårdvara" kan ifrågasättas.
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Det finns synpunkter på att SIV-metoden även bör innehålla applikations
specifika faktorer och därigenom vara en s.k. "gemensam metod". Detta
berör applikationsbredd för SIV-metoden. Vidare finns det behov aven
förenklad metodik vilket berör metodomfattning. Här kan man tänka si.g att
banta den ursprungliga SIV-metoden för olika speciella situationer. Aven
om det finns en snabbvals-variant i SIV-metoden är det inte tillräckligt för
att tillgodose behoven av lämpliga genvägar.

När det gäller metodaspekt berör det behovet att bygga ut SIV-metoden
med objektanalys och händelseanalys. Detta behandlades under referens
ramen ovan (se avsnitt 4.5.1). Slutligen finns ett förändringsbehov av att
komplettera SIV-metoden med val av hårdvara. Detta skulle peka mot ett
vägval för en "komplett metod" med stöd för både val av programvara och
hårdvara. SIV-metoden är idag en "samordnad metod" som enbart beaktar
tekniska restriktioner för val av standardsystem för en samordning med
företagets hårdvara.

4.6 Urval av förändringsbehov

Förändringsbehoven utgör förslag på revideringar och kompletteringar av
SIV-metoden som kommit fram ur problem och svårigheter vid en metod
användning i praktikfallen. Förändringsbehoven indikerar oklara, saknade
och ev. överflödiga moment i SIV-metoden för vissa situationer. Detta ger
uppslag till vidareutvecklingar av SIV-metoden som behandlas senare i
kapitel 5. Vid den empiriska prövningen av de åtta praktikfallen som använt
SIV-metoden framkom ett antal förändringsbehov (avsnitt 4.1.10) som
kunde grupperas i fyra kategorier:

1 Metodöversikt
som berör övergripande frågor om SIV-metodens principiella upp
byggnad och indelning i olika utvecklingsområden.

2 Metodfördjupning
som berör utbyggnader och komplement för vissa avgränsade delar av
SIV-metoden för att klara av speciella situationer.

3 Metodförenkling
som berör förenklad användning av arbetssteg och dokumentation
genom bantningar och komprimeringar i SIV-metoden.
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4 Datorstöd
som berör behov av att underlätta och snabba upp en anskaffnings
process genom att komplettera SIV-metoden med datorstöd.

Eftersom ett stort antal förändringsbehov har identifierats måste ett urval
ske. Jag har identifierat totalt 27 olika förändringsbehov vid genomgång av
praktikfall (avsnitten 4.1.10 och 4.2.4), expertpanel (avsnitt 4.3.2) och
tidigare forskning i olika kunskapsområden (avsnitt 4.4.5). Från denna
metodprövning har jag sedan gjort ett urval av 11 förändringsbehov som
kommer att bearbetas i nästa kapitel om vidareutvecklingar av SIV
metoden.

Resultaten av metodprövningen finns översiktligt sammanställda i tabell 4.L
med detaljerade sammanställningar för metodöversikt och metodfördjupning
i tabellerna 4.M-4.N. Här framgår alla förändringsbehov och hur de är
kopplade till varje prövningsform. Förändringsbehov ovanför strecket (---)
för metodöversikt (tabell 4.M) och metodfördjupning (tabell 4.N) har valts
ut för vidareutveckling av SIV-n1etoden. Dessutom anser jag även att
behoven av metodförenkling och datorstöd (tabell 4.L) på något sätt ska
tillgodoses i SIV-ansatsen. Sammanfattningsvis har följande urval av föränd
ringsbehov gjorts från de fyra kategorierna:

Metodöversikt
Metodfördjupning
Metodförenkling
Datorstöd
Totalt

( 3 av 7 behov)
( 6 av 18 behov)
( 1 av 1 behov)
( 1 av 1 behov)
(11 av 27 behov)

Jag har följt ett antal kriterier när jag gjort mitt urval av förändringsbehov.
Först och främst har den empiriska prövningen från de tio praktikfallen (fall
A-J) väglett mig. Praktikfallen som använt SIV-metoden i konkreta
upphandlingsprojekt (fall A-H) har visat mig var de viktigaste förändrings
behoven finns. De två praktikfall som övervägt men sedan ej använt SIV
metoden (fall l-J) har även de gett värdefull information om metod
förenkling och datorstöd. Jag anser att praktikfallen utgör den starkaste
metodprövningen för SIV-ansatsen. De framförda förändringsbehoven i
praktikfallen är enligt min bedömning väl underbyggda i form av projekt
rapporter och intervjuer med projektledningen. Projektledarna var mycket
väl förberedda inför intervjuerna och har reagerat aktivt på olika utkast till
fallbeskrivningar.
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Förändringsbehov:

SIV-metoden

Praktikfall
SIV övre

(av 8)(av 2)

Expert- Kunskaps- Referens- Väg-
panel områden ram val

(av 4)

Metodöversikt 6 x 4
Metodfördjupning 8 x 4
Metodförenkling 3 2 x
Datorstöd 5 2 2

Se Tabell: 4.F 4.1

x
x x

x
x

3.A

Tabell4.L Förändringsbehov för SW-metoden

Förändringsbehov: Praktik- Expert- Kunskaps- Referens- Väg-
------------------------- fall panel områden ram val
SIV-metoden (av 8) (av 4)

SIV-modellen 4 x 4
Behovsanalys 1 4
Införande 3 x 3 x
------------------
Efterstudie 1 2 x
Användning 1 x
Förvaltning 2 x 2 x
Avveckling 1 x

Se Tabell: 4.G 4.J

= Förändringsbehov nedanför strecket behandlas ej vidare

Tabell4.M Förändringsbehov för metodöversikt
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Förändringsbehov: Praktik- Expert- Kunskaps- Referens- Väg-

------------------------- fall panel områden ram val
SIV-metoden (av 8) (av 4)

Gränssnitt 5 x 2
Strategier 5 x 2
Parallell anskaffning 4 1
Intressentmodell 3 x 2 x
Objektanalys 3 1 x x
Applikations- 2 x 1 x

orienterad metodik
------------------------------
Interna/externa 2 x

standardsystem
Kalkylering 2 x 1
Leverantörs- 2 x

dokumentation
Nulägessituation 2 x 1
Offertarbete 2 2
Projektstyrning 2 1
Avtalsjuridik 1 x 2
Händelseanalys 1 1 x x
Sårbarhet 1 1
Val av hårdvara 1 1 x
Osäkerhet (x) 2
Beslutsmiljö 1

Se Tabell: 4.H 4.K 3.A

(x) = Osäkerhet framgick ej initialt från praktikfallen utan framkonl vid
en senare analys av kunskapsområden

= Förändringsbehov nedanför strecket behandlas ej vidare

Tabel14.N Förändringsbehov tör metodfördjupning
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De övriga prövningsformerna utifrån expertpaneler och kunskapsområden
har förstärkt min uppfattning att vissa förändringsbehov är mer angelägna
än andra inför en vidareutveckling av SIV-metoden. Dessutom har jag
uppmärksammat att några förändringsbehov berört premisserna i form av
referensram och vägval för SIV-metoden. Dessa förändringsbehov har jag
ansett intressanta att analysera vidare då de ger en indikation på att t.ex.
gjorda vägval vid utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden kan vara
felaktiga. Detta under förutsättning att förändringsbehoven i övrigt fått ett
tillräckligt stöd från empirisk och teoretisk prövning.

En bedömning har även gjorts onl jag kan realisera en vidareutveckling av
SIV-metoden utifrån framkomna förändringsbehov. I vissa fall kan jag
utnyttja egna publicerade bidrag från redan genomförda metodprojekt. Det
är några aktuella experiment och försök till förbättringar av SIV-metoden
för olika sammanhang. Här har jag en god plattform för en fortsatt vidare
utveckling. Vissa förändringsbehov ser jag dock ingen lämplig lösning för att
kunna tillgodose på ett professionellt sätt. Här föreslår jag samarbete med
andra kompetenscentra för att genomföra vidareutvecklingar av SIV
metoden på något längre sikt.

De utvalda förändringsbehoven har även kopplats till de mål som sattes upp
för SIV-metoden (se avsnitt 3.1.1, kapitel 3). Dessa mål omfattar praktisk
relevans och vetenskapligt värde. Praktisk relevans består av användbarhet
och genomförbarhet för SIV-metoden vilket berör den empiriska prövningen
utifrån praktikfall och expertpanel. Vetenskapligt värde består av logisk
uppbyggnad och kunskapsvärde vilket närmast berör SIV-metodens förank
ring mot olika kunskapsområden.

Målet om kunskapsvärde har ej kopplats explicit till förändringsbehoven
eftersom det krävs en mer omfattande inomvetenskaplig diskussion om
nyhetsvärdet av franlförda behov. Men i de fall där det föreligger en
starkare teoretisk förankring för förändringsbehoven är det ett tecken på ett
kunskapsvärde för en vidareutveckling av SIV-metoden.

Nedan görs en redovisning av förändringsbehov och urval för de fyra
kategorierna enligt: Metodöversikt, Metodfördjupning, Metodförenkling och
Datorstöd.
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4.6.1 Metodöversikt

SIV-modellen innehåller tre utvecklingsområden: Val, Anpassning och
Införande (se figur 2.9, kapitel 2). Enligt V-modellen föregår en "föränd
ringsstudie" själva SIV-arbetet med anskaffning av standardsystem. En
"efterstudie" följer sedan upp resultaten från förändringsstudien. Om man
betraktar ett systems livscykel finner man ur en kunds synvinkel faserna:
Anskaffning, Användning, Förvaltning och Avveckling av standardsystem (se
figur 2.7, kapitel 2). Vid utvecklingen av SIV-metoden gjordes en avgräns
ning till områdena "val" och "anpassning" som är en del av den första fasen
"anskaffning" i ett standardsystems livscykel för en kund. Se vidare gjorda
avgränsningar för metodarbetet sonl beskrivs i avsnitt 3.1.4 (kapitel 3).

Det finns ett antal förändringsbehov som berör SIV-metodens uppbyggnad
och våra gjorda avgränsningar. Dessa förändringsbehov finns sammanställda
i tabeI14.M. För mer detaljer om praktikfall och kunskapsområden hänvisas
till tabellerna 4.G och 4.J. Förändringsbehoven berör dels SIV-modellen
över val och anpassning dels saknade områden och faser i metodiken. Den
ursprungliga SIV-metoden saknar metodstöd för behovsanalys (fullt ut),
införande, efterstudie, användning, förvaltning och avveckling.

Det största förändringsbehovet empiriskt och teoretiskt avser SW-modellens
uppbyggnad. Sett isolerat fungerar delmetoderna för val och anpassning
inom SIV-metoden vid praktiska tillämpningar. Möjligtvis eftersöks en mer
enhetlig struktur för arbetsstegen inom områdena. Det är främst sambandet
mellan utvecklingsområdena som det finns reaktioner på från praktikfallen
och som ej håller vid en teoretisk jämförelse mot andra typer av process
modeller. Här framkom behov av överlappande arbete mellan SIV
modellens områden. Vidare att reda ut olika typsituationer och deras vägar
genom SIV-modellen. För att tillgodose främst målen om "användbarhet"
och "logisk uppbyggnad" för SIV-metoden behöver en översyn av sambandet
mellan utvecklingsområdena genomföras.

Det finns starka signaler om att någon form av behovsanalys med inriktning
på anskaffning av standardsystenl bör bilda ett gemensamt underlag för
arbetet med val och anpassning. Även samverkan med egenutveckling
behöver beaktas. Allt detta tillgodoses inte av förändringsstudien som är en
generell och förutsättningslös genomgång av verksamhetsområdet och
således ej styrd av ett valt lösningsalternativ i form av t.ex. standardsystem.
Att renodla behovsanalysen i SIV-modellen påverkar främst målet om
"användbarhet".
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Bland de saknade områdena och faserna i SIV-ansatsen finns kraftiga
reaktioner på att införande får ett likvärdigt metodstöd som val och
anpassning. Införande ingår normalt som en del i SIV-modellen men vi
valde att nedprioritera metodstöd med argumentet att införande av
standardsystem ej skiljer sig från införande avegenutvecklade system (se
avsnitt 3.1.4, kapitel 3). Här finns motreaktioner på att SIV bör vara en mer
fullständig metodik samt att det finns speciella egenskaper med ett
standardsysteminförande. Det är främst företag som använt SIV-metoden
för anpassning (praktikfall A, B och D) som känt stort behov av fortsatt
metodstöd för det efterföljande arbetet med införande. Detta ledde fram till
ett samarbete med projektledaren från Ericsson Radio Systems/ERA (fall
D) om att precisera arbetssteg för införande av standardsystem enligt SIV
metoden. För att främst uppfylla målet om "genomförbarhet" behöver SIV
metoden ge stöd för arbetet med införande.

Dessutom finns behov av att komplettera SIV-ansatsen med metodik för
efterstudie, användning, fÖlValtning och avveckling. På detta sätt skulle man
erhålla en metodik som spänner över och täcker hela systemets livscykel.
Dessa förändringsbehov faller dock utanför mitt undersökningsområde för
forskningsarbetet som är avgränsat till anskaffning av standardsystem. Det
kan d'ock omnämnas att en stor del av dessa förändringsbehov redan hunnit
tillgodoses genom ett samarbete med projektledaren från Ericsson Radio
Systems/ERA (fall D) och en konsult inom systemförvaltning. Se Brandt
Carlsson-Nilsson (1991).

Vi har här tagit fram en metodik för att "Välja och Förvalta Standard
system" eller kort VFS-metoden. I VFS-metoden har vi integrerat metodik
för anskaffning av standardsystem med metodik för det efterföljande arbetet
med systemförvaltning. En vidareutvecklad SIV-metod för val, anpassning
och införande ingår som en del av VFS-metoden. VFS-ansatsen innehåller
även en metodik för efterstudie av standardsystem samt vissa riktlinjer för
användning och avveckling. Som omnämndes tidigare blev VFS-metoden en
"spin-off' effekt av SIV-tillämpningen på Ericsson Radio Systems (fall D,
avsnitt 4.1.4).

Sammanfattningsvis väljs tre av de sju förändringsbehov som berör
"metodöversikt" ut för närmare studium. I kapitel 5 (avsnitt 5.1) vidare
utvecklas SIV-metoden vad avser dels samband mellan utvecklingsområden
dels metodstöd för behovsanalys och införande. Förändringsbehov nedanför
"strecket" (---) i tabell 4.M kommer inte att behandlas vidare inom ramen
för detta forskningsarbete.



- 238 -

4.6.2 Metodfördjupning

Metodfördjupning berör utbyggnader och komplement för vissa avgränsade
delar av SIV-metoden. Totalt har jag identifierat 18 olika typer av föränd
ringsbehov utifrån genomförd metodprövning. Dessa förändringsbehov finns
sammanställda i tabell 4.N. För mer detaljer om praktikfall och kunskaps
områden hänvisas till tabellerna 4.H och 4.K.

Ett urval av sex förändringsbehov har gjorts och dessa kommer senare att
behandlas i kapitel 5 (avsnitt 5.2) om vidareutveckling av SIV-metoden.
Förändringsbehov nedanför "strecket" (---) i tabellerna 4.N lämnas utanför
detta forskningsarbete. Nedan beskrivs motiven för det gjorda urvalet av
förändringsbehov.

,Med hjälp av den empiriska prövningen kan man göra en viss rangordning
av förändringsbehoven. Däremot ger prövningen mot kunskapsområden
mindre vägledning. Det ligger dock en fara i att enbart räkna antalet
markeringar eller "kryss" för varje förändringsbehov. Det är även viktigt att
analysera vilken kraft och tyngd som ligger bakom varje markering i tabell
erna.

Gränssnitt och strategier verkar vara mycket viktiga och centrala frågor vid
anskaffning av standardsystem. De upplevs som genuint äkta förändrings
behov i praktikfallen och det krävs att SIV-metoden kompletteras på dessa
punkter för att uppfylla främst målet om "användbarhet".

Behovet av metodik för att hantera gränssnitt har vi känt till under en lång
tid i SIV-projektet. Vi såg dock ej någon bra och effektiv lösning på
problemet. På senare tid har jag funnit en del uppslag som kan bidra till
fruktbara lösningar i form aven snittmetodik.

Däremot förvånar det en del att man så kraftigt framför strategiernas
betydelse för anskaffning av standardsystem. Vi upplevde i SIV-projektet att
strategisk planering och systemupphandling kunde betraktas som två
separata processer inom ett företag. Men de verkar ha ett större växelspel
med varandra än vi från början förmodade. En vidareutveckling av SIV
metoden med hänsyn till arbete med standardsystemstrategier sker i
samarbete med projektledaren från Ericsson Radio Systems/ERA (fall D)
som en del av VFS-metoden.
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Enligt den empiriska prövningen utifrån praktikfall och expertpanel har
parallell anskaffning och intressentmodell en relativt bred förankring. Vidare
har intressentmodell en god teoretisk förankring och utgör en viktig kompo
nent i en metodik enligt referensramen. Förändringsbehoven om intressent
modell och parallell anskaffning påverkar främst målet om "användbarhet"
och "logisk uppbyggnad" för SIV-metoden.

Jag anser nu i efterhand att alla systemeringsmetoder borde byggas ut med
någon form av intressentmodell. Det tycks dock generellt vara ett svårtacklat
problem vid metodutveckling. Inom SIV-projektet bestämde vi oss ganska
snabbt för att företagsprojekten själva fick administrera hur olika aktörer
(intressenter) skulle arbeta med olika delar av SIV-metoden. Men här
efterlystes i stället ett metodstöd i SIV-ansatsen. Även här har jag experi
menterat med en intressentmodell för SIV-metoden i samarbete med
projektledaren från Ericsson Radio Systems/ERA (fall D).

När det gäller metodik för parallell anskaffning av standardsystem kan jag i
efterhand konstatera att detta är ett område som vi helt och hållet missat
i SIV-projektet. Det är då inte förvånande att praktikfall som stött på
problem med parallella val eller parallella anpassningar ej kunnat utnyttja
SIV-metoden rakt av. Här finns dock ett lösningsförslag att bygga vidare på
från tillämpningsprojektet på Ansvar (fall G).

Bland de övriga förändringsbehoven har jag valt ut två stycken för
vidareutveckling av SIV-metoden, nämligen applikationsorienterad metodik
och objektanalys. Dessa förändringsbehov påverkar främst målet om
"genomförbarhet" av SIV-metoden. Med andra ord att SIV-metoden kan
genomföras för olika applikationsområden och tillämpningar. Gemensamt
för dessa förändringsbehov är att de berör de grundläggande vägvalen vid
utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden (se tabell 3.A, kapitel 3).
Enbart av den anledningen är det av intresse att studera hur SIV-metoden
förändras om vägvalen justeras. Det finns dock andra starka motiv för att
beakta dessa förändringsbehov.

Ett väsentligt argument för applikationsorienterad metodik är att tidigare
forskning i Sverige varit så hårt fokuserat på att ta fram specifika metoder
för olika slag av applikationsområden t.ex. RP-nlodellen (ekonomi) och
"Linköpings"-modellen (MPS). Det är värdefullt om SIV-metoden kan
sammankopplas med dessa specifika metoder. Ett par experiment finns
redan genomförda med att bygga ut SIV-metoden med s.k. basmallar för
olika applikationsområden.
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Ett vikt~gt argument för objektanalys· är de svårigheter som uppstår att
utnyttja SIV-metoden vid tillämpningar med databasproblematik. Det
bedrivs idag omfattande forskning om hur systemeringsmetoder ska kunna
innehålla moment av konceptuell modellering eller objektanalys. Jag ser
därför inga direkta svårigheter att komplettera SIV-metoden med inslag av
objektanalys.

De övriga förändringsbehoven skall således ej behandlas vidare. Detta beror
främst på att de har ett mindre stöd utifrån resultaten av genomförd metod
prövning. Jag uppfattar dock att dessa är viktiga och intressanta förändrings
behov men att en koncentration och fokusering är nödvändig i denna typ av
forskningsarbete. De utgör dock starka kandidater för vidareutveckling av
SIV-metoden på något längre sikt. I vissa fall finns även ideer till
förbättringar av SIV-metoden. Jag vill här kort kommentera de utelämnade
förändringsbehoven.

Förändringsbehoven om interna/externa standardsystem och nulägessituation
kräver antagligen att SIV-ansatsen differentieras och paketeras i olika
metodvarianter. En viktig fråga är hur stora skillnader det finns mellan olika
typsituationer. Jag efterlyser i detta sammanhang mer utförlig empiri som
grund för att kunna bygga ut SIV-metoden.

För kalkylering, projektstyrning, sårbarhet och val av hårdvara finns det idag
preliminära förslag på lösningar. Kalkylering av standardsystem behandlas i
ett examensarbete av Nyberg-Welin (1989). Författarna relaterar här hur
arbetet med kalkylering bör äga rum under de olika områdena i V-modellen
när det gäller investeringsbedömningar av standardsystem. När det gäller val
av hårdvara finns det speciallitteratur inom området t.ex. Andersen et al
(1987) och Bosrup-Holmberg (1986).

Projektstyrning för utvecklingsarbeten med standardsystem finns beskrivet i
det tidigare refererade samarbetet nled projektledaren från Ericsson Radio
Systems/ERA (fall D) om VFS-metoden (Brandt-Carlsson-Nilsson, 1991).
Här visas att befintliga metoder för projektstyrning kan fungera som stöd
modeller under hela arbetet med SIV-metoden. Ett liknande resonemang
förs när det gäller att koppla ihop metodik för sårbarhetsanalys och SIV
metoden.
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Avtalsjuridik är en viktig paran1eter för att nå en lyckad upphandling. Jag
uppfattar att det är ett svårbemästrat metodproblem att integrera avtals
frågor i SIV-metoden. Det har att göra med att man behöver samordna
kunskaper från två helt artskilda discipliner, nämligen informations
behandling och juridik. På senare tid har det .dykt upp ett kunskapsområde
som kallas för datajuridik (se t.ex. Smitt-Lindberg, 1991). Det är ett försök
från jurister att studera legala konsekvenser av företagens köp av datorer
och programvara. Som jag ser det behövs det ett omfattande samarbets
projekt mellan forskare från Information Management och representanter
från datajuridik för att kunna bygga ut SIV-metoden på ett fruktbart sätt
med avtalskonstruktion.

På liknande sätt behöver man hantera förändringsbehovet om leverantörs
dokumentation. Här krävs ett förankrat samarbetsprojekt mellan användar
organisationer och leverantörssidan för att kunna utarbeta en officiell
standard för beskrivningar av standardsystem. I detta sammanhang kunde
leverantörerna även delge sina uppfattningar om offertarbete.

Från den teoretiska genomgången av olika kunskapsområden identifierade
jag två speciella förändringsbehov osäkerhet och beslutsmiljö. När det gäller
speciellt osäkerhet fann jag i efterhand en empirisk förankring i ett antal
praktikfall. Dessa förändringsbehov kräver mer utförliga forskningsstudier
innan SIV-metoden kan förbättras på dessa punkter. Även här vore det
fruktbart med samarbetsprojekt mellan forskare från Information Manage
ment, marknadsföring/inköp och psykologi/sociologi.

Avslutningsvis vill jag omnämna att händelseanalys hade ringa empirisk
förankring i denna studie (endast fall D). Detta är ett något svårtolkat
resultat. I praktiska systemeringstillämpningar med egenutveckling brukar
det framföras brist på metodik för t.ex. dialogväxlingar i ett ADB-system. En
möjlig tolkning kan vara att behovet av händelseanalys ej är av så stor
dignitet vid tillämpningar inom standardsystem. Här behövs mer utförlig
empiri för att kunna göra konklusioner om behovet av händelseanalys.

4.6.3 Metodförenkling

Förändringsbehovet om en förenklad metodik berör ett grundläggande
vägval vid utveckling av SIV-metoden nämligen "metodomfattning" (se tabell
3.A, kapitel 3). Enbart av den anledningen är det av intresse att studera hur
SIV-metoden förändras om detta vägval justeras. Det finns dock andra
starka motiv för att beakta detta förändringsbehov. Se tabell 4.L.
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Metodjörenkling upplevs som ett genuint äkta förändringsbehov av några
praktikfall som använt SIV-metoden (fall B, F, G). I två fall rör det sig om
mindre tillämpningar av standardsystem (fall F, G). Den genomgående
reaktionen från projektledarna på att SIV-metoden behöver situations
anpassas är även en indikation på någon form av metodförenkling. Vidare
pekar de två tillämpningarna inom personaladministrativa området, som ej
använde SIV-metoden, på ett behov aven förenklad metodik för upphand
ling av standardsystem (fall I, J). Ett ytterligare argument för att utforma en
"förenklad metodik" är de starka reaktioner som framfördes av expert
panelerna för SIV-metoden. Här efterlystes bl.a. genvägar i SIV-metoden för
olika situationer t.ex. småföretag. Av ovanstående finner jag det viktigt att
ge förslag på metodförenklingar för SIV-ansatsen.

Förändringsbehovet om en metodförenkling påverkar främst målen om
"användbarhet" och "genomförbarhet" av SIV-metoden. Med andra ord att
SIV-metoden ger ett användbart stöd och kan genomföras för olika applika
tionsområden, företagsstorlekar och tillämpningar. Det finns idag en ny
publicerad skrift som är ett förslag på MiniSIV för småföretag (STU, 1991).
Skriften innehåller enkla kravlistor med inköpsmallar för olika applika
tionsområden. Vidareutveckling aven sådan förenklad metodik kommer att
behandlas i kapitel 5 (avsnitt 5.3).

4.6.4 Datorstöd

Att komplettera SIV-metoden med datorstöd uppfattar jag som ett vitalt
förändringsbehov efter genomförd metodprövning. Behovet av datorstöd
framfördes av projektledare från många praktikfall. Se tabell 4.L. Även i de
två övriga praktikfallen som ej använde SIV-metoden uttryckte man starkt
ett behov av datorstöd för att effektivisera upphandlingsarbetet. Iden om att
datorstöd kan förstärka metodanvändning har även en teoretisk förankring
eftersom omfattande forskning satsas på konstruktion av CASE-verktyg för
främst egenutveckling av system. Jag finner det därför angeläget att utforma
ett daforsföd för anskaffning av standardsystem enligt SIV-metoden. Föränd
ringsbehovet om datorstöd påverkar målen om "användbarhet", "genom
förbarhet" och "logisk uppbyggnad" för SIV-metoden.

Det finns idag en prototyp till datorstöd utvecklad för SIV-metoden.
Produkten går under namnet SIV-DOC och konstruerades redan våren
1986. Ett par praktikfall var direkt intresserade att använda SIV-DOC i
praktiskt projektarbete (fall D, J).
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Dessa projekt fick ej tillgång till datorstödet SIV-DOC eftersom det är en
prototyp som ej kan köras i verklig tillämpning. Vissa äldre praktikfall (fall
A, B, I) kunde överhuvudtaget ej komma i kontakt med ett datorstöd efter
som SIV-DOC ej existerade när projekten ägde rum. Ett praktikfall hade en
speciell problematik vilket SIV-DOC ej klarar som prototyp (fall G).
Vidareutvecklingen av datorstödet SIV-DOC och fortsatta planer på att ta
fram en färdig produkt kommer att behandlas i kapitel 5 (avsnitt 5.4).

4.7 Sammanfattning av metodprövning

Jag vill här sammanfatta några viktiga erfarenheter från metodprövningen.
Det övergripande syftet med metodprövningen var att identifiera angelägna
förändringsbehov för SIV-metoden. Den ursprungliga SIV-metoden, som
beskrevs i kapitel 3, har varit i fokus för en empirisk och teoretisk prövning.
Den största vikten har härvid lagts på en genomgång av åtta praktikfall som
använt SIV-metoden för anskaffning av standardsystem i projektarbetet.
Projektledarna i dessa praktikfall framförde ett stort antal förändringsbehov.

För att få perspektiv på dessa förändringsbehov har jag genomfört
ytterligare metodprövning utifrån ett par praktikfall som övervägt SIV
metoden, några genon1förda expertpaneler under metodutvecklingen samt
jämförelser mot processmodeller och teorier från olika kunskapsområden.
Denna kompletterande prövning har förstärkt vissa resultat från de första
fallstudierna. Ett urval av elva förändringsbehov har sedan gjorts utifrån
resultaten av metodprövningen. Dessa förändringsbehov sammanfattas i
tabell 4.0 och bildar underlag för en vidareutveckling av SIV-metoden i
nästa kapitel.

Ett ytterligare syfte med den empiriska prövningen var att studera vilka
effekter som SIV-metoden och andra arbetssätt har medfört för praktik
fallen (fall A-J). En metodik för anskaffning av standardsystem är inte ett
tillräckligt villkor för ett lyckat resultat. Jag presenterade i kapitel l (avsnitt
1.2~3) att en framgångsrik anskaffning är beroende av flera faktorer t.ex.:

(1) utnyttjande av systematiskt arbetssätt (metodik)
(2) god förankring och acceptans hos användare
(3) stärkt kompetens och kunskap hos aktörer
(4) aktivt stöd från ledningen
(5) ändamålsenlig projektstyrning och projektledning
(6) professionell attityd hos leverantörer
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Förändringsbehov för vidareutveckling av SIV-metoden

1 SW-modellen

Sambandet n1ellan utvecklingsområdena val, anpassning och införande
behöver klargöras. Olika situationer t.ex. interna/externa standardsystem
kräver olika vägar genom SIV-modellen. En sekvensiel1 arbetsgång behöver
kompletteras med möjligheter till överlappande arbete och växlingar mellan
områdena. Vidare eftersöks en mer enhetlig och pedagogisk struktur för
arbetsstegen inom utvecklingsområdena.

2 Behovsanalys

Det är svårt att särskilja arbetet med behovsanalys från övrigt arbete i SIV
modellen. En behovsanalys ger ett gemensamt underlag för arbete med val
och anpassning. Detta är ett tecken på att en behovsanalys med inriktning
mot anskaffning av standardsystem bör förstärkas och urskiljas som eget
utvecklingsområde inom SIV-modellen.

3 Införande

SIV-modellen behöver förstärkas med ett metodstöd för införande så att
företag kan hantera en hel process med anskaffning av standardsystem. Det
finns speciella egenskaper med standardsysteminförande jämfört med inför
ande avegenutvecklade system.

4 Gränssnitt

Väl fungerande gränssnitt mellan standardsystem och omkringliggande
system är ofta en kritisk faktor för en lyckad implementation. SIV-metoden
ger inte ett tillräckligt stöd för att analysera och specificera gränssnitt. Det
är även viktigt att förutse framtida behov av kopplingar och utbyggnader i
detta san1manhang. Speciellt vid parallella anskaffningar av system kan
gränssnitt bli en central fråga (se behov 6 nedan).

Tabell4.0 Beskrivning av utvalda förändringsbehov för SW-metoden (del 1)
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Förändringsbehov för vidareutveckling av SIV-metoden

5 Strategier

Det finns ett växelspel mellan strategisk planering och anskaffning av
standardsystem. Dessa processer behöver därför samordnas på något sätt av
SIV-metoden. Formulerade eller informella strategier över hur företaget ser
på standardsystem och leverantörsrelationer påverkar arbetet med val,
anpassning och införande.

6 Parallell anskaffning

I vissa situationer är parallella val och/eller anpassningar av standardsystem
för olika verksamhetsområden aktuellt för ett företag. Det saknas helt och
hållet metodstöd i SIV-ansatsen för att utvärdera olika systemkombinationer
i ett sådant specialfall. SIV-metoden behöver därför kompletteras med
rekommendationer för hur man kan hantera en process med parallella
anskaffningar av system inom ett projekt.

7 Intressentmodell

En intressentmodell utgör en viktig komponent i en metodik. Det finns vid
anskaffning av standardsystem behov av att belysa rollfördelning dels mellan
olika aktörer inom en projektgrupp dels mellan kund och leverantör. SIV
metoden saknar en intressentmodell som kopplar aktörernas ansvar till olika
steg i arbetsmodellen.

8 Objektanalys

Det uppstår svårigheter att tillämpa SIV-metoden vid tillämpningar med
databasproblematik. Anledningen till detta är att SIV-metoden ej ger ett
tillräckligt stöd vid specificering av informationsstrukturer för en verk
samhet. Det finns därför behov av att förstärka SIV-metoden med någon
form av objektanalys för att kunna jämföra verksamhet och standardsystem
med avseende på databasernas uppbyggnad.

Tabell 4.0 Beskrivning av utvalda förändringsbehov för SW-metoden (del 2)
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Förändringsbehov för vidareutveckling av SIV-metoden

9 Applikationsorienterad metodik

SIV är en generell metod och saknar därmed konkret applikationsstöd för
anskaffning av standardsystem inom olika avgränsade verksamhetsområden.
Det finns behov av att förstärka applikationskunskapen i SIV-metoden med
någon form av basrnallar över specifika faktorer och funktioner för typiska
applikationsområden.

10 Metodförenkling

SIV-metoden har en hög ambitionsnivå att vara en "maximal" ansats för val
och anpassning av standardsystem. Det finns behov av att situationsanpassa
metoden för olika tillämpningar. Det är speciellt kritiskt att förstärka
metodstödet för nlindre tillämpningar och småföretag som ej kan lägga ner
så mycket resurser på ett upphandlingsprojekt. En förenklad metodik visar
genvägar och är någon form av "bantad" version av SIV-metoden. Speciella
frågeställningar för en metodförenkling är att specificera lämpliga "risk
nivåer" och "fördjupningsnivåer" i metodiken.

11 Datorstöd

Eftersom SIV-metoden utgör ett noggrant arbetssätt finns behov av dator
stöd för att underlätta och snabba upp processen nled anskaffning av
standardsystem. Ett datorstöd kan effektivisera sökarbetet efter standard
systern på marknaden och möjliggöra olika former av känslighetsanalyser
under utvärderingsarbetet. Vidare känns det "tungrott" att manuellt fram
ställa alla dokument i SIV-metoden. Det finns därför behov av att ett dator
stöd som håller ordning på dokumentationen i projektarbetet.

Tabell 4. O Beskrivning av utvalda förändringsbehov för SW-metoden (del 3)
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SIV-metoden har ett fokus på den första faktorn om systematiskt arbetssätt.
Detta innebär inte att övriga faktorer är av mindre betydelse. Som regel
samverkar flera faktorer till ett helhetsresultat. Det kan nu vara intressant
att jämföra ovannämnda faktorer med framförda effekter i praktikfallen
(avsnitten 4.1.11 och 4.2.4).

Utifrån den empiriska prövningen i praktikfallen har jag funnit att projekt
ledarens kunskap och erfarenheter av upphandlingsarbete har stor betydelse
för resultatet. En erfaren projektledare är mindre beroende av SIV-metoden
för att styra arbetet åt rätt håll Gfr fall I). Omvänt gäller att en metodik ger
större effekter i projektgrupper med personer som är oerfarna på anskaff
ning av standardsystem. Denna situation är dock inte ovanlig på företag dvs
att användare och systemutvecklare deltar i sitt första och enda upphand
lingsprojekt.

Vissa projektledare har framfört att resultaten blir mer personberoende om
man ej använder metodik för att styra arbetet med val och anpassning (fall
B, D, G). Det kan vara en förklaring att projektledare som känner sig ovana
inför en upphandlingssituation är mer benägna att söka efter en metodik av
typ SIV-metoden som stöd för arbetet med anskaffning av standardsystem
Gfr fall B, C, D, E). Vidare framgår det av empirin att SIV-metoden kan ge
läreffekter och bidra till kompetensutveckling hos personer inom en projekt
grupp (fall A, B, C, H).

Det som sagts ovan pekar på betydelsen av både den tredje faktorn om
"kunskap och kompetens" och den femte faktorn om "projektledning" för
utfallet av arbetet. Jag har även funnit stöd för den andra faktorn om
"förankring och acceptans" och den sjätte faktorn om "leverantörens
professionalism".

Speciellt vid införandefasen är det viktigt att satsa på förankring hos
personalen vid sidan om den tekniska installationen av systemet Gfr fall B,
D, I, J). Här behöver SIV-metoden även ge ett metodstöd för arbetet. Men
förankring och acceptans bör dessutom äga rum under hela upphandlings
processen med val och anpassning för att nå ett lyckat resultat i organisa
tionen Gfr fall B). Även samarbetet med leverantörer påverkar resultatet av
arbetet Gfr fall H). Exempel på en omständighet som kan försvåra sam
arbetet är bristande kompetens om produkten hos leverantörens försäljare
Gfr fall B).
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Det är svårt att urskilja mer exakt hur mycket själva SIV-metoden isolerat
bidrar till resultatet från ett projektarbete..En projektledare framförde att
det är växelspelet mellan ISAC-metoden för förändringsstudie och SIV
metoden för anskaffning av standardsystem som ger möjligheter till ett
förbättrat beslutsfattande (fall A). Man behöver en kombinerad användning
av metoderna för att nå resultat.

Vidare kan applikationsområdet ha betydelse för metodanvändning inom
projektarbete. Vid den empiriska prövningen fann jag att två praktikfall som
anskaffade standardsystem inom det personaladministrativa området valde
en mindre formaliserad ansats än SIV-metoden. Lönesystem är speciella
eftersom standardsystemen till övervägande delen är styrt av lagar, avtal och
regler inom området. Här kan SIV-metoden behöva ha en annan omfattning
och utformning för att kunna ge ett användbart stöd.

En samstämmig erfarenhet från praktikfallen är att projektledarna behöver
situationsanpassa metoderna till den aktuella tillämpningen. Detta innebär
att man bör vara öppen för varierad användning av SIV-metoden för olika
upphandlingsprojekt. Av ovanstående resonemang framgår även att det finns
vissa förutsättningar eller faktorer som avgör hur bra eller dåligt SIV
metoden kan fungera i olika situationer.
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KapitelS: Vidareutveckling av SIV-metoden

Utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden finns beskriven i kapitel 3.
SIV-metoden utsattes sedan för en empirisk och teoretisk prövning i kapitel
4. Metodprövningen ledde fram till ett antal förändringsbehov som
grupperades i fyra kategorier:

Metodöversikt
Metodfördjupning
Metodförenkling
Datorstöd

(avsnitt 5.1)
(avsnitt 5.2)
(avsnitt 5.3)
(avsnitt 5.4)

I detta kapitel kommer jag att redovisa en av mig genomförd vidareutveck
ling av SIV-metoden utifrån de elva förändringsbehov som valdes ut för
ovannämnda kategorier (tabell 4.0, kapitel 4). Det är även viktigt att bevara
och förstärka de användbara delarna i den ursprungliga SIV-metoden när
det gäller utvecklingsområdena val resp. anpassning av standardsystem (se
avsnitt 4.1.9). Resultatet blir en förnyad och reviderad SIV-metod på basis
av gjorda erfarenheter från metodprövningen. Den vidareutvecklade SIV
metoden sammanfattas i dess helhet mot slutet av kapitlet (avsnitt 5.5).

Det är inte en helt igenom färdigutvecklad SIV-metod som kommer att
presenteras. Istället är det en vision om en "ideal" metod som sedan behöver
operationaliseras och konkretiseras i lämpliga handböcker och CASE
verktyg för praktisk tillämpning i företag och organisationer. Ett antal
konkreta bidrag till vidareutvecklingar av SIV-metoden har jag dock redan
hunnit publicera i olika sammanhang. Se tabeIIS.A. Jag kommer att bygga
vidare på dessa metodbidrag vid genomgången av de utvalda förändrings
behoven för SIV-metoden. För att markera att olika delar av den vidare
utvecklade SIV-metoden hittills har bearbetats med olika omfattning finns
en gradering (1-5) i tabeIIS.A. Det är en subjektiv bedömning från min sida
av graden av färdigutveckling hos den nya SIV-metoden. Som exempel kan
nämnas att en "metodförenkling" med hjälp av MiniSIV är en så pass färdig
produkt att den direkt kan användas i praktiskt projektarbete på företag.
Däremot presenterar jag för t.ex. metodfördjupningen om "gränssnitt" enbart
preliminära resultat eftersom detta förändringsbehov har visat sig vara
mycket mer svårtackIat.
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VFS-metoden MiniSW SW-DOC

Heltäckande Populär- Datorstöds-
version version prototyp

Brandt- STU (1991) Nilsson
Förändringsbehov Carlsson- (1986a) Grade-
SIV-metoden: Nilsson (1991) (1990d) ring

Metodöversikt:

SIV-modell 3
Behovsanalys 3
Val x 4
Anpassning x 4
Införande x x 3

Metodfördjupning:

Gränssnitt 1
Strategier x 2
Parallell anskaffning 2
Intressentmodell x 3
Objektanalys 3
Applikations- x x 3

orienterad metodik

Metodförenkling x 5

Datorstöd x 3

Gradering: 1 = Preliminär metodide ... 5 = Färdig metod för praktiskt bruk

Tabell 5.A Publicerade bidrag om vidareutvecklad SW-metod
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Publicerade bidrag

VFS-metoden är en metod för att "Välja och Förvalta Standardsystem". Det
är en heltäckande metod för alla faser i ett standardsystems livscykel
nämligen anskaffning, användning, förvaltning och aweckling. VFS-metoden
är en kombination av SIV-metoden för anskaffning av standardsystem och
en modifierad variant av Riksdataförbundets modell för systemförvaltning
(Riksdataförbundet, 1987a & Brandt, 1988). En vidareutvecklad SIV-metod
för val, anpassning och införande är publicerad som en del av VFS
metoden. Eftersom jag avgränsat forskningsstudien till anskaffning av stan
dardsystem behandlas inte förvaltning och övriga delar av livscykeln i detta
kapitel. VFS-metoden tar dock upp vissa metodfördjupningar om strategier
och intressentmodell som jag kommer att bygga vidare på. VFS är en "spin
off' effekt från praktikfallet vid Ericsson Radio Systems/ERA (avsnitt 4.1.4,
kapitel 4). Det är ett samarbete mellan mig, Rolf Carlsson (projektledare,
fall D) och Peder Brandt, Knoware (konsult i systemförvaltning). Jag har
haft ansvar för SIV-metodens vidareutveckling som en del av VFS-metoden.

VFS-metoden berör förändringsbehov för metodöversikt och metod
fördjupning. Det finns även publicerade bidrag inom metodförenkling och
datorstöd för SIV-metoden. En populärversion kallad "MiniSIV" är
framtagen tillsammans med informationskonsulter och är ett exempel på en
förenklad metodik för SIV-ansatsen. Jag har här varit idegivare och
metodansvarig för projektet. Vidare har en prototyp till datorstöd för SIV
metoden kallad "SIV-DOC" utvecklats tillsammans med ett programvaru
företag. Jag har här varit projektansvarig för framtagning av kravspeci
fikation för datorstödsprototypen. Både MiniSIV och SIV-DOC har även
berört förändringsbehovet om applikationsorienterad metodik. MiniSIV
behandlar dessutom området införande som saknas i den ursprungliga SIV
metoden. Bägge projekten har finansierats från Styrelsen för Teknisk
Utveckling (STU).

Tidsplan

En tidsplan för hela SIV-projektet framgår av tabell 5.B. Tidsplanen
omfattar de tre huvudmålen för undersökningen: Utveckling av ursprunglig
SIV-metod (kapitel 3), Prövning av ursprunglig SIV-metod (kapitel 4) och
Vidareutveckling aven förnyad SIV-metod (kapitel 5). Den ursprungliga
metoden kallas för "SIV-metod (1)" och den vidareutvecklade metoden för
"SIV-metod (2)". Mina planer på att arbeta fram och presentera en SIV
metod (2) konkretiserades under hösten 1987.
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Utveckling:

SIV-metod (1)
----------------------:>

Prövning:

Praktikfall (se tabell 4.B)
-----------------------------------------------------------:>

Expertpanel
-------------- :>

lCunskapsornråden
-------------------------:>

Vidareutveckling:

SIV-metod (2)
-----------------------------:>

VFS-rnetoden
----------------------:>

MiniSIV
--------------------------------------------:>

SIV-DOC
------ :> ------ :>

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Tabell 5.B Kalendertid för SW-projektet
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Jag gjorde därvid ett preliminärt urval av förändringsbehov utifrån hittills
genomförd metodprövning. Innan dess hade arbete med MiniSIV och SIV
DOC påbörjats utan att jag var medveten om att dessa delar skulle leda
fram till en vidareutvecklad SIV-metod. Även viss metodprövning har ägt
rum parallellt med vidareutvecklingen. Prövningen har dock här strikt
begränsats till test av den ursprungliga SIV-metoden i praktikfall och mot
olika kunskapsområden. Det definitiva urvalet av förändringsbehov gjordes
under hösten 1990 som utgångspunkt för den här presenterade vidareutveck
lingen av SIV-metoden.

5.1 Metodöversikt

Här ger jag en översikt av den vidareutvecklade SIV-metoden. Först presen
terar SIV-modellen i ny form med utvecklingsområden och deras inbördes
samband (avsnitt 5.1.1). Sedan beskrivs varje utvecklingsområde för sig:

Behovsanalys
Val
Anpassning
Införande

(avsnitt 5.1.2)
(avsnitt 5.1.3)
(avsnitt 5.1.4)
(avsnitt 5.1.5)

Utvecklingsområdena "val" och "anpassning" bevaras och förstärks från den
ursprungliga SIV-metoden. "Behovsanalys" och "införande" kompletteras
med metodstöd och utgör därigenom nya inslag i SIV-modellen. Detta är
ett resultat av den 'metodprövning som ägde rum i kapitel 4. Ett urval av
förändringsbehov gjordes här med avseende på metodöversikten (se avsnitt
4.6.1).

5.1.1 SIV-modell i ny form

SIV-modellen berör anskaffning av standardsystem som ett alternativ vid
utveckling av verksamheter på företag. I figur 5.1 visas SIV-modellen i ett
större sammanhang. Detta överensstämmer med den tidigare beskrivningen
av SIV-modellen och dess koppling till V-modellen för verksamhets
utveckling (figur 2.9, kapitel 2). Det som tillkommit är behov av återkopp
lingar eller "feedback" från efterstudien till tidigare utvecklingsarbete. Detta
synsätt stöds av processmodeller från kunskapsområdena standardsystem
(eLS-modellen, Breslin, 1986) och inköpsteori (BUYGRID-modellen,
Robinson et al, 1967). Se avsnitten 4.4.1-2 i kapitel 4.
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Figur 5.1 SIV-modellen i ett sammanhang
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Figur 5.2 SIV-modellen och utvecklingsområden (i sekvens)
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Yidare är det möjligt med en återkoppling från SlY-modellen till föränd
ringsstudien om man t.ex. efter en valprocess finner att inget standardsystem
på marknaden uppfyller verksamhetens behov (pill i figur 5.1). I detta fall
får man undersöka andra förändringsåtgärder för att tillgodose behoven.

En förändringsstudie föregår arbetet med SlY-modellen. Förändringsstudien
resulterar i en ide (hypotes) on1 att standardsystem bör lösa väsentliga
problem i verksamheten. I en efterstudie följer man regelbundet upp
erfarenheter från användning av infört standardsystem. Man utvärderar om
standardsystemet ger ett effektivt stöd och bidrag för aktuell verksamhet.
Resultatet aven efterstudie kan bli:

Standardsystemet upplevs som "bra" av användarna
(ingen åtgärd, "status quo", nollalternativ).

Standardsystemet uppfyller ej helt verksamhetens krav
(fortsatt arbete med SlY-modellen) (pil 2 i figur 5.1).

Standardsystemet är ej längre en tillräcklig lösning
(förnyad förändringsstudie) (pil 3 i figur 5.1).

Från metodprövningen framkom förändringsbehov av att bryta ut behovs
analysen från de två utvecklingsområdena val och anpassning. I den
ursprungliga SlY-metoden är behovsanalysen instoppad och "insmugen" i
dessa områden. Ett alternativ är då att SIV-modellen nu omfattar fem
utvecklingsområden (se figur 5.2):

1 Yerksamhetsstudie
2 Yal av standardsystem
3 Informationsstudie
4 Anpassning av standardsystem
5 Införande av standardsystem

Iden är att arbete med behovsanalys föregår både val och anpassning.
Behovsanalys som underlag för val motsvarar en verksamhetsstudie.
Behovsanalys som underlag för anpassning motsvarar en informationsstudie.
Den ursprungliga SIV-metoden har ett utförligt arbetssätt för val och
anpassning. Det finns starka förändringsbehov aven utökad metodik med
införande (fall A, B, D). Vidare bildar verksamhetsstudie och informa
tionsstudie således nu egna utvecklingsområden. Tidigare var dessa integre
rade med områdena val och anpassning. Jämför figur 2.9 (kapitel 2).
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De fem utvecklingsområdena kan utföras i sekvens. Det finns dock en del
specialfall med överhopp eller "genvägar":

En övergång till anpassning utan val kan ske då beslut om specifikt
standardsystem är fattat i fÖlVäg. Detta motsvarar situationen med s.k.
interna standardsystem som framkom vid metodprövningen. (Jfr fall
A, C och expertpanel i kapitel 4). (Se pil I i figur 5.2).

En övergång från val direkt till införande kan ske om man beslutar att
ej genomföra någon anpassning av valt standardsystem. Detta kan
vara aktuellt för småföretag som önskar köpa ett standardsystem och
använda det "rakt av" i verksamheten. (Se pil II i figur 5.2).

Däremot är det en ovanlig företeelse att gå över direkt från verksamhets
studie till införande. Detta beror på att man behöver jämföra verksamhetens
krav med standardsystemets egenskaper. En sådan jämförelse äger rum
under val och/eller anpassning.

Vid arbete med SIV-modellen behöver det ej råda en "strikt" sekvens mellan
utvecklingsområdena. Detta innebär att ett område ej behöver vara helt
slutfört innan nästa område påbörjas. Det räcker om man har önskade
delresultat framme. En viss förskjutning och överlappning mellan utveck
lingsområdena måste tillåtas i SIV-modellen. Exempel på överlappningar
som kan förekomma vid praktiskt arbete är:

Fördjupad behovsanalys kan behöva utföras löpande under val och
anpassning (fall B, C). (Växling 1 och 2).

Visst anpassningsarbete kan behöva planeras i fÖlVäg för att få ett
tillräckligt beslutsunderlag under valet (fall E, G). (Växling 4).

Visst arbete med installation (införande) kan äga rum vid test/demon
strationer av system under val och anpassning. (Växling 3 och 5).

En löpande förankring hos personalen (införande) bör äga rum under
hela processen med anskaffning av standardsystem (fall B). (Växling
3 och 5).

Ett behov av experimentell utveckling (prototyping) gör det aktuellt
att växla mellan flera utvecklingsområden. (Växling 1-5).
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Behovsanalys
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3

Inrörande

Tid

Figur 5.3 SIV-modellen och utvecklingsområden (med överlappning)

Detta leder fram till'ett ytterligare alternativ för att illustrera SIV-modellen
för anskaffning av standardsystem. Se figur 5.3 ovan. Här framgår att det
föreligger överlappningar mellan de fyra utvecklingsområdena över tiden.
Behov av växlingar mellan områdena visas av pilarna. Jag har här identi
fierat fem olika typer av växlingar. Exempel på dessa växlingar visas av
uppställningen ovan. En metodik med överlappande faser stöds av det
japanska synsättet på produktutveckling (se Takeuchi-Nonaka, 1986). Här
framhävs fördelar som snabbare resultat och ökad flexibilitet inför ändrade
förutsättningar. Förslag om möjligheter till överlappande arbete i SIV
modellen framfördes även av ett par projektledare från praktikfallen (fall
B, C).

Utvecklingsområdena står även i ett samspel eller beroendeförhållande med
varandra. Vanligtvis ger omfattande insatser i ett utvecklingsområde upphov
till förenklingar av arbetet i senare skede (och tvärtom). Vi kan studera
samspelet mellan val och anpassning. Under arbetet med både val och
anpassning sker jämförelser mellan verksamhet och standardsystem. Detta
medför följande beroendeförhållande mellan områdena val och anpassning:



- 258 -

En noggrann och omfattande utvärdering under valet förenklar
efterföljande anpassningsarbete.

Ett snabbt val med bristfällig utvärdering forsvårar eller omöjliggör
efterföljande anpassningsarbete.

Jag ska nedan presentera de fyra utvecklingsområdena i den nya SIV
modellen mer utförligt. För varje utv~cklingsområde beskrivs vägval, synsätt,
arbetssteg, dokumentation och ev. bedömningsfaktorer. Det är samma
struktur som användes för att beskriva den ursprungliga SIV-metoden för
val och anpassning i kapitel 3. En fokusering görs på arbetssteg eftersom
dessa utgör "ryggraden" i SIV-metoden.

Ett försök har gjorts till att få en enhetlig och pedagogisk struktur för
arbetsstegen mellan de olika utvecklingsområdena. Detta eftersöktes aven
projektledare som utnyttjade både val och anpassning enligt SIV-metoden
(fall B). Eftersom den ursprungliga SIV-metoden för val respektive anpass
ning utvecklades vid olika tidpunkter fick de något olyckligt en annorlunda
uppläggning av arbetsstegen. Arbetsstegen för val, anpassning och införande
i den vidareutvecklade SIV-metoden finns tidigare presenterade i Brandt
Carlsson-Nilsson (1991) och Nilsson (1990a, 1990c).

Vid en jämförelse mellan Simons IDC-modell och SIV-modellen i kapitel
4 (avsnitt 4.4.3) framkom att man kan identifiera ett IDC-n1önster för varje
utvecklingsområde i SIV-metoden. För den intresserade läsaren visas i
bilaga V resultatet aven sådan jämförelse.

5.1.2 Behovsanalys för standardsystem

Behovsanalys är i den nya SIV-modellen en fortsättning på arbetet från
förändringsstudie och sker här med inriktning mot anskaffning av standard
systern. En grundlig analys av verksamhetens behov av standardsystem är ett
sätt att reducera den behovsosäkerhet som omnämns inom inköpsteori (se
avsnitt 4.4.2).

Vägvaljörbehovsanarys

När det gäller behovsanalys som område kan jag urskilja två typer av vägval
som blir föremål för närmare studium. Vägvalen berör följande ~rågeställ

ningar:
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1 Frikoppla eller integrera med annat utvecklingsområde?
2 Enbart standardsystem eller samverkan med egenutveckling?

Det första vägvalet berör behovsanalysens samband med andra utvecklings
områden. Jag har valt attjrikoppla behovsanalysen så att den nu bildar ett
eget utvecklingsområde. I den ursprungliga SIV-metoden var behovsanalysen
instoppad och integrerad med områdena val/anpassning. Motivet för
frikopplingen är ett resultat av metodprövningen i kapitel 4. Behovsanalys
ger ett gemensamt underlag för val och anpassning och borde därför
förstärkas på något sätt (se tabell 4.0, kapitel 4). En möjlighet hade varit
att integrera behovsanalysen med utvecklingsområdet förändringsstudie.
Detta alternativ är mindre tilltalande eftersom förändringsstudien då skulle
bli alltför lösningsinriktad. Syftet med förändringsstudien är att vara en
förutsättningslös studie av problem och åtgärder för ett verksamhetsområde.

Det andra vägvalet berör vilken inriktning behovsanalysen kan ha som
utvecklingsområde. Den ursprungliga SIV-metoden inriktadebehovsanalysen
på att ta fram ett underlag för enbart val och anpassning av standardsystem.
Jag ser fördelar i att den reviderade SIV-metoden består aven behovsanalys
med fokus på standardsystem men som även ger möjligheter att analysera
samverkan med egenutveckling. Argumentet för detta är att man i framtiden
mer och mer får lösningar som är en lämplig blandning av standardsystem
och egenutvecklade system (se expertpanel för SIV-metoden, avsnitt 4.3 i
kapitel 4). Även egenutveckling på basis aven mer eller mindre generell
programvara (standardsystem) kan vara ett systemalternativ (fall H).

Det är intressant att notera att den ursprungliga SIV-metodens första
version för val hade ett speciellt arbetssteg för samordning av standard
systern och egenutvecklade system (tabell 3.B, kapitel 3). Detta saknas i
SIV-metodens andra version för val som använts mest av praktikfalls
företagen (tabell 3.C, kapitel 3).

Synsätt för behovsanalys

Det övergripande synsättet för en behovsanalys är att undersöka hur
standardsystem ska stödja affärsverksamheten på företaget. En central fråga
är vilka bidrag och kostnader som standardsystem medför. En behovsanalys
förutsätter då kunskap om användarnas verksamhet. Det är därför angeläget
med en bred användarmedverkan i utvecklingsarbetet för att garantera att
många olika informationsbehov blir diskuterade och analyserade (fall A, I).
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Arbetet med behovsanalys begränsas till det verksamhetsområde som ska
använda standardsystem. Verksamhetsområdet d'elas in i olika informations
system. Varje informationssystem delas tIPP i funktioner och deras informa
tionsbehov beskrivs. Man bedömer sedan om det finns möjligheter att
utnyttja standardsystem för var och en av dessa funktioner i verksamheten.
Ett viktigt inslag är att specificera kopplingar eller gränssnitt mellan olika
funktioner (delsystem). I nlånga situationer kan det vara kritiskt att förutom
funktioner analysera objekt och händelser i verksamheten. Detta är aktuellt
bl.a. som underlag för databas-design och dialogbaserade system.

Arbetssteg för behovsanalys

Behovsanalysen består av två delar: Verksamhetsstudie och Informations
studie. Detta konstaterade jag redan i samband med beskrivningen av SIV
modellen i ny form (se föregående avsnitt 5.1.1). Verksamhetsstudien ger
primärt underlag för val av standardsystem medan informationsstudien ger
ett detaljerat underlag för anpassning av standardsystem. Detta innebär att
verksamhetsstudie används i huvudsak som underlag för val medan
informationsstudie används i huvudsak för anpassning. Med i "huvudsak"
menar jag att det ej råder perfekt överensstä,mmelse. Man kan vid ett svår
bemästrat val behöva tränga ner i informationsstudien för att undersöka
t.ex. meddelandestrukturer och termuppbyggnad. Vidare kan man vid ett
snabbt val behöva genomföra även en verksamhetsstudie för att få en väl
avvägd anpassning. Jag delar således in arbetet med behovsanalys i två
sekvensiel1a delområden eller moment:

I Verksamhetsstudie (VS)
Studie av informationssystemens stöd/bidrag för verksamheten
(pragmatisk aspekt).

II Informationsstudie (IS)
Studie av innehållet i varje informationssystem
(semantisk aspekt).

Dessa studier ska ge ett effektivt underlag för den fortsatta anskaffningen
av standardsystem. Varje delområde (moment) består av ett antal arbetssteg.
Se figur 5.4. Jag ska här ta upp ett par förändringsbehov från metodpröv
ningen (avsnitt 4.6.2, kapitel 4) som påverkat uppbyggnaden avarbetsstegen.
Behovet av att komplettera SIV-metoden med kalkylering är tänkt att ske
i arbetssteget "bidrags-och kostnadsanalys" (steg 3).
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Behovsanalys för
standardsystem

Verksamhetsstudie (VS) Informationsstudie (IS)

1) Avgränsning av 5) Informationssystem-
verksamhetsområdet planering
(för standardsystem)

2) Beskrivning av 6) Beskrivning av
verksamhet: informationssystem:
a) aktivitetsorienterad a) processorienterad
b) begreppsorienterad b) info/ dataorienterad
c) ärendeorienterad c) dialogorienterad

3) Bidrags- och 7) Egenskapsbeskrivning
kostnadsanalys (t.ex. storlek, volymer)

4) Klassificering, 8) Analys av användbarhet
prioritering och genomförbarhet
och urval av med urval av
informationssystem standardsystemlösning

Figur 5.4 Arbetssteg för behovsanalys
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Det är främst två arbetssteg som fått en utökad betydelse, nämligen beskriv
ning av "verksamhet" (steg 2) och "informationssystem" (steg 6). Dessa steg
kan här omfatta tre kompletterande aspekter:

Funktioner
Objekt
Händelser

(aktiviteter, processer)
(begrepp, information/data)
(ärenden, dialoger)

Den ursprungliga SIV-metoden har ett funktionsorienterat perspektiv.
Genom den förnyade SIV-metoden finns möjligheter att beskriva samspelet
mellan funktioner, objekt och händelser. Dessa utgör grundstenar vid
jämförelser mellan verksamhet och standardsystem under val respektive
anpassning. Vid metodprövningen framkom att det finns behov av objekt
analys vid anskaffning av standardsystem. Däremot är det mer osäkert om
händelseanalys är av betydelse för systemupphandling. Här behövs mer
erfarenheter och utökad kunskap. Den reviderade SIV-metoden är dock
flexibel att kombinera alla tre aspekterna vid jämförelser av verksamhet och
standardsystem.

Dokumentation för behovsanalys

Dokumentation från behovsanalys motsvarar vad vi kallade för verksamhets
beskrivning i den ursprungliga SIV-metoden. Dokumentationen används
sedan som underlag vid val och anpassning. Enligt SIV-metoden i kapitel 3
finns följande dokument för verksamhetsbeskrivning (se avsnitten 3.2.4 och
3.3.4):

Verksamhetsgraf (V-graf)
Informationssystemförteckning
Bidragstabell
Kalkyl
Informationsprecedensgraf (I-graf)
Komponentrelationsgraf (K-graf)
Komponentförteckning
Processtabell

(steg 1,2a,6a,7)
(steg 4,5,8)
(steg 3)
(steg 3)
(steg 6a,7)
(steg 6a)
(steg 6a)
(steg 6a)

Korsreferenser anges till de arbetssteg som dokumenten framställs under vid
behovsanalysen i den förnyade SIV-metoden. Vid behov av objektanalys och
händelseanalys behöver dokumentationen kompletteras med t.ex.:
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Konceptuella modeller (objekt)
Tillståndsdiagram (händelser)

(steg 2b,6b)
(steg 2c,6c)

I samband med metodfördjupningen ska jag visa hur konceptuella modeller
(objektanalys) kan framställas som underlag för anskaffning av standard
systern (avsnitt 5.2.5).

5.1.3 Val av standardsystem

Arbete med val går ut på att finna ett standardsystem som ger ett effektivt
stöd för avgränsat verksamhetsområde. En grundlig och noggrant genomförd
valprocess är ett sätt att reducera den marknadsosäkerhet som omnämns
inom inköpsteori (se avsnitt 4.4.2).

Vägval för val

Vid utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden ställdes vi inför två typer
av vägval (se avsnitt 3.2.1), som avsåg att undersöka:

1 Enbart standardsystem eller samverkan med hårdvara
2 Enbart standardsystem eller samverkan med leverantör

I det första vägvalet satsade vi på en s.k. samordnad metod med fokus på
standardsystem. Vid metodprövningen har en projektledare (fall E) reagerat
på att SIV-metoden borde ge mer stöd åt parallell anskaffning av hårdvara.
Jag anser dock ej att SIV-ansatsen bör byggas ut till en komplett metod
eftersom hårdvaran då kan komma att styra och dominera över valet av
programvara. Däremot kan eventuella hårdvarubindningar behandlas som
en restriktion eller utslagsgivande ("knock-out") faktor i SIV-metoden. Det
finns speciella metoder för upphandling av hela ADB-system som kan
användas vid val av hårdvara. Se t.ex. Andersen et al (1987) och Bosrup
Holmberg (1986).

I det andra vägvalet satsade vi i den ursprungliga SIV-metoden på en s.k.
helhetsmetod. Efter metodprövningen har jag inga signaler på att detta
vägval behöver ändras. Det är således av vital betydelse att utvärdera såväl
leverantör som produkt vid anskaffning av standardsystem (fall B, H, I, J).
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Synsätt för val

Arbete med val kan ses som en beslutsprocess där man successivt väljer bort
standardsystem som är underlägsna så att till slut det "bästa" alternativet
kvarstår. För att underlätta valprocessen används utslagsgivande ("knock
out") faktorer. En valprocess kan medföra iterationer och upprepade
valomgångar innan arbetet kan slutföras. Detta är i korthet det synsätt som
ligger bakom den ursprungliga SIV-metoden (se avsnitt 3.2.2). Efter
metodprövningen finner jag ingen anledning att ändra detta perspektiv på
en valprocess. Den empiriska prövningen visar att arbete med utslagsgivande
faktorer är värdefullt (se praktikfall D, E, G, H) och att det förekommer
iterativt arbete (fall B, F).

Arbetssteg för val

Jag ska här utgå från den andra versionen av den ursprungliga SIV-metoden
för val (tabell 3.C, kapitel 3). Här finns 14 arbetssteg (exkl behovsanalys).
För att få en mer enhetlig struktur med andra utvecklingsområden delar jag
in valprocessen i två sekvensiella delområden eller moment:

I Översiktligt val (ÖV)
Bedömning av tillgängligt utbud av standardsystem på marknaden.
Man plockar ("sållar") bort system som ej uppfyller verksamhetens
krav i tillräcklig omfattning.

II Detaljerat val (DV)
Bedömning av finalister eller slutkandidater. Man prioriterar och
rangordnar standardsystemen utifrån olika aspekter (faktorer). Sedan
söker man efter det standardsystem som ger "bäst" stöd för verksam
heten.

Efter ett översiktligt val bör man ha två till fyra standardsystem kvar inför
det detaljerade valet. Om inget standardsystenl uppfyller ställda krav kan
det bli aktuellt att välja ett nollalternativ. Detta innebär egenutveckling eller
oförändrad verksamhet. Uppdelningen i översiktligt val och detaljerat val
överensstämmer med Breslins (1986) två faser "pre-selection" och "selection"
i CLS-modellen (se avsnitt 4.4.1).

Varje delområde (moment) består av ett antal arbetssteg. Se figur 5.5. En
utförlig beskrivning av arbetsstegen för val av standardsystem har jag
publicerat i Brandt-Carlsson-Nilsson (1991, kap. 5).
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Val av
standardsystem

Översiktligt val (ÖV) Detaljerat val (DV)

1) Förutsättningsanalys 7) Demonstration/
för val (VS) testkörning (IN)

2) Marknadsundersökning 8) Utvärdering/ (VS/IS)
detaljerad
jämförelse (LA)

3) Leverantörsbedömning 9) Preliminärval

4) Offertbegäran 10) Förberedande
förhandling

5) Översiktlig 11) Värdering (VS/IS)
jämförelse (VS) (LA)

6) Urval av 12) Beslut och
slutkandidater delgivning (FÖ)
("finalister")

Figur 5.5 Arbetssteg för val
("växlingar" hänvisar till figurerna 5.4, 5.6 och 5. 7)
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För vissa arbetssteg i figur 5.5 har en korsreferens till ett annat utvecklings
område satts ut. Detta anger möjlighet att växla till ett annat delområde
(moment) inom behovsanalys, anpassning och införande. Förkortningarna
refererar direkt till aktuellt delområde t.ex. VS = VerksamhetsStudie inom
behovsanalys. En översikt över några möjliga växlingar mellan utvecklings
områdena framgår av figur 5.3. Korsreferenserna anger med andra ord vilka
överlappningar mellan delområden som kan bli aktuellt under en valprocess.

Under en valprocess kan det uppstå behov av iterationer (återhopp) mellan
olika arbetssteg. Dessa iterationer kan beröra återhopp både inom och
mellan delområdena för översiktligt och detaljerat val. Här får man vara
beredd på och flexibel inför många olika varianter av återhopp. I den
förnyade SIV-metoden är det angeläget att göra en klarare åtskillnad mellan
onödiga iterationer och önskvärda iterationer (jfr Lundeberg, 1976a, s. 68
70). Med metodens hjälp ska onödiga iterationer undvikas. Vid önskvärda
iterationer bör en avvägning ske om det förväntade resultatet är värt det
extra merarbetet. Exempel på när önskvärda iterationer kan uppstå är vid
ändrade verksamhetskrav som är välmotiverade eller vid nya/bortdragna
erbjudanden från leverantör. Exempel på en onödig iteration är om man
försummar att undersöka officiella sammanställningar (kataloger och
databaser) över standardsystem på marknaden.

Jag vill här ta upp ett antal resultat från metodprövningen (kapitel 4) som
påverkat uppbyggnaden av arbetsstegen. Först och främst har de tidigare
stegen "Behovsanalys" och "Behovskomplettering" från den ursprungliga SIV
metoden flyttats till det nya utvecklingsområdet "behovsanalys" i den
reviderade SIV-modellen. Fördelen med detta är att en behovskomplet
tering nu kan äga rum valfritt under hela valprocessen. Vidare har "demon
stration" (demo) och "testkörning" (test) slagits samman till ett gemensamt
arbetssteg (steg 7). Det beror på att företag ofta väljer mellan antingen
demo eller test. En demo/test kan kombineras med en s.k. paneldebatt
mellan leverantörerna Gfr fall E). Dessutom har "utvärdering" spridits ut på
två steg före och efter förhandling med leverantör (steg 8 och 11).

En reaktion från ett praktikfall (fall E) var ett behov av att senarelägga
"offertbegäran" under valprocessen. Jag uppfattar det som att man kan
utföra offertbegäran med två olika syften: (1) för att få närmare information
om ett stort antal standardsystem på marknaden (2) för att få besluts
underlag inför ett definitivt val av standardsystem. Således kan man
genomföra offertbegäran i två steg: Minioffert (steg 4) och Kompletterande
offert (steg 8). Ett alternativ är även att vänta med offertbegäran till steg 8.
SIV-metoden för val är nu flexibel för dessa olika möjligheter.



- 267 -

Dokumentation för val

Under valet framställs olika typer av jämförande beskrivningar. Jag anser att
de dokument som föreslås i den ursprungliga SIV-metoden kan bibehållas
(se avsnitt 3.2.4). Vid den empiriska prövningen framkom förslag till mer
komprimerad information genom att slå ihop vissa dokument (fall B). Enligt
min uppfattning är det situationsberoende vilka dokument man skulle vilja
kombinera. Därför är det en fördel om grunddokumenten finns kvar i
ursprungligt skick. Dessutom återkommer jag till frågan om komprimerad
information i samband med behovet av förenklad metodik (avsnitt 5.3). Det
förelåg även ett förslag till ett nytt dokument "offertjämförelse" från den
empiriska prövningen (fall F). Detta dokument anser jag att man med fördel
kan lyfta in i SIV-metoden. Dokumentet framställs då under steg 5 och/eller
steg 8 beroende på hur offertbegäran mot leverantör hanteras.

Bedömningsfaktorer för val

Den ursprungliga SIV-metoden ger förslag på faktorer eller utvärderings
kriterier för fyra olika bedömningsområden: Leverantör, Produkt, Teknik
och Applikation (se avsnitt 3.2.5). Dessutom sorteras faktorerna efter
utslagsgivande krav respektive värderingskrav. Enligt den empiriska pröv
ningen har alla praktikfall som genomfört val utnyttjat detta arbetssätt (se
tabell 4.Dl, kapitel 4). Jag ser därför ingen anledning att ändra SIV
metoden i detta avseende. Däremot kan man förstärka med basrnallar över
specifika faktorer och funktioner för sådana applikationsområden där stan
dardsystem finns tillgängliga på marknaden. Detta återkommer jag till i
samband med min redogörelse för aktuell metodfördjupning kring applika
tionsorienterad metodik (avsnitt 5.2.4).

5.1.4 Anpassning av standardsystem

Anpassning innebär att man fogar samman avgränsad verksamhet och valt
standardsystem. Som regel behöver man hjälp av leverantören för att
genomföra önskade anpassningar i systemet. Noggranna förberedelser av
anpassningsarbetet är ett sätt att reducera den transaktionsosäkerhet som
omnämns i inköpsteori (se avsnitt 4.4.2).
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Vägval för anpassning

Vid utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden ställdes vi inför två typer
av vägval (se avsnitt 3.3.1):

1 Anpassning av standardsystem eller verksamhet
2 Anpassning av kund eller leverantör

I det första vägvalet satsade vi i den ursprungliga SIV-metoden på en
ömsesidig anpassning. Efter metodprövningen finns det inga signaler från
praktikfallen på att ändra detta vägval i den förnyade SIV-metoden. Vid
jämförelse med andra processrnodeller verkar det vara ett unikt drag hos
SIV-metoden att ifrågasätta anpassningar i både verksamhet och standard
systern. Alternativet med en ensidig anpassning leder till ett för snävt synsätt
på vad standardsystem kan erbjuda för ett företags verksamhet.

I det andra vägvalet bestämde vi oss i den ursprungliga SIV-metoden för ett
s.k. kundstöd genom att metoden enbart stödjer kundens arbete med
anpassningar. En intressant frågeställning dök upp i ett praktikfall (fall A)
med en form av "joiot venture" eller samarbete kring anpassningar mellan
kund och leverantör. I denna situation kan SIV-metoden fortfarande ge ett
kundstöd för kundens del av "joint venture". Jag anser att den förnyade SIV
metoden ej på grund av iden med "joint venture" behöver utökas med ett
totalt stöd vid anpassningsarbete.

Synsätt för anpassning

Under anpassning försöker man successivt sammanfoga avgränsat verksam
hetsområde och valt standardsystem mot varandra. Målet är att nå en
tillräcklig god träffyta mellan dessa. Man planerar hur standardsystemet ska
utnyttjas på bästa sätt i verksamheten. Ett fruktbart sätt är att leta efter
gemensamma och skilda delar mellan verksamhet och standardsystem.
Skillnader resulterar i anpassningsbehov. Som underlag kan man använda
en s.k. relationsmodell. Detta är i korthet det synsätt som ligger bakom den
ursprungliga SIV-metoden (se avsnitt 3.3.2). Efter metodprövningen finner
jag ingen anledning att ändra på detta perspektiv på en anpassningsprocess.
Den empiriska prövningen visar att alla projektledare som använt SIV
metoden för anpassning anser att relationsmodellen fungerat som ett
tankestöd för processen.
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Arbetssteg för anpassning

I den ursprungliga SIV-metoden omfattar arbetet både en logisk och fysisk
anpassning (se avsnitt 3.3.3). Denna indelning anser jag fortfarande är
fruktbar för en förnyad SIV-metod. Jag delar således in arbetet med
anpassning i två sekvensiella delområden eller moment:

I Logisk anpassning (LA)
Planering av hur man ska utnyttja standardsystemet på bästa sätt i
verksamheten. Med hjälp av relationsmodellen tar man fram en
anpassningsplan med aktuella utfall.

II Fysisk anpassning (FA)
Realisering och sanlmanställning av olika systemdelar enligt logisk
anpassningsplan. Man bygger ett helhetssystem med hjälp av grund
versionen av standardsystemet, vidareutvecklingar av leverantören och
egenutformade delsystem.

Varje delområde (lIpoment) inonl anpassning består av ett antal arbetssteg.
Se figur 5.6. En utförlig beskrivning av arbetsstegen för anpassning av
standardsystem har jag publicerat i Brandt-Carlsson-Nilsson (1991, kap. 5).
For vissa arbetssteg i figur 5.6 har en korsreferens till ett annat utvecklings
område satts ut. Detta anger möjlighet att växla till ett annat delområde
(moment) inom behovsanalys och införande. Förkortningarna refererar
direkt till aktuellt delområde t.ex. IS = InformationsStudie inom behovs
analys. En översikt över möjliga växlingar mellan utvecklingsområdena
framgår av figur 5.3. Korsreferenserna anger med andra ord vilka överlapp
ningar mellan delområden som kan bli aktuellt under en anpassningsprocess.

Jag vill här ta upp ett antal resultat från metodprövningen (kapitel 4) som
påverkat uppbyggnaden av arbetsstegen. För det första har all behovsanalys
plockats bort eftersom det nu bildar ett eget utvecklingsområde. För det
andra är ett .nytt arbetssteg instoppat i delområdet logisk anpassning
nämligen "specificering av gränssnitt" (steg 4). Det förelåg ett stort behov av
att komplettera och förstärka SIV-metoden med analys av gränssnitt (fall A,
C, D, E, H). Under fysisk anpassning finns ett motsvarande arbetssteg med
"byggande av gränssnitt" (steg, 13). För att få en likhet med arbetssättet för
val inleds anpassningsarbetet nu med en "förutsättningsan·alys" (steg 1).
Dessutom har delområdet fysisk anpassning nu ett arbetssteg som markerar
när "vidareutveckling av leverantör" (steg 10) ska ske av standardsystemet.
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Anpassning av
standardsystem

Logisk anpassning (LA) Fysisk Anpassning (FA)

1) Förutsättningsanalys 8) Uppbyggnad av
för anpassning (VS/IS) tabeller och register

2) Standardsystemstudie 9) Test av grundversion
med demo/test (IN) av standardsystem (IN)

3) Fördjupad (IS) 10) Vidareutveckling
jämförelse av leverantör

4) Specificering 11) Egen system-
av gränssnitt (VS/IS) framställning

5) Grov anpassnings- 12) Verksamhets-
planering förändringar (Fä)

6) Slutförhandling 13) Byggande av
gränssnitt

7) Detaljerad 14) System-
anpassningsplanering sammanställning

Figur 5.6 Arbetssteg för anpassning
("växlingar" hänvisar till figurerna 5.4 och 5.7)
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Dokumentation för "anpassning

Under den logiska anpassningen framställs olika typer av jämförande
beskrivningar. Jag anser att de flesta dokument som föreslås i den
ursprungliga SIV-metoden kan bibehållas (se avsnitt 3.3.4). Det finns dock
ett par undantag. "Strukturjämförelse" har upplevts som ett otillräckligt
dokument vid databasjämförelser (fall A, B). Här föreslår jag att SIV
metoden förstärks med en "konceptuell modell". Detta återkommer jag till
i samband med metodfördjupning för objektanalys (avsnitt 5.2.5). Vidare
behöver dokumentet "grafer över definierade gränssnitt" förbättras i SIV
metoden (fall A). En redogörelse för hur man kan bygga ut och förstärka
SIV-metoden med analys av gränssnitt återkommer jag även till i metod
fördjupningen (avsnitt 5.2.6).

Bedömningsfaktorer för anpassning

I den ursprungliga SIV-metoden har förslag på bedömningsfaktorer enbart
angivits för val av standardsystem. Det är en fördel om SIV-metoden
kompletteras med en checklista över kritiska faktorer för att kunna anpassa
verksamhet och standardsystem på ett fruktbart sätt. För anpassningsarbetet
är bedömningsområdena "teknik" och "applikation" av stort värde.

5.1.5 Införande av standardsystem

Införande innebär att man börjar använda (anpassat) standardsystem i den
löpande verksamheten. Andra ord för införande är "implementering" eller
"implementation". I den ursprungliga SIV-metoden förelåg ingen metodik
för införande av standardsystem. Vid metodprövningen framkom ett
angeläget förändringsbehov att komplettera SIV-metoden med riktlinjer för
införande så att man får ett stöd för hela processen med anskaffning av
standardsystem (fall A, B, D).

Vägval för införande

När det gäller införande som område kan jag urskilja två typer av vägval
sonl blir föremål för närmare studium. Vägvalen berör följande frågeställ
ningar:
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1 Enbart system (sak) eller även arbete med personfrågor?
2 Allmängiltigt eller specialinriktat metodstöd?

Det första vägvalet berör vad området införande bör fokuseras på. Jag har
valt att betrakta införande som en förändringsprocess med syfte att integrera
sak- och personfrågor till en helhet. Det har visat sig att en mycket viktig del
vid införande av standardsystem är förankring hos personalen (fall B, D, I,
J). Perry (1986) betonar i sin processrnodelI personernas betydelse för ett
lyckat införande (se avsnitt 4.4.1, kapitel 4). Det är därför ett för snävt
perspektiv att under införandet enbart koncentrera sig på frågor om teknisk
installation av standardsystemet (sak-frågor).

Det andra vägvalet berör vilken inriktning metodstödet för införandet kan
ha. Jag har valt att satsa på ett allmängiltigt metodstöd. Införande av
standardsystem skiljer sig inte så mycket från införande avegenutvecklade
system; i alla fall inte till den grad att det motiverar ett specialinriktat
metodstöd för införande av standardsystem. Det finns dock vissa speciella
egenskaper med standardsysteminförande. Den avgörande skillnaden är att
man vid införande av standardsystem kan bygga på erfarenheter från
tidigare referensinstallationer. Vid egenutveckling blir det per definition
alltid ett "förstagångs"-införande. En fördel med ett allmängiltigt metodstöd
är att det finns möjligheter att samordna parallella införanden av standard
system och egenutvecklade system. Detta är av värde med tanke på att
framtida system kan vara blandade lösningar Gfr expertpanel, avsnitt 4.3,
kapitel 4).

Synsätt för införande

Ett införande bör ske successivt i flera etapper, t ex delsystem för delsystem,
för att inte få för kraftiga belastningar på organisationen. I vissa fall kan det
vara värdefullt med en parallell användning av gammalt och nytt system
under en viss övergångstid. En bra start förutsätter att den berörda
personalen (användarna) i god tid får information, utbildning och träning
i systemets funktioner. Som underlag behövs professionelia användar
handböcker. Det är även viktigt ·att säkerställa standardsystemets alla
kopplingar (gränssnitt) till omkringliggande system. Ett slutligt systemtest
ge.nomförs och en användbar driftsdokumentation utformas. Införandet är
det sista området under fasen med anskaffning av standardsystem. Efter
införandet är klart har systemet övergått till ett driftsskede. Faserna
användning och förvaltning i ett standardsystems livscykel har inletts.
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Arbetssteg för införande

Enligt ovan bör ett införande avse både sak och person. Med andra ord
installation av system och lämplig förankring hos personal. Installation och
förankring behöver ej ske i sekvens utan kan med fördel äga rum parallellt.
Jag delar således in arbetet med införande i två parallella delområden eller
moment:

I Installation av systemet (IN)
Tekniskt införande av standardsystemet på befintlig eller ibland ny
datorutrustning/hårdvara på företaget (saksida).

II Förankring hos personalen (FÖ)
Personligt införande av standardsysten1et befintlig organisation
(personsida).

Varje delområde (moment) består av ett antal arbetssteg. Se figur 5.7. En
utförlig beskrivning av arbetsstegen för införande av standardsystem har jag
publicerat i Brandt-Carlsson-Nilsson (1991, kap. 5). Speciella omständigheter
med standardsystem som lösning är att en leveranskontroll måste genom
föras (del av steg 12) och att studiebesök kan genomföras hos referens
företag (steg F2). Annars är arbetsstegen generella för alla typer av system
införanden.

Införande av standardsystem har traditionellt betonat att leverantören ska
installera en produkt hos kundföretaget Gfr t.ex. Larsson, 1982). Enligt en
undersökning som Institut V genomförde hos några storföretag om deras
erfarenheter av standardsysteminföranden visade det sig att förarlkring var
en mer kritisk faktor för ett lyckat resultat (Anveskog, 1985). Detta stödjer
synsättet att man behöver balansera sak- och personfrågor vid införande av
standardsystem.

Även ansatser som X-modellen förverksamhetsutveckling (Lundeberg, 1991)
och PSO-modellen för projektstyrning (Andersen et al, 1986) framhäver en
sådan ömsesidig process. Lucas (1981, s. 14-15) går så långt att han påstår
att förankringsprocessen inleds när ett projekt startar på företaget. Med
andra ord att personliga införandet sker parallellt med arbetet under val och
anpassning (dvs överlappning). Langefors (1977) särskiljer i sin infologiska
systemeringsmodell mellan teknisk och organisatorisk implementation av
system.
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11) Teknisk samordning Fl) Organisatorisk samordning
(med driftsplanering) (med förvaltningsplanering)

12) Leveranskontroll F2) Studiebesök hos
och systemtest referensföretag

13) Genomgång/utformning F3) Genomgång/utformning
av driftsdokumentation av användarhandböcker

14) Omläggning från F4) Informationsspridning och
gammalt till nytt system kompetensutveckling

15) Idriftssättande F5) Aktivering
av systemet av personalen

Figur 5. 7 Arbetssteg för införande
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Dokumentation för införande

Dokumentation som ett resultat av införande är av två slag. För installation
och senare kontinuerlig drift av standardsystemet behövs en driftsdokumen
tation. För förankring och senare användning av standardsystemet behövs
användarhandböcker (manualer). Vanligtvis behöver båda dessa dokumenta
tionsformer situationsanpassas till företagets standards och rutiner. Men
leverantörens dokumentation kan normalt sett bilda utgångspunkt för detta
arbete med standardsysterrlbeskrivningar.

5.2 Metodfördjupning

Vid prövningen av SIV-metoden (kapitel 4) framkom ett stort antal föränd
ringsbehov som är av fördjupningskaraktär. Det är önskemål om utbygg
nader och komplement som berör vissa avgränsade delar av SIV-metoden.
Ett urval av sex angelägna förändringsbehov gjordes i samband med
metodprövningen (se avsnitt 4.6.2). Detta ledde fram till att följande
metodfördjupningar kommer att behandlas:

Intressentmodell
Parallell anskaffning
Strategier
Applikationsorienterad metodik
Objektanalys
Gränssnitt

(avsnitt 5.2.1)
(avsnitt 5.2.2)
(avsnitt 5.2.3)
(avsnitt 5.2.4)
(avsnitt 5.2.5)
(avsnitt 5.2.6)

Den ursprungliga SIV-metoden saknar detaljerade riktlinjer och anvisningar
för dessa delar. Jag ska här föreslå ett antal lösningar som kan ingå i en
vidareutvecklad SIV-metod. Det finns en mening bakom den ordning
metodfördjupningarna presenteras. Intressentmodell påverkar SIV-metoden
på ett övergripande plan medan gränssnitt är begränsad till vissa steg i
metodiken. Vidare finns vissa beroendeförhållanden mellan metodfördjup
ningarna. Som exempel kan nämnas att parallell anskaffning och objekt
analys påverkar arbetet med gränssnitt. Metodfördjupningarna har ett
samband med den tidigare presenterade metodöversikten (avsnitt 5.1). De
är preciseringar av arbetet under aktuella utvecklingsområden och steg i
SIV-modellen.
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Det är en risk att SIV-metoden kon1mer att upplevas som en stor och
omfattande metodik för anskaffning av standardsystem. Man ska dock inte
utnyttja alla metodfördjupningar i alla sammanhang. I stället kan man
betrakta metodfördjupningarna som "komponenter" i en verktygslåda, vilka
utnyttjas när behov finns. Föreslagna metodfördjupningar är nödvändiga för
att klara av speciella situationer som kan uppstå vid praktiskt projektarbete.
Det framkom som ett genomgående mönster från praktikfallen att SIV
metoden behöver situationsanpassas inför varje ny tillämpning. Genom att
föreslå metodfördjupningar underlättar man för en projektledare att kunna
göra lämpliga situationsanpassningar för att möta de krav som ställs i en
specifik upphandlingsprocess.

Varje metodfördjupning har sitt existensberättigande i en vidareutvecklad
SIV-metod. Det har visat sig att metodfördjupningen om applikations
orienterad metodik var en förutsättning för att kunna genomföra både en
metodförenkling (avsnitt 5.3) och ett datorstöd (avsnitt 5.4) för SIV
ansatsen. MiniSIV och SIV-DOC har utnyttjat basmallar över specifika
faktorer och funktioner för applikationsområden.

Under arbetet med den mer omfattande VFS-metoden har jag erfarit att
strategier och intressentmodell är viktiga metodfördjupningar för att nå ett
lyckat resultat. Att klargöra de strategiska förutsättningarna för arbetet
bidrar till att man fokuserar uppmärksamheten på rätt saker under val och
anpassning av standardsystem. En intressentmodell ger ett aktörssynsätt åt
SIV-metoden som tidigare varit "personlös" till sin karaktär. Med andra ord
ska man kunna se vad olika aktörer ska ansvara för under olika delar av
upphandlingsarbetet. Jag ska bygga vidare på resultaten från VFS-projektet
och egna arbeten kring strategier och intressentmodell.

När det gäller parallell anskaffning av standardsystem har vi helt och hållet
förbisett en sådan situation vid utvecklingen av den ursprungliga SIV
metoden. Det är därför av central betydelse att utöka SIV-metoden med
stöd för parallell anskaffning speciellt med tanke på att framtida projekt
alltmer kommer att ha inslag av modulupphandlingar av programvara. Vid
tillämpningen av SIV-metoden hos Ansvar (fall G) utarbetade vi ett första
förslag till lösning på problemet med parallell anskaffning som jag ska bygga
vidare på.

De två sista metodfördjupningarna berör objektanalys och gränssnitt. Dessa
frågeställningar har jag inte forskat kring tidigare i samband med standard
system. Att komplettera SIV-metoden med stöd för gränssnitt upplevs som
ett genuint förändringsbehov i praktikfallen. Jag kommer här att ge några
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tentativa lösningar på kort sikt för problemet om gränssnitt, eftersom det
pågår en mängd internationella standardiseringsarbeten inom området.
Däremot kommer jag att ge konkreta förslag med exempel på hur SIV
metoden kan användas vid tillämpningar för objektanalys. Inom Informa
tionsbehandling bedrivs det idag en omfattande forskning om objektanalys
eller konceptuell modellering som jag kan bygga vidare på och överföra till
SIV-metoden.

5.2.1 Intressentmodell

En metodik kan bestå av perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell.
Detta framgår av figur 2.12 i kapitel 2. SIV-metoden i ursprunglig form
omfattar perspektiv och arbetsmodell för anskaffning av standardsystem. En
brist i SIV-metoden är att det ej framgår vilka som ska ansvara för arbetet.
Metoden ger ett rekommenderat arbetssätt över vad som ska göras men inte
vem som ska utföra arbetet Gfr fall A, C, D). SIV-metoden behöver därför
utökas med en intressentmodell som bör ge svar på tre frågor:

1 Vilka aktörer deltar i arbetet med anskaffning av standardsystem?

2 Vilka samarbetsformer kan vara aktuella mellan dessa olika aktörer?

3 Vilka ansvarsroller ska tilldelas aktuella aktörer under olika utveck
lingsområden och steg?

Den första frågan berör således vilka aktörer som brukar förekomma vid en
anskaffning av standardsystem. Behovet av ett aktörssynsätt för SIV
metoden presenterade jag första gången i Nilsson (1985b). Jag ska här bygga
vidare på detta aktörssynsätt och ge ett exempel på en "spelplan". Spel
planen bildar ett "nätverk" av aktörer inom och mellan företag på mark
naden. Detta synsätt gäller för både stora och små företag som anskaffar
standardsystem. På översiktlig nivå identifierar jag tre aktörer: Kund,
Leverantör och Referensanvändare. Se figur 5.8. Jag ska nedan beskriva
dessa aktörer.

Normalt betraktar man en leverantör som en part sonl utvecklar och
marknadsför standardsystem (programvara). Det kan vara en intern
leverantör inom koncernstaben eller en extern leverantör på marknaden. Jag
vill dock utvidga leverantörsbegreppet något. I vissa situationer kan det vara
viktigt att kontakta leverantören av hårdvaran för att kontrollera att stan
dardsystemen fungerar på aktuell utrustning. För småföretag är ofta service-
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byrå ett alternativ till att ha en egen anläggning. I detta läge uppfattar
kunden servicebyrån som leverantör även om standardsystemet köpts
utifrån. Jag betraktar även de programmäklare som genomför "trading" av
standardsystem som en form av mellanliggande leverantör på marknaden.

I många fall bildar leverantörer s.k. användarföreningar ("user groups") för
att driva utvecklingen framåt av sina standardsystemen. I sådana föreningar
deltar alla de referensföretag som utnyttjar leverantörens system. Jag har
valt att betrakta referensanvändare som en egen aktörsgrupp med tanke på
att dessa kan ge en viss kund ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

SIV-metoden utgår från ett kundperspektiv vid anskaffning av standard
system. Det är därför angeläget att dela in kunden i ett antal underliggande
aktörer. Se figur 5.9. Spelplanen hos kunden omfattar Ledning, Specialist,
Användare och Allmänhet Gfr Docherty et al, 1977, s. 65). Ledningen har
resultatansvar för det verksamhetsområde som ska införa standardsystem.
En verksamhetsledare har rollen som beställare, uppdragsgivare och besluts
fattare. Beroende på vilka konsekvenser ett standardsystem får på organisa
tionen kan det vara företagsledning, affärsområdeschefer eller linjechefer
som fungerar som verksamhetsledare under en upphandlingsprocess.

Specialister är personer som har kunskaper och kompetens på informations
teknologi. I detta fall avses experter på upphandling av standardsystem. I
större företag tillgodoses detta aven central och/eller lokal AU/ ADB
enhet. I mindre företag kan man utse en dataansvarig som blir specialist på
standardsystem. I specialistrollen inkluderar jag även möjligheten att anlita
interna eller externa konsulter som kunskapsstöd (sak-/processkompetens).

Med användare menas alla de personer som arbetar i den verksamhet som
utnyttjar standardsystemet. De är med andra ord verksamhetsutövare och
kan vara uppgiftslämnare eller uppgiftsmottagare i förhållande till systemet.
Användare har sakkunskap om den verksamhet som ska betjänas av ett
standardsystem. De är ofta affärsansvariga för något delområde inom
verksamheten. Med allmänhet avses personer och grupper i omgivningen till
den verksamhet som direkt utnyttjar standardsystemet. Jag har särskiljt
allmänheten från själva användarna. Allmänheten har ingen direkt kontakt
med standardsystemet utan det sker genom användarnas försorg.

Det kan vara av intresse att belysa med ett korlkret exempel på spelplan.
Aktörer i en spelplan för ett personalsystem kan se ut på följande sätt:
Personalchef (som ledning), Systemansvarig (som specialist), Lönekontor
ister (som användare) och Löntagare (som allmänhet). Även rapportering



- 280 -

till externa myndigheter som Skatteverket och SPP tillhör allmänheten. I en
konkret situation behöver man således ange berörda aktörer inom de olika
generella intressentgrupperna.

Den andra frågan berör samarbetsformer mellan aktörer under en upphand
lingsprocess. Jag skall här kort beröra några exempel på arbetsformer som
bygger på mitt tidigare arbete i Nilsson (1985b). Användarna är nyckel
personer vid anskaffning av standardsystem. Det är användarna som ska leva
med och utnyttja systemet i verksamheten. Jag koncentrerar uppmärksam
heten därför på de relationer användaren har till övriga aktörer. Dessutom
kan det finnas relationer mellan olika användarkategorier som ska utnyttja
samma standardsystem. Detta leder fram till fem olika aktörsrelationer. För
varje aktörspar kan olika samarbetsformer vara möjliga:

Användare (kund) och Leverantör
* Passiva användare som låter sig övertygas av leverantörer
* Aktiva användare som förbereder leverantörskontakter
* "Joint venture" eller utvecklingssamarbete

Användare och Ledning
* Centraliserat beslutsfattande hos ledningsgrupp
* Delegerat beslutsfattande till användarorganisationen

Användare och Specialist
* Expertbetjäning genom att specialisterna driver arbetet
* Självbetjäning genom att användarna driver arbetet
* Gemensamt arbete genom samverkan och ömsesidig förankring

Gfr klassificering i figur 2.5, kapitel 2)

Användare och Allmänhet
* Aktiv bevakning av allmänhetens behov av service
* Passiv observation av allmänhetens krav och behov

Användare och Användare
* Huvudanvändare som tilldelas det yttersta ansvaret
* Delat ansvar mellan olika användarkategorier

Valet av samarbetsform måste i en konkret situation harmoniera med
företagskultur och projektsituation. Ett felaktigt eller ogenomtänkt val av
arbetsform kan medföra intressekonflikter mellan aktörer vid anskaffning
av standardsystem. I den mer omfattande VFS-metoden finns det konkreta
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förslag på modeller eller typfall för samverkan mellan användargrupp, ADB
avdelning (specialist) och systemleverantör (Brandt-Carlsson-Nilsson, 1991)

Den tredje frågan berör hur man skapar en väl genomtänkt ansvarsfördel
ning mellan olika aktörer under en upphandlingsprocess. Detta innebär att
man anger vilka roller olika aktörer kommer att spela under arbetet. Ett
möjligt sätt att realisera detta är med någon form avansvarsmatris som bl.a.
förekommer inom projektstyrning Gfr Andersen et al, 1986). En sådan
matris pekar på vilket ansvar olika aktörer (intressenter) har vid genom
förande av olika etapper eller faser av arbetet. Arbetsmodellen i SlY
metoden innehåller ett antal utvecklingsområden med underliggande arbets
steg. Ansvarsmatrisen skulle då koppla aktörer till olika utvecklingsområden
och moment (delområden) i SIV-metoden. Se schematiskt förslag i figur
5.10 nedan.

Intressent:

Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 ... Aktör N
Utvecklingsområde:

Behovsanalys
Yerksamhetsstudie
Informationsstudie

Val
Översiktligt val
Detaljerat val

Anpassning
Logisk anpassning
Fysisk anpassning

Införande
Installation
Förankring

Figur 5.10 Ansvarsmatris för SW-metoden
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Det finns även möjligheter att göra detaljerade ansvarsmatriser per utveck
lingsonlråde som visar ansvarsfördelningen ända ned på varje enskilt arbets
steg. I matrisens element specificerar man de roller aktörerna ska inneha
under arbetet. Här föreligger två alternativ:

Standardiserade rolltyper
Markering med hjälp av i förväg fastställda rolltyper. Några exempel
på vanliga ansvarsroller är: Besluta, Samordna, Utreda, Planera,
Utföra, Bevaka, Medverka, Informera och Reagera.

Befattningsbeskrivning
Hänvisning till en mer omfattande rollbeskrivning i verbal form som
i detalj förklarar vad man kräver och förväntar att varje aktör ska
uträtta under respektive område och steg.

En vidareutvecklad SIV-metod erbjuder både dessa möjligheter att specifi
cera rollfördelning utifrån ansvarsmatrisen i figur 5.10. Det kan bero på
företagskultur och projektsituation vilket alternativ som är att föredra.
Vidare reglerar inte SIV-metoden i detalj rollfördelningen mellan aktörer
vid olika skeden av arbetet. Här lämnas i stället en frihet att bestämma
detta till den speciella situation som ett företag möter vid en anskaffning av
standardsystem. Vad SIV-metoden kan bidra med är några råd och exempel
på vanliga rolluppfattningar hos aktörer under en upphandlingsprocess. I
den mer omfattande VFS-metoden har vi gett konkreta förslag på
rollfördelning mellan användargrupp, ADB-avdelning och systemleverantör.
Se Brandt-Carlsson-Nilsson (1991, kap. 1). VFS-metoden har en ansvars
matris som utnyttjar standardiserade rolltyper enligt ovan.

Den vidareutvecklade SIV-metoden innehåller nu en intressentmodell som
är kopplad till arbetsmodellen. En ansvarsmatris (figur 5.10) visar rollfördel
ningen mellan aktörer under olika områden (och steg) i arbetsmodellen.
Som underlag finns en klassificering av olika aktörer i en "spelplan"
(figurerna 5.8 och 5.9). Vidare finns förslag på olika samarbetsformer mellan
aktörerna i spelplanen.

5.2.2 Parallell anskaffning

SIV-metoden i ursprunglig form förutsätter ett normalfall där man ska
anskaffa ett större standardsystem för ett verksamhetsområde inom ett
företag/affärsenhet. Vid den empiriska prövningen utifrån praktikfallen
framkom en del situationer med s.k. parallella anskaffningar av standard-
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system. I dessa specialfall uppstår problem vid användning av SIV-n1etoden.
SIV-metoden kan inte användas rakt av utan behöver situationsanpassas
kraftigt i sådana tillämpningar. Här eftersöks ett stöd i SIV-metoden för att
underlätta en situationsanpassning till det konkreta projektarbetet. Dessa
fall med parallell anskaffning av standardsystem kan vara av något olika
karaktär:

Parallella val (fall E, F, G)
av standardsystem för olika delverksamheter inom samma företag. En
uppdelning kan göras i oberoende delverksamheter eller samverkande
delverksamheter. I det senare fallet är det viktigt att analysera
nödvändiga behov av gränssnitt mellan delverksan1heterna. De valda
standardsystemen kan komma från en eller flera leverantörer.

Parallella anpassningar (fall C)
av gemensamt standardsystem för olika affärsenheter inom ett större
företag. En uppdelning kan göras efter om man önskar införa endast
ett standardsystem eller en hel grupp av standardsystem för verksam
hetsområdet. I det senare fallet är det viktigt att analysera eventuella
behov av gränssnitt mellan standardsystemen.

Det är även tänkbart att man kan ha en problematik med både parallella
val och parallella anpassningar i ett och samma upphandlingsprojekt även
om det ej förekom att SIV-metoden användes för detta ändamål i de
redovisade praktikfallen. I situationer med parallella anskaffningar i en eller
annan form kan man ej utnyttja den ursprungliga SIV-metoden rätlinjigt.
Istället kommer arbetet under utvecklingsområdena behovsanalys, val,
anpassning och införande att påverkas. Mitt förslag till arbetsgång i en
vidareutvecklad SIV-metod för parallella anskaffningar av standardsystem
är följande:

1 Separat behovsanalys
2 Gemensam behovsanalys
3 Delval
4 Helhetsval
5 Samordnad anpassning
6 Lokal anpassning
7 Etappvis införande

Här har jag i den utökade SIV-metoden delat upp behovsanalys, val och
anpassning i två faser vardera. Tanken är att man går igenom arbetsstegen
två gånger för varje område. Vid den andra genomgången (fasen) gör man
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kompletteringar, fördjupningar och sammanställningar enbart under de
arbetssteg som krävs för den speciella situationen. Slutligen kan införandet
ske etappvis efter olika delverksamheter och/eller affärsenheter inom
företaget.

Utvecklingsarbetet startar med en separat behovsanalys för att fånga upp
alla de krav som finns inom olika delverksamheter/ affärsenheter (studie
objekt). Sedan gör man en gemensam behovsanalys för att studera likheter
och skillnader i kraven på standardsystem. Detta leder fram till en samman
ställd kravspecifikation son1 består aven gemensam del och en tilläggsdel
per studieobjekt. Kravspecifikationen eller verksamhetsbeskrivningen kan
sedan användas som underlag för val och anpassning av standardsystem.

Val av standardsystenl inleds med ett delval per studieobjekt för att sedan
sammanställas till ett helhetsval för hela verksamhetsområdet~~: Denna
arbetsgång överensstämmer med den uppdelning som gjordes i delverksam
hetsutvärdering och helhetsutvärdering för att kunna använda SIV-metoden
för val på försäkringsbolaget Ansvar. I detta praktikfall gav vi ett konkret
förslag på lösning för SIV-metoden (se fall G, avsnitt 4.1.7 i kapitel 4). Vid
helhetsvalet är det inte säkert att man bör välja det "bästa" standardsystemet
för respektive studieobjekt. Särskilt om studieobjekten påverkar varandra!
Istället behöver man göra awägningar mellan standardsystem för olika
studieobjekt. Målet bör vara att välja den "bästa" kombinationen av
standardsystem för hela verksamhetsområdet. En avgörande fråga brukar
här vara om man önskar samarbeta med en eller flera leverantörer av
standardsystem.

Det efterföljande arbetet inleds med en samordnad anpassning utifrån
gemensamma ändringsbehov för att sedan genomföra lokala anpassningar
per studieobjekt. En samordning av anpassningsbehoven ger möjligheter till
en mer erlhetlig användning av standardsystemen inom verksamhetsområdet.
Vidare underlättas kontakterna med leverantörer om man först presenterar
gemensamma förslag på modifieringar. Detta är speciellt viktigt om det visar
sig bli kedjeeffekter av ändringar i olika leverantörers standardsystem. I
nästa fas gör man nödvändiga lokala anpassningar, vilka kvarstår efter de
samordnade insatserna, för varje studieobjekt.

Utvecklingsarbetet avslutas med ett införande. Här beror det :på den
speciella situationen hur införandet kan genonlföras på bästa sätt inom
företaget. Ett vanligt tillvägagångssätt är ett etappvis införand:e efter
studieobjekt. Man försöker finna en lämplig ordningsföljd för system
införande mellan olika delverksamheter eller affärsenheter.
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En fördjupad SIV-metod med avseende på parallella anskaffningar skapar
intressanta möjligheter för framtiden. En trolig framtida utveckling är att
företag alltmer komnler att köpa små standardmoduler från olika leveran
törer och på bästa sätt kombinera dessa till en helhetslösning. I detta
sammanhang kommer gränssnitten mellan olika systemdelar att ha en
avgörande betydelse för val och anpassning. Jag kommer i avsnitt 5.2.6 att
behandla hur man kan hantera frågor om gränssnitt i SIV-metoden.

5.2.3 Strategier

Vid metodprövningen framkom att det finns ett växelspel mellan strategisk
planering och anskaffning av standardsystem. Förverkligade strategier på
företaget påverkar och styr arbetet med främst val och anpassning av
standardsystem. Att vara omedveten om företagets skriftliga eller informella
strategier kan leda till felinvesteringar av standardsystem. Ett strategibyte på
företaget kan drastiskt påverka förutsättningarna för projektarbetet Gfr fall
F). Från många praktikfall eftersöktes att SIV-metoden behöver samordnas
med strategiska processer på företaget (fall B, D, E, F, H). Jag kommer
nedan att först göra en kort genonlgång av strategibegreppet. Detta är
nödvändigt för att skapa en bas som senare används för en vidareutveckling
av SIV-metoden.

Strategisk planering är ingen ny företeelse utan har varit ett ämne för
företagsekonomin under flera decennier (se t.ex. Linde, 1971). Med strategi
menar man angreppssätt eller handlingsmönster för att nå ett önskat
resultat. Med andra ord medel ("vägar") att försöka tillgodose övergripande
mål ("vision"). En strategi markerar en långsiktig inriktning av någon
verksamhet och hur den bör samverka med sin omgivning (helhetssyn).
Strategier kan ha olika omfattning och dignitet. En uppdelning av strategier
kan i detta sammanhang göras i följande nivåer:

1 Koncernstrategi
för att nå mål om en effektiv samordning av olika företag (affärs
enhet, bolag, division) inom en koncern genom att konkretisera
affärsideer för dessa.

2 AJJärsstrategi
för att nå mål som uppfyller ett företags affärside m.a.p. marknader/
produkter genom att bedriva en lönsam verksamhet.
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3 Funktionsstrategi
för att nå mål om en lönsam verksamhet hos företaget genom att
samordna arbetet inom olika funktioner t.ex. konstruktion, produk
tion, försäljning, personal och ekonomi.

4 IT-strategi (AU/ADB-strategi)
för att nå mål om verksamhetsstöd åt företagets funktioner genom att
t.ex. utveckla och förvalta användbara informationssystem.

5 Standardsystemstrategi
för att nå mål om användbara informationssystem för företaget genom
effektivt utnyttjande av standardsystem.

Denna uppdelning i olika nivåer av strategier har jag funnit inom senare
,forskning kring strategisk planering. De tre översta nivåerna behandlas i
företagsekonomisk litteratur som· t.ex. Hofer-Schendel (1978, s. 27-29),
Alarik (1988, s. 35-42) och Bengtsson-Skärvad (1989, s. 127-129) i
Controller-handboken. Karlöf (1988, s. 42-44) betonar sambandet mellan
affärsstrategi och funktionella strategier. Han betraktar IT-strategi (kallas
för systemstrategi) som ett exempel på en funktionsstrategi. (IT =
InformationsTeknologi).

Detta synsätt delas även av forskare inom Information Management.
Christensen (1989, s. 95) anser att IT-strategin intar en specialroll eftersom
den även kan ingå som en integrerad del i övriga funktionsstrategier. Med
andra ord IT-strategin är en "tvärgående" strategi för att bidra till de olika
funktionernas resultat. Enligt Christensen kan IT-strategin spjälkas upp i
olika delstrategier som t.ex. för teknisk infrastruktur, styrning/kontroll av IT
funktionen och användarsystem ("brukersystem"). Den senare delstrategin
kan enligt Christensen b1.a. innehålla riktlinjer för egenutveckling respektive
anskaffning av applikationsprogramvara. Jag har 'här valt att fokusera på en
viss del av IT-strategin som jag kallar för "standardsystemstrategi" med tanke
på syftet med forskningsstudien. En sådan delstrategi har ett fokus på frågor
kring standardsystem men kan även beröra samverkan med egenutvecklade
system. En standardsystemstrategi kan bli en viktig beståndsdel i ett företags
IT-strategi (se Brandt-Carlsson-Nilsson, 1991, kap. 3).

Strategier på olika nivåer behöver harmoniera med varandra. Detta innebär
att standardsystemstrategin ska stödja IT-strategin Gfr fall D) som i sin tur
ska stödja 'olika funktionsstrategier och företagets affärsstrategi. Man kan
betrakta de olika strategierna som "mål-medel" hierarkier, dvs resultatet från
en övergripande strategi blir ett mål för en underliggande strategi.
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Jag vill understryka att ovanstående uppdelning i olika nivåer av strategier
är en idealmodell för strategisk planering som ledningen kan sträva mot.
Med andra ord ett tankestöd för att bedriva strategiska processer inom
företag. Arbetet med att formulera strategier kan börja på valfri nivå och
gå uppåt eller nedåt i strukturen. Strategisk planering kan även ske parallellt
mellan olika nivåer. Earl (1989) anger några möjliga arbetssätt vid strate
giska processer som t.ex. "top-down", "bottom-up" och "inside-out". Det
senare angreppssättet undersöker IT-strategins möjligheter att stärka
företagets affärer och konkurrenskraft. Det kan finnas både formulerade
(skriftliga) strategier och informella (framväxande) strategier inom företag.
Ett synsätt är att se dessa som två strategiska processer som möts i en
förverkligad strategi (Mintzberg-Waters, 1985).

Strategier kan formuleras i form av ett antal principiella riktlinjer och
spelregler ("yttre ramar") som begränsar handlingsfriheten för olika beslut.
De anger då förhållningssätt och utgör övergripande styrinstrument för
ledningen. Strategier anger i detta sammanhang olika kriterier för när
standardsystem ska användas i verksamheten. De styr och reglerar arbetet
med utveckling och förvaltning av system. Främst större företag börjar
alltmer formulera sina strategier för systemanskaffning skriftligt (se t.ex.
Sundgren, 1988).

Den ursprungliga SIV-metoden framhäver ej klart och tydligt hur företagets
strategier styr och reglerar anskaffning av standardsystem. Strategier får en
alltmer ökad betydelse för systemanskaffning vid bolagisering och divsionali
sering av företags affärsverksamheter. Exempel på strategier är:

Använd i första hand standardsystem. Om detta ej är möjligt överväg
andra lösningar typ skräddarsydda system eller genererade system
Gfr fall B, D, E, H).

Använd vissa specifika standardsystem som utpekas av t.ex. företagets
koncernstab. Detta kan begränsa valet av system Gfr fall A, C).

Använd standardsystem som ger möjligheter att underlätta decentrali
sering av arbetsuppgifter inom organisationen Ofr fall I, J).

Använd sådana standardsystem som går att köra i en viss hårdvaru
nliljö t.ex. persondator Gfr fall F, G).
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SIV-metoden behöver kompletteras med regler och riktlinjer för hur
företagets strategier påverkar arbetet nled behovsanalys, val, anpassning och
införande av standardsystem. Jag ska här koncentrera mig på behovet aven
standardsystemstrategi på företaget. Det finns här fyra viktiga frågeställ
ningar:

1 Hur utarbetas en standardsystemstrategi?

2 Hur används en standardsystemstrategi
vid anskaffningsarbete enligt SIV-metoden?

3 Vad ska en standardsystemstrategi innehålla?

4 Hur kopplas den till företagets övriga strategier?

Den törsta frågan om strategiers utarbetande behandlade vi kortfattat i den
ursprungliga SIV-metoden (se Anveskog-Järperud-Lundeberg-Melin-Nilsson,
1983). Vårt förslag är att man framställer strategier under det allra första
utvecklingsområdet i V-modellen nämligen "verksamhetsöversyn". Se figur
2.9 i kapitel 2. Detta arbete ligger således utanför själva SIV-modellen. En
fördel med att ·utarbeta standardsystemstrategier under verksamhetsöversyn
är att de då bättre kan samordnas med övriga strategier inom företaget. Jag
finner därför ingen anledning att ändra på principen att alla strategier bör
utarbetas som en speciell form av verksamhetsöversyn vilken bildar underlag
för alla former av utvecklingsarbete på företaget.

Av detta följer att själva SIV-metoden inte bör innehålla ett arbetssätt för
framställning av strategier. Formulering av strategier och anskaffning av
standardsystem är två olika processer som behöver samordnas med varandra
Gfr fall F). Strategierna bildar underlag (input) till arbetet med SIV
metoden. Jag har dock varit med om att ta fram en metodik för utarbetande
av standardsystemstrategier i samband med VFS-metoden. Se Brandt
Carlsson-Nilsson (1991, kap. 3). En viktig erfarenhet från detta arbete är att
en strategi bör innehålla riktlinjer för såväl utveckling som förvaltning av
standardsystem på företaget. Även awägningen mellan att utveckla eller
förvalta system behöver regleras i en sådan strategi.

Den andra frågan om strategiers användande är därenlot av stor betydelse
för SIV-metodens arbetssätt. I den ursprungliga SIV-metoden framgår ej hur
en utarbetad standardsystemstrategi påverkar arbetet i de olika utvecklings
områdena. Mitt förslag är här att man under det inledande arbetet i varje
område undersöker strategiernas inverkan (se figurerna 5.4-5.7):
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"Avgränsning av verksamhetsområdet"
"Förutsättningsanalys för val"
"Förutsättningsanalys för anpassning"
"Teknisk samordning
"Organisatorisk samordning"

(steg 1)
(steg 1)
(steg 1)
(steg Il)
(steg Fl)

Speciellt under förutsättningsanalysen för val respektive anpassning behöver
man analysera hur fastställda strategier påverkar urval och värdesättning av
kritiska faktorer för anskaffning av standardsystem. Som exempel för val kan
nämnas att klara och tydliga strategier kan underlätta identifiering av s.k.
utslagsgivande ("knock-out") faktorer som underlag för att effektivisera
arbetet. Som exempel för anpassning kan nämnas att strategierna kan
uttrycka företagets inställning när det gäller vilka faktorer som i enskilda fall
avgör om man ska satsa på anpassning i verksamhet versus anpassning i
standardsystem. En viktig del av strategin är hur företaget ser på sina
leverantörsrelationer vilket påverkar arbetet med både val och anpassning.

Den tredje frågan berörde vad en standardsystemstrategi ska innehålla för
att kunna styra arbetet med SIV-metoden. I likhet med den föregående
frågan om strategins användning är det angeläget att SIV-metoden
förtydligar vad som krävs, aven standardsystemstrategi ur ett anskaffnings
perspektiv. Ett konkret sätt är att komplettera SIV-metoden med en
checklista över punkter som bör behandlas i en standardsystemstrategi. Jag
ska i detta sammanhang ej presentera en komplett checklista utan enbart ge
några förslag på punkter:

Form
Styrning
Systemtyp
Uppbyggnad
Integration
Leverantör
Kompetens
Dokumentation
Resurser
Investering
Hårdvara

(Skriftlig eller informell strategi?)
(Tvingande eller rådgivande strategi?)
(Externa eller interna standardsystem?)
(Ska man ha en kärna med olika skal?)
(Vilken policy för gränssnitt?)
(Vilken form av support kräver vi?)
(Ska man satsa på egen produktko.mpetens!)
(Vilka kvalitetskrav ställs?)
(Hur stor personalstyrka per system?)
(Vilka nyckeltal för lönsamhetsbedömning?)
(Vilka tekniska restriktioner finns?)

Den fjärde frågan berörde hur standardsystemstrategin kan kopplas till
företagets övriga strategier. Jag uppfattar att detta i likhet med den första
frågan om strategiens utarbetande är en uppgift för utvecklingsområdet
"verksamhetsöversyn". Med andra ord ligger detta då utanför SIV-metodens
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ansvarsområde. Ett fruktbart synsätt är att betrakta standar~systemstrategin

som en delmängd av den mer omfattande IT-strategin. IT-strategin ska ge
kriterier på när man ska satsa på standardsystem, genererade system eller
skräddarsydda system på ett företag (se avsnitt 2.2.2 i kapitel 2). Detta
bildar underlag för att ta fram en AU-plan som prioriterar olika projekt
ideer på företaget.

5.2.4 Applikationsorienterad metodik

SIV-metoden i ursprunglig form är en generell metod för anskaffning av
standardsystem inom olika applikationsområden. Figur 5.11 visar några
exempel på applikationsområden för standardsystem. Det finns specifika
metoder för några av dessa applikationsområden som RP-modellen
(Magnusson, 1990) för ekonomisystem och "Linköpings"-nlodellen (Olhager
Rapp, 1985) för MPS-system. De är applikationsorienterade metoder som
är dedicerade för ett visst avgränsat verksamhetsområde.

Dessa applikationsområden har en mängd artskilda faktorer och funktioner
som det finns risk att man missar att analysera i den ursprungliga SIV
metoden. Efter den enlpiriska och teoretiska metodprövningen finns därför
ett behov av att komplettera SIV-metoden med någon form av applika
tionsstöd. Jag kan här identifiera tre alternativa lösningar för att vidare
utveckla SIV-metoden i detta avseende:

1 SIV-metod med specifika basmallar
Komplettera SIV-metoden med basmallar (checklistor) över specifika
faktorer och funktioner för olika applikationsområden där det
förekommer standardsystem.

2 SIV-metod med fördjupningar
SIV-metoden kopplas ihop med specifika metoder från olika applika
tionsområden. De specifika metoderna blir fördjupningar till den mer
övergripande SIV-metoden.

3 SIV-metod i olika versioner
Utveckla en helt egen SIV-metod för varje aktuellt applikations
område. Detta leder fram till ett antal olika versioner av SIV
metoden.
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"SIV-modellen"

Applikationsområden

Ekonomi
system

Personal
system

MPS
system

CAD/CAM
system

OFL
system

Marknads
system

KIS
system

"RP--modellen" "Linköpin,gs
modellen'

Förklaringar: MPS = Material- och ProduktionsStyrning
CAD = Computer Aided Design,

Datorstödd Konstruktion
CAM = Computer Aided Manufacturing,

Datorstödd Produktion
OFL = Order, Fakturering, Lager
KIS = KontorslnfomationsSystem

Figur 5.11 Exempel på applikationsområden
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Dessa alternativ utgör olika ambitionsnivåer för vidareutveckling av SIV
metoden. Den lägsta ambitionsnivån är således att bygga ut SIV-metoden
med basmallar för varje applikationsområde Gfr fall E, H). Vid en
utvärdering av de tre alternativen har jag kommit fram till att de behöver
genomföras stegvis i nämnd ordning. De olika alternativen bygger på
varandra. Det är en fördel om man t.ex. har en väl genomarbetad basmall
över ekonomiområdet innan ett försök görs att koppla ihop SIV-metoden
och RP-modellen. Sedan behövs erfarenheter från olika företagstillämp
ningar innan man ytterligare försöker integrera SIV och RP till en separat
metodversion.

På kort sikt föreslår jag att det första alternativet med basmallar genomförs.
Ett argument med att vänta med alternativ två är att det i dagsläget finns
ett begränsat antal specifika metoder. Jag har enbart funnit två applikations
orienterade metoder i Sverige nämligen RP-modellen för ekonomisystem
och "Linköpings"-modellen för MPS-system. Här finns behov av forskning
inom en rad andra applikationsområden för att komma fram till användbara
modeller. Vidare är RP-modellen för närvarande under vidareutveckling
(Östman et al, 1987), vilket ytterligare talar för att skjuta planerna på en
hopkoppling med SIV-metoden på framtiden.

Att utveckla SIV-metoden mot en applikationsorienterad metodik berör ett
vägval för metodutveckling som omnämndes i kapitel 3 (se tabell 3.A). Det
gäller vägvalet om applikationsbredd där nu SIV-ansatsen skulle gå från att
vara en generell metod till att bli en s.k. gemensam n1etod. Ett steg i denna
riktning är att bygga ut SIV-metoden med basmallar. I detta sammanhang
är det två frågor som behöver behandlas inför en vidareutveckling av SIV
metoden:

1 Hur ska man utforma lämpliga basn1allar till SIV-metoden?

2 Vilka steg i SIV-metoden berörs av arbete utifrån basrnallar?

När det gäller den första frågan finns det förslag på checklistor för
applikationsområden som kan användas som basmallar vid anskaffning av
standardsystem. Som exempel kan nämnas inköpsguider av Termen (1987)
för programvaror åt småföretag och Robb (1988) för hela datorsystem med
applikationer. Dessa innehåller basmallar för mängd olika områden. Vidare
finns ett referenssystem för MPS-området som är uppdelat i moduler,
funktioner och rutiner. Referenssystemet ingår i "Linköpings"-modellen och
kan användas som en basmall för MPS-system. Det finns även underlag för
basmallar inom ekonomiområdet. Sjöberg (1984, 1986) har en uppsättning
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utvärderingskriterier för ekonomisystem som bygger på RP-modellens
synsätt. Janstål (1991) har utarbetat detaljerade checklistor för utvärdering
avekonomisystem och kontorsinformationssystem (KIS-system). Ett problem
är att alla dessa förslag på basrnallar är olika uppbyggda och har olika
struktur.

I detta sammanhang ska jag inte presentera hur de olika basmallarna ser ut
för varje applikationsområde. Istället ska jag ge ett förslag på en enhetlig
struktur som kan användas vid utarbetande av olika områdesmallar. Med
utgångspunkt från en gemensam struktur kan man sedan låta arbetsgrupper
med områdesexperter framställa användbara basrnallar för SIV-metoden.

Jag konstaterade i kapitel 1 att ett standardsystem innebär att vissa
beståndsdelar av ett informationssystem är standardiserade och färdig
utvecklade i förväg. Jag identifierade följande beståndsdelar: Inputmeddel
ande, Process, Outputmeddelande, Kunskapsbas och Regler (se figur 1.2,
kapitel 1). De tre första delarna kan man även benämna Indata, Funktion
och Utdata för en verksamhet (se figur 3.5, kapitel 3). De ovannämnda
beståndsdelarna föreslås ingå som gemensamma huvudrubriker i basmallar
för olika applikationsområden. Dessutom behövs information om kapacitets
uppgifter och behov av samverkan (gränssnitt) med omgivande system.

Man skulle då få följande gemensamma struktur för basmallar som visas i
figur 5.12. Inom parentes visas ett exempel från ekonomiområdet för varje
rubrik i strukturen. Denna struktur för basmallar kommer att fungera för
flertalet applikationsområden. Ett undantag är kontorsinformationssystem
(KIS) där mallstrukturen behöver situationsanpassas till områdets speciella
karaktär. Exempel på KIS-system är ord/text, grafik, desk-top, kalkyl och
kommunikation. Eftersom programvarorna inom KIS-området har vissa
grundfunktioner gemensamma är det mer intressant att fokusera på
tilläggsfunktioner.

Denna andra frågan för SlY-metoden är i vilka arbetssteg som det är kritiskt
att ta ställning till applikationsspecifika frågor. Mitt förslag är att man
arbetar med basmallar under anskaffningsprocessen på följande sätt (se
figurerna 5.4-5.6):

Behovsanalys

Yal
Anpassning

"Beskrivning av verksamhet"
"Beskrivning av informationssystem"
"Egenskapsbeskrivning
"Förutsättningsanalys för val"
"Förutsättningsanalys för anpassning"

(steg 2)
(steg 6)
(steg 7)
(steg 1)
(steg 1)
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Struktur för Basmallar (med exempel från ekonomiområdet)

1 Område
1.1 Huvudområde (EI{onomidatasystem)
1.2 Delområde (Redovisningssystem)

2 Samverkan
2.1 Försystem (Reskontrasystem)
2.2 Eftersystem (Likviditetsplaneringssystem)

3 Indata
3.1 Transaktioner (Verifikation)
3.2 Kontroller (Rimlighet)

4 Funktioner
4.1 Satsvis (batch) (Periodiska bokslut)
4.2 Direkt (on-line) (Trendbokslut på begäran)

5 Utdata
5.1 Rapporter (Huvudbok)
5.2 Skärmbilder (Resultatprognos)

6 Kunskapsbas
6.1 Register (Saldoregister)
6.2 Tabeller (Lagringsplan)

7 Regler
7.2 Meddelanderegler (Verifikationsnummersättning)
7.3 Processregler (Alternativa bokslut)

8 Kapacitet
8.1 Storlek (Antal verifikationer)
8.2 Volym (Antal objekt och mått)

Figur 5.12 Struktur för basmallar inom applikationsområden
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Detta arbete behöver inledas under det första utvecklingsområdet med
behovsanalys. Här behandlar man applikationsspecifika frågor främst under
arbetsstegen med beskrivande moment. Med detta som underlag bestämmer
man mer exakt vilka applikationsmässiga förutsättningar som ska styra
anskaffningen av standardsystem. Detta görs under det första arbetssteget
"Förutsättningsanalys" i de båda utvecklingsområdena val och anpassning.
När det gäller dokumentation i SIV-metoden kan basrnallarna användas som
underlag först vid framställning av "Marknadsöversikt" under valet och sedan
"Funktions/moduljämförelse" under anpassningen. Vidare berör specifika
basrnallar det bedömningsområde som kallas för "Applikation" i SIV
metoden (se avsnitt 3.2.5 i kapitel 3).

En vidareutveckling av SIV-metoden med basrnallar för applikations
områden har tillämpats och konkretiserats i två olika sammanhang. Det
första tillfället avser utvecklingen av MiniSIV som innehåller förspecifi
cerade kravlistor för olika applikationsområden (STU, 1991). MiniSIV är
exempel på en förerlklad metodik för t.ex. småföretag och presenteras i
avsnitt 5.3. Det andra tillfället gäller utvecklingen av datorstödet SIV-DOC
där vi i prototypen laborerade med ett exempel på en basmall för "leveran
törsreskontra" som utgör en del av ett ekonomidatasystem (Nilsson, 1986a).
SIV-DOC beskrivs närmare i avsnitt 5.4. Det kan även vara intressant att
omnämna det arbete som bedrivs vid Handelshögskolans laboratorium för
utvärdering av redovisningsprogram (Glader, 1990). Erfarenheter från
laboratoriet kan användas som underlag för att skapa basrnallar för SIV
metoden.

5.2.5 Objektanalys

SIV-metoden i ursprunglig form är framtaget ur ett funktionsanalytiskt
perspektiv. Ett sätt att öka tillämpningen av SIV-metoden är att bygga ut
med objektanalys. I referensramen i kapitel 2 behandlade jag utförligt vad
som karakteriserar funktionsanalys och objektanalys som olika aspekter av
metodik. Se avsnitt 2.4.3. Speciellt är det angeläget att använda objektanalys
vid tillämpningar ,med databasproblematik. Vanligtvis innehåller standard
system en eller flera databaser (register).

Några projektledare från praktikfallen har haft svårigheter att använda SIV
metoden (fall A, B, D) för ovannämnda ändamål. Det finns ett par
dokument i SIV-metoden som kallas för "strukturjämförelse" och
"komponentjämförelse" (se avsnitt 3.3.4). Dessa kan erlbart representera
hierarkier av ID-begrepp och är därför ej tillräckliga som instrument för att
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specificera och jämföra informationsstrukturer. Jag föreslår därfö_r att SIV
metoden byggs ut med objektanalys på följande sätt:

1 Utarbeta regler för hur man jämför verksamhet och standardsystem
utifrån ett objektanalytiskt perspektiv.

2 Ange vilka arbetssteg i SIV-metoden som har nytta av objektanalys vid
anskaffning av standardsystem.

3 Specificera samspelet (eller övergångar) mellan funktionsanalys och
objektanalys.

Denförsta frågeställningen berör hur man kan dokumentera en jämförelse
verksamhet/standardsystem med hjälp av objektanalys. Vid objektanalys
används en konceptuell modell (objektmodell, datamodell) som dokument
ation. En sådan konceptuell modell beskriver relationer mellan olika objekt
(entiteter, begrepp) och vilka attribut (information, data) som är av intresse
för dessa. För en djupare beskrivning av grundbegreppen inom objektanalys
hänvisas till Sundgren (1990, 1991). Det finns idag olika typer av metoder
och ansatser för objektanalys (se bilaga I). SIV-metoden ska ha en öppenhet
att kunna arbeta mot en valfri metodansats för objektanalys.

Mitt förslag är att man i SIV-metoden gör konceptuella modeller över
"verksamhet" respektive "standardsystem". En konceptuell modell över
standardsystemet beskriver den typ av verksamhet eller applikationsområde
som impliceras av systemet. Med utgångspunkt från de två konceptuella
modellerna kan man sedan genomföra fyra olika typer av jämförelser:

1 Objektjämförelse

Att önskade objekt i verksamheten har motsvarande objekt i standard
systemet. Möjliga jämförelseutfall är identiska objekt (med samma eller
olika benämningar), delobjekt inom superobjekt, överlappande objekt,
ofullständiga objekt, saknade objekt och överflödiga objekt.

2 Relationsjämförelse

Att önskade relationer mellan objekt i verksamheten har motsvarigheter i
standardsystemet. Möjliga jän1förelseutfall är identiska relationer (med
samma eller olika benämningar), ofullständiga relationer, skenbart lika
relationer, felaktiga relationer, saknade relationer och överflödiga relationer.
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3 Attributjämförelse

Att önskade attribut för objekt/relationer i verksamheten har motsvarande
attribut (eller ibland objektmotsvarighet) i standardsystemet. Attributen är
av två slag: (1) ID-begrepp/Identifierare och (2) Deskriptorer. Möjliga
jämförelseutfall är identiska attribut (med samma eller olika benämningar),
skenbart lika attribut, saknade attribut, överflödiga attribut och otillräckliga/
olämpliga ID-begrepp.

4 Egenskapsjämförelse

Att olika typer av önskade strukturella egenskaper (begransningar,
"constraints") för objekt, relationer och attribut har sina motsvarigheter i
standardsystemet. Exempel på strukturella egenskaper är kardinalitet
(antalsförekomst), partialitet (villkorlighet) och värdeområden (domäner).
Möjliga jämförelseutfall är egenskapsvärden som är identiska, ofullständiga,
olämpliga och felaktiga.

För att illustrera ovannämnda typer av jämförelser vill jag ge ett exempel
från ett verkligt praktikfall (Goldkuhl, 1982). Praktikfallet handlar om ett
grossistföretag i byggmaterielbranschen som anskaffade ett standardsystem
för OFL-verksamhet (orderbehandling, fakturering, lagerredovisning och
inköp). Företaget förädlade vissa produkter förutom att bedriva en renodlad
grossistverksamhet. Dock köpte man ett grossistsystem som endast kunde
hantera inköp och försäljning av produkter. Standardsystemet skapade en
hel del problem i form av svårigheter att få med förädlingsmoment (t.ex.
svetsning) på fakturor. Här föreslog leverantören att företaget skulle utnyttja
ett fingerat "produktgrupp O" så att man slapp programmera om (anpassa)
systemet. Detta kändes onaturligt för användarna på företaget som även
drabbades av lagerlistor med negativa saldon för produktgrupp o.

I figur 5.13 visar jag två konceptuella modeller över verksamhet respektive
standardsystem för praktikfallet som är ritade med CASE-verktyget/dator
stödet Modellator (Boström, 1990) (se även bilaga II). Använda symboler
är rektanglar för objekt och linjer för relationer. En strukturell egenskap i
form av antalsförekomst för relationer visas i linjernas slutpunkter. Exempel:
relationen "Komponentprodukt ingår i Förädlad produkt" har ett många till
ett förhållande. Dessutom visas attributlistor för objekten "Förädlad
produkt" och "Produktgrupp". Attributen består av ID-begrepp och
deskriptorer. För att markera vilket attribut som är ID-begrepp är detta
understruket. En schematisk förklaring av använda symboler framgår nederst
på figur 5.13.
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IVERKSAPlHET: I
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Figur 5.13 Exempel på SW-jäm[örelse med konceptuella modeller
(framställda med datorstödet Modellator)
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~n objektjämförelse för praktikfallet ger vid handen att objektet "Produkt"
i standardsystemet är ofullständigt. I verksamheten skiljer man mellan tre
olika produkttyper: Helfabrikat, Komponenter och Förädlade produkter.
Med andra ord saknas två typer av objekt i standardsystemet eftersom
"Produkt" i detta fall motsvarar "Helfabrikatprodukt" i verksamheten. En
möjlighet att lösa detta problem är om standardsystem i framtiden byggs
upp kring s.k. generiska objekt (Sundgren, 1989). Generiska objekt symboli
serar en familj av likartade objekt som hanteras på samma sätt. Standard
systern uppbyggda utifrån en generisk modell är mer flexibla och lätta att
anpassa till olika verksamheters behov.

En stor diskrepans mellan verksamhet och standardsystem finner man vid
en attributjämförelse för praktikfallet. Verksamheten har behov av attributet
(deskriptorn) "Förädlingsmoment" medan leverantören föreslår en mindre
lämplig lösning i form av värdet "Produktgrupp O" från attributet (ID
begreppet) "Produktgruppnummer". Denna typ av strukturkonflikt skulle ej
behöva uppkomma eller mildras till sin karaktär om standardsystemet
innehöll en generell databashanterare (DBMS) som en integrerad del; vilket
ej var fallet här.

Vid en relationsjämförelse för praktikfallet finner man att verksamheten har
behov av två relationer vardera för när leverantören "säljer" produkter och
när produkter "köps av" kunder. Standardsystemet har enbart enkla
relationer härför. Vidare finns en relation med benämningen "ingår i" för
både verksamhet och standardsystem men de representerar helt olika saker.
Dessa diskrepanser är ett resultat av de problem som uppmärksammades
under objekt- och attributjämförelserna ovan.

När det gäller en egenskapsjämförelse för praktikfallet har relationen
"Leverantör säljer Komponentprodukt" ett till många förhållande i verk
samheten medan standardsystemet antar att alla Leverantör/Produkt
relationer har många till många förhållande. Detta är ej en problematisk
situation eftersom standardsystemet på denna punkt är mer generellt och
verksamhetens krav blir ett specialfall av vad standardsystemet klarar av.

Den andra frågeställningen när det gäller SIV-metoden och objektanalys är
under vilka arbetssteg som man kan ha nytta av konceptuella modeller vid
anskaffning av standardsystem. Mitt förslag är att man arbetar med
objektanalys på följande sätt (se figurerna 5.4-5.6):
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"Beskrivning av verksamhet:
begreppsorienterad"

"Beskrivning av informationssystem:
info/ dataorienterad"

"Utvärdering"
"Fördjupad jämförelse"
"Specificering av gränssnitt"

(steg 2b)

(steg 6b)
(steg 8)
(steg 3)
(steg 4)

Vid utvecklingsområdet behovsanalys utarbetar man konceptuella modeller
över verksamheten och dess behov av information. Den största nyttan av
objektanalys är sedan under arbetet med logisk anpassning. En konceptuell
modell utarbetas här för standardsystemet och jämförs sedan mot verksam
hetens behov. De skillnader (diskrepanser) som nlan finner bildar underlag
för en diskussion om anpassningsbehov. Även vid specificering av gränssnitt
(steg 4) kan konceptuell modellering vara ett fruktbart angreppssätt (se
avsnitt 5.2.6). Om informationsstrukturen visar sig vara kritisk för verksam
heten kan konceptuella modeller över alternativa standardsystem vara
värdefulla beslutsunderlag redan under valet. I sådana situationer används
objektanalys för utvärdering av slutkandidater eller "finalister".

Den tredje frågeställningen berör samspelet mellan funktionsanalys och
objektanalys. Mer precist uttryckt ett arbetssätt som visar hur en övergång
eller transformation kan ske mellan de två metodaspekterna. Det finns olika
modeller som kan användas vid praktiskt arbete (jfr Johannesen, 1988):

Funktionsanalys före objektanalys
Objektanalys före funktionsanalys
Funktionsanalys och objektanalys parallellt

I den vidareutvecklade SIV-metoden ska man kunna arbeta valfritt efter de
tre modellerna. Vanligtvis behöver man genomföra båda funktionsanalys och
objektanalys men skilda tillämpningar kan ha olika tyngdpunkter på dessa
aspekter. Jag brukar för egen del rekommendera att man genomför en
översiktlig funktionsanalys före arbete med objektanalys~Mitt argument för
detta är att funktionsanalys ger en avgränsning av verksamhetsområdet för
standardsystem som underlag för mer detaljerade diskussioner om dess
dataanvändning (objektanalys).

Rent konkret arbetar nlan under funktionsanalysen "top-down" genom att
successivt identifiera informationsbehov för väl avgränsade funktioner. Vid
objektanalysen arbetar man därefter "bottonl-up" med först lokala koncep
tuella modeller (per informationsbehov) som sedan kan integreras till en allt
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större global modell för hela området. I detta sammanhang är det då viktigt
att man gör jämförelser mellan verksamhet och standardsystem på varje nivå
av konceptuella modeller.

5.2.6 Grånssnitt

Vid anskaffning av standardsystem upplevs gränssnitt som ett centralt
problem av många projektledare från praktikfallen. SIV-metoden i dess
ursprungliga form belyser problemet men ger ingen fördjupad beskrivning
om hur man kan hantera gränssnitt mellan system. Diskussioner om gräns
snitt kan bli aktuellt mellan ett studerat standardsystem och:

1 Kompletterande system som införs samtidigt (egen/standard).
2 Befintliga datasystem på företaget (egen/standard).
3 Större system där standardsystemet ingår som en komponent

tillsammans med andra delsystem (egen/standard).
4 Manuella kringsystem.

Dessa omgivande system kan vara försystem, eftersystem eller sidosystem i
förhållande till det studerade standardsystemet. De tre första grupperna av
system ovan kan innehålla egenutvecklade system eller andra standard
systern. Vidare kan man behöva studera interna gränssnitt mellan olika
delsystem inom ett standardsystemområde. Som exempel kan nämn-as kopp
lingar mellan standardsystemets basversion, vidareutvecklingar av leverantör
och egna systemkompletteringar. Väl definierade interna gränssnitt ger även
möjligheter att s'enare byta ut delsystem (komponenter) på ett smidigt sätt.

I detta sammanhang ska jag ha fokus på applikationsgränssnitt mellan
system och mindre på vad som brukar kallas för användargränssnitt SOQl

beskriver människa/maskin kommunikation. Användargränssnitt kan dock
i vissa fall påverka utformningen av lämpliga applikationsgränssnitt. Vid den
empiriska prövningen har det visat sig vara angeläget att utöka SIV-ansatsen
,med metodik för att analysera och utforma applikationsgränssnitt (fall A,
C, D, E, H). En sådan snittmetodik kan innehålla:

1 Anvisningar för i vilka arbetssteg diskussioner om gränssnitt mellan
system bör äga rum.

2 Regler för beskrivning och dokumentation av gränssnitt mellan
standardsystem och omkringliggande system.



- 302 -

Den första delen av snittmetodiken berör arbetsgången. För den vidare
utvecklade SIV-metoden har jag föreslagit att arbetet med gränssnitt
koncentreras till utvecklingsområdet för anpassning. Under logisk anpass
ning sker en specificering av nödvändiga gränssnitt. Under fysisk anpassning
sker sedan själva byggandet av gränssnitten. Vid anpassningsarbetet kan man
ha olika filosofier som får skilda effekter på gränssnitten: (1) ändra internt
i standardsystemet, (2) ändra externt i omkringliggande system eller (3)
ändra i själva kopplingen mellan systemen. Den tredje filosofin innebär att
man separerar gränssnitten från själva programvaran. Man kan då ändra i
gränssnittet utan att behöva ändra i varken mottagande eller givande system.
Under införandet sker ett slutgiltigt systemtest av att gränssnitten fungerar
i verksamheten som man tänkt sig.

Förberedande undersökningar om gränssnitt mellan system sker redan under
,utvecklingsområdena behovsanalys och val. Vid behovsanalysen görs beskriv
ningar av verksamhet och av informationssystem. Dessa utgör en kravspeci
fikation som beskriver önskade gränssnitt mellan standardsystem och dess
omgivning. Det är även viktigt att förutse framtida behov av kopplingar
inonl verksamhetsområdet. Vid valet kan gränssnitt vara en utslagsgivande
faktor. Under förutsättningsanalysen anges vilken betydelse gränssnitten har
för systemvalet. En utvärdering av hur de olika standardsystemen tillgodoser
kraven på gränssnitt görs då under valet. Jag kan nu sammanfatta i vilka
arbetssteg gränssnitt behandlas i en vidareutvecklad SIV-metod (se figurerna
5.4-5.7):

Behovsanalys

Val

Anpassning

Införande

"Beskrivning av verksamhet"
"Beskrivning av informationssystem"
"Förutsättningsanalys för val"
"Utvärdering"
"Värdering"
"Specificering av gränssnitt"
"Byggande av gränssnitt"
"Systemtest"

(steg 2)
(steg 6)
(steg 1)
(steg 8)
(steg 11)
(steg 4)
(steg 13)
(steg 12)

Den andra delen av snittmetodiken berör hur man kan dokumentera och
beskriva gränssnitt. I den ursprungliga SIV-metoden föreslog vi speciella
grafer över definierade gränssnitt. Dessa behöver preciseras och komplet
teras för att ge ett användbart stöd Gfr fall A). Jag kan tänka mig olika
förslag till lösningar för att beskriva gränssnitt. Nedan presenteras kort
några ansatser som jag bedömer som fruktbara i detta sammanhang.
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Hugoson (1986, 1987) har utvecklat en teori för funktionell eller verksam
hetsbaserad strukturering av informationssystem (se även Programator, 1990
& 1991). En bärande ide är att bygga upp verksamheten med hjälp av ett
antal autonoma, lokala system som utbyter sambandsinformation med
varandra. De lokala informationssystemen inordnas under specifika funk
tioner eller ansvarsområden i verksamheten. Målet är att skapa en enkel,
stabil och flexibel sambandsstruktur som ger möjligheter till en högre grad
av oberoende (separation) mellan lokala system. Det hjälpmedel Hugoson
föreslår här är s.k. meddelandesamverkan (transaktionssamverkan), t.ex. i
form av filöverföring eller buffertering, i stället för traditionell samverkan
via lagrade data (sk registersamverkan) vilket ökar beroendeförhållandena
mellan systemen. Hugosons synsätt på sambandsinformation kan vara ett
alternativ att hantera gränssnitt för standardsystem. För beskrivning av
sambandsinformation föreslår Hugoson användning av verksamhetsgrafer
enligt MBl-metoden som är speciellt lämpade för verksamhetsbaserad
systemstrukturering/VBS (se bilaga I).

Steneskog (1991) lanserar ett annat intressant synsätt som kallas för "process
management" som ursprungligen har utvecklats inom IBM. Process manage
ment har ett flödesperspektiv på verksamheter. Man beskriver ett antal
strategiska flöden som bygger upp en viss verksamhet (t.ex. offertflöde eller
orderflöde). Ett strategiskt flöde (eller s.k. ärendeprocess) beskriver hur nlan
går igenom olika funktioner och system för att lösa en viss arbetsuppgift i
verksamheten. En station (punkt, instans) i ett strategiskt flöde kan vara ett
standardsystem med samverkan mot föregående och efterföljande funktioner
i flödet. Ett och samnla standardsystem kan ingå i flera strategiska flöden
inom ett företag. Process management kan vara ett alternativ att specificera
standardsystems gränssnitt mot omgivande verksamhet. Gränssnitt markerar
övergångar mellan funktioner (delprocesser) inonl ett strategiskt flöde. Inom
process management använder man speciella verksamhetsgrafer som
beskriver sekvensiella flöden för processer. En viktig princip är här att
företagsledningen utser en processägare som ansvarar för att ett visst
strategiskt flöde, med tillhörande gränssnitt, fungerar genom verksamheten.

Funktionell strukturering och process management är verksamhetsinriktade
metoder att hantera gränssnitt. Ett alternativ är att bygga ut ISAC-metodens
verksamhetsgrafer (V-grafer) så att gränssnitt beskrivs på ett mer tydligt sätt.
Det är även tänkbart att bygga in tankegångar om funktionell strukturering
och process management i V-graftekniken. Verksamhetsgrafer i någon av
ovannämnda former ger en översiktlig beskrivning av gränssnitt. Som ett
komplement behövs en mer detaljerad beskrivning av innehållet i varje
identifierat gränssnitt. Jag föreslår att man utnyttjar objektanalys för detta
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ändamål. En konceptuell modell konstrueras för att beskriva vilken typ av
information som ska utbytas och lagras mellan standardsystemet och
omgivande system. Objektanalys behandlades tidigare som en egen metod
fördjupning i avsnitt 5.2.5. Jag föreslår på kort sikt att man löser problema
tiken med gränssnitt i SIV-metoden genonl att använda en kombination av
verksamhetsgrafer (för identifiering av gränssnitt) och konceptuella modeller
(för specifikation av varje gränssnitt).

På längre sikt kan jag urskilja en kompletterande lösning på problematiken
kring gränssnitt. Det pågår för närvarande en hel del arbete på att ta fram
standardiserade gränssnitt för att på ett enkelt sätt kunna koppla ihop olika
valfria systemmoduler. Om alla leverantörer av standardsystem samt data
avdelningar som egenutvecklar system följer en generell standard blir
problemet om gränssnitt av mindre betydelse. Exenlpel på standardiserings
arbeten om gränssnitt är "Systems Application Architecture/SAA" (IBM,
1987) och EDIFACT/ODETfE (Bergman-Olsson, 1989) som syftar till att
skapa en enhetlig kommunikation för utväxling av meddelanden mellan
system.

En annan intressant utvecklingslinje är den forskning som bedrivs kring s.k.
federerade system inom EG:s ramprogram ESPRIT-2 (KIWIS-projektet,
Ahlsen, 1990). Den bärande iden är här att skapa gränssnitt i form aven
federation mellan autonoma men samverkande system. Detta innebär att
systemen så att säga förhandlar, diskuterar och sanlverkar om ett lämpligt
informationsutbyte med varandra. Man behöver i förväg bara vara överens
om hur (men ej om vad) man ska kommunicera med varandra. Detta sker
genom bilaterala överenskommelser i form av kontrakt som upprättas
mellan användarna i federationen. Iden om federerade gränssnitt skulle
även kunna användas för att beskriva samverkan mellan standardsystem och
omgivande system. Synsättet om federerade systenl påminner starkt om
Hugosons teori för funktionell strukturering av informationssystem (se
ovan).

5.3 Metodförenkling

Vid metodprövningen framkom förändringsbehov som berör förenklad
metodik för SIV-ansatsen (avsnitt 4.6.3 och tabell 4.0). Det finns behov av
att situationsanpassa SIV-metoden för olika tillämpningar. Ett sätt är då att
förenkla SIV-metoden för mindre tillämpningar och småföretag. För att
undersöka möjligheter till en metodförenkling utvecklade vi ett konkret
förslag som kallas för "MiniSIV" för anskaffning av standardsystem.
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Jag initierade i mitten av 80-talet ett samarbetsprojekt mellan Institut V,
Informgruppen och Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Målet var att
skapa en "rikslikare" för anskaffning av standardsystem inom småföretag.
Arbetet startade våren 1985 och skriften "Välj rätt programvara" publice
rades vid årsskiftet 1990/91 (STU, 1991). Jag har varit idegivare och metod
ansvarig för arbetet med MiniSIV. Projektledning och bokmanus har legat
på Ingvar Tägtström hos Informgruppen som är verksam som informations
konsult inom ett brett spektrum av områden. MiniSIV innehåller även krav
listor som basrnallar för olika applikationsområden. Ansvarig för utarbet
ande av dessa kravlistor har Bengt Moberg vid Athena Konsult varit.

Nedan beskriver jag först vägval (avsnitt 5.3.1) och synsätt (avsnitt 5.3.2) som
ligger bakom MiniSIV-metoden. Sedan redogörs för hur jag ser på ett
övergripande arbetssätt för upphandling av standardsystem vid mindre
tillämpningar (avsnitt 5.3.3). Därefter beskriver jag uppbyggnaden hos den
populär-version son1 publicerats om MiniSIV (avsnitt 5.3.4). Denna populär
version är ett exempel på hur man kan konkretisera ett övergripande arbets
sätt.

5.3.1 Vägval för metodförenkling

Förenklad metodik berör ett vägval om metodomfattning för SIV-ansatsen
som omnämndes i kapitel 3 (se tabell 3.A). Jag urskiljde här tre typer av
metodik närrlligen Minimal metod, Normal metod och Maximal metod. En
metodik har här olika omfattning vad avser antal rekommenderade arbets
steg och dokumenttyper. MiniSIV är således ett exempel på en minimal
metod som innehåller de nödvändigaste delarna för mindre tillämpningar.

SIV-metoden är i grunden en s.k. maximal metod och syftar till att kunna
stödja så många olika situationer för anskaffning av standardsystem som
möjligt. Den bärande iden är att betrakta SIV-metoden som en "meny" från
vilken man plockar arbetssteg och dokumenttyper som passar företagets
miljö och speciella upphandlingssituation. SIV-metoden är på detta sätt
oberoende av de olika omgivningar och miljöer som den ska nyttjas för.
Med andra ord visar SIV-metoden ett möjligt men inte i alla lägen ett
nödvändigt arbetssätt. Meningen är att en projektledare ska situations
anpassa SIV-metoden inför det konkreta projektarbetet på företaget (jfr fall
F). En förenklad metodik av typ MiniSIV kan vara en hjälp för projekt
ledare vid främst mindre tillän1pningar att göra en lämplig situations
anpassning.
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När jag utvecklade MiniSIV-metoden påbörjades detta inte från "scratch".
MiniSIV är istället en bantad version av den grundläggande SIV-metoden
(kapitel 3). Min bedömning är fortfarande att det är lättare att banta en
maximal metod än att starta med en minimal metod och sedan försöka
bygga ut den till en mer omfattande metodik. Det är även en mindre risk
att man missar något väsentligt moment i MiniSIV-metoden. Man lyfter ner
de viktigaste råden från mer komplexa upphandlingar till enklare problem
ställningar.

5.3.2 Synsätt för metodförenkling

SIV-metoden ska kunna användas av både stora och små företag. Även små
enheter inom större företag är en aktuell målgrupp. Vid anskaffning av
standardsystem för mindre tillämpningar (t.ex. persondatormiljö) föreligger
behov aven förenklad SIV-metodik Ofr Rehn, 1985). Det finns flera motiv
för detta. Nedan presenteras några erfarenheter som framkom vid en
konferens av Svenska Dataföreningen (1984) om "Datorlösningar för mindre
företag" där jag fick en möjlighet att presentera den grundläggande SIV
metoden för småföretag.

Vid en mindre tillämpning kan man ej lägga ner så mycket resurser på ett
upphandlingsprojekt. Det är svårare att motivera en investering i metodiskt
arbetssätt eftersom man vanligtvis är utsatt för krav på en snabb och billig
upphandling av programvara. Upphandlingsprocessen inriktas mer på val av
system och mindre på en arbetskrävande anpassning. Eftersonl det finns ett
stort utbud av PC-program på marknaden är det mer fruktbart att inrikta
sökarbetet på att finna en tillräckligt bra lösning för företaget och kanske
inte det "bästa" standardsystemet. Företag är benägna till ett ökat risk
tagande vid val av standardsystem vid mindre tillämpningar.

Man kan utifrån dessa erfarenheter ifrågasätta om man behöver metodik vid
mindre tillämpningar. Från ovannämnda konferens framkom att det äger
rum ett stort antal felinvesteringar vid köp av programvara hos småföretag.
En förklaring är en bristande kunskap hos småföretag att ställa rätt typ av
frågor under olika skeden i ett upphandlingsprojekt. Bristande kunskaper
om upphandling hos småföretag framkommer även aven undersökning som
finns redovisad i Glader (1989, s. 33-34). Min slutsats är att det finns behov
av någon form av förenklad metodik vid mindre tillämpningar.
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Småföretag är inte ointresserade av metodstöd om det kommer in i rätt läge
och i lämplig form för projektet. Vid ovannämnda konferens framfördes att
småföretagare är öppna, för information om metodanvändning under en
relativt kort period ca tre veckor i förväg. Man kan inte räkna med samma
situation som för storföretag som kan avsätta personer för att bevaka vilka
metoder som finns tillgängliga på marknaden.

Som ett resultat av konferensen vid Svenska Dataföreningen fick jag en
utmaning att föreslå en lämplig SIV-metod för småföretag. Detta ledde så
småningom fram till MiniSIV. Det kan även vara värdefullt för större
företag att i vissa lägen överväga användning aven förenklad metodik vid
mindre komplexa upphandlingar. Min erfarenhet är att när SIV-metoden
uppnådde en viss mognadsnivå underlättade detta arbetet med framtagandet
aven lämplig metodförenkling.

En förenklad SIV-metod utgör en snabbguide som innehåller genvägar
jämfört med den utförliga SIV-metoden. Här är det viktigt att påvisa vilka
risker man tar och vilka ställningstaganden man går miste om när man
hoppar över några arbetssteg eller ej utnyttjar vissa dokument Gfr fall B).
En förenklad SIV-metod bör även ange situationer när en fördjupad metod
användning är aktuell t.ex. vid parallell anskaffning av standardsystem. Detta
kan ske i form av lämpliga påbyggnader som rekommenderas under aktuella
arbetssteg. Med andra ord kan vissa situationer uppstå vid mindre tillämp
ningar vad avser förenklade varianter för de metodfördjupningar som
presenterades i avsnitt 5.2.

5.3.3 Arbetssätt vid metodförenkling

Vid mindre tillämpningar anser jag att utvecklingsområdena behovsanalys,
val och införande är aktuella att genomföra. Det man kan ifrågasätta är
behovet av utvecklingsområdet anpassning i en förenklad metodik. Att
hoppa över detta utvecklingsområde innebär implicit att man låter
verksamheten helt och hållet anpassas mot standardsystemet. En möjlighet
är dock att lägga in visst anpassningsarbete i själva valprocessen under
arbetsstegen "Utvärdering" (steg 8) och/eller "Värdering" (steg 11). Se figur
5.5. På så sätt kan man nedtona arbetet med anpassning utan att för den
skull ge efter på alla krav i verksamheten. En ytterligare möjlighet är att
vänta med anpassningar av standardsystemet till förvaltningsskedet. Efter en
viss tids drift av systemet har man ett bättre underlag för att kunna
prioritera de äkta anpassningsbehoven från användarna.
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När det gäller utvecklingsområdet behovsanalys kan man prioritera arbetet
med verksamhetsstudie framför informationsstudie i en förenklad SIV
metod (se figur 5.4). Detta har att göra med att informationsstudien i
huvudsak är ett underlag för anpassning (se avsnitt 5.1.1). Under utveck
lingsområdet införande ser jag inga direkta möjligheter till förenklingar
eftersom det är viktigt att satsa resurser på både installation av systemet och
förankring hos personalen. Mitt förslag till förenklad SIV-metod skulle då
komma att omfatta följande områden:

1 Verksarrlhetsstudie
2 Snabbval
3 Införande

Det kan även vara aktuellt att genomföra parallella anskaffningar (avsnitt
5.2.2) vid mindre tillämpningar som använder sig aven förenklad SIV-metod
(jfr fall G). Mitt förslag till arbetsgång i detta fall blir då följande:

1 Separat verksamhetsstudie
2 Gemensam verksamhetsstudie
3 Snabbval per delverksamhet
4 Helhetsval
5 Etappvis införande

Vid parallell anskaffning genomför man en verksamhetsstudie per område
som man ska anskaffa standardsystem för vilket sedan samordnas i en
gemensanl verksamhetsstudie. På liknande sätt genomför man ett snabbval
per delverksamhet (område) som bildar underlag för ett helhetsval av
lämplig kombination av standardsystem för företaget. Under snabbvalet sker
en prioritering av standardsystem per område. Slutligen sker införandet
etappvis efter olika delverksamheter inom företaget.

Vid utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden förutsåg vi ett behov av
metodförenkling. Ett förslag till snabbval presenterades som idegivare för
mindre tillämpningar (tabell 3.D, kapitel 3). SIV-metoden för snabbval
innehåller ett urval arbetssteg från den grundläggande SIV-metoden. Det
finns dock ingen utförlig beskrivning hur t.ex. småföretag kan utnyttja
snabbvalsmetoden. Ett par praktikfall (fall G, H) har använt snabbvals
versionen efter att först ha lärt sig den grundläggande SIV-metoden. Jag
anser att snabbval är ett fruktbart synsätt för mindre tillämpningar men att
det behövs särskilda metodhandböcker för en sådan situation. Ett exempel
är populär-versionen om MiniSIV (se avsnitt 5.3.4).
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SIV-metoden innehåller en mängd dokumenttyper för att sammanställa
olika resultat under en upphandlingsprocess. En förenklad metodik kan ge
förslag på någon form av komprimerad information utifrån de dokument
typer ("byggklossar") som finns i den grundläggande SIV-metoden. I ett
praktikfall (fall B) framfördes iden att kombinera olika dokument i praktiskt
projektarbete. När det gäller bedömningsfaktorer är det speciellt viktigt att
utvärdera leverantörens miljö för systemet Gfr fall H, I, J). Glader (1989)
anser att småföretag bör välja leverantörer med hög kompetens och god
överlevnadsförmåga.

5.3.4 MiniSIV som populär-version

En konkretisering aven förenklad metodik för anskaffning av standard
systern kan göras på olika sätt. MiniSIV är ett förslag på metodförenkling
som har ett fokus på små och medelstora företag. Metoden kan användas
för upphandling av standardsystem för mini- eller persondatormiljö.
MiniSIV är en populär-version av den grundläggande SIV-metoden. Detta
innebär att MiniSIV finns dokumenterad i en populariserad skrift (STU,
1991) som tagits fram i samarbete med informationskonsulter. Med tanke
på målgruppen är det speciellt kritiskt att MiniSIV är paketerad på ett
professionellt sätt med ett lättsamt språk och pedagogiska bilder. Vi har
under framtagningen av MiniSIV prövat olika utkast hos några småföretag
för att finna en riktig utformning på nletoden. Den poulariserade skriften
om MiniSIV består av två delar:

1 Grundbok
2 Kravlistor och checklistor

Grundboken innehåller en beskrivning av metoden för MiniSIV med ett
genomgående exempel från en reparationsverkstad (Carlssons Bil). En
introduktion om verksamhetsutveckling och standardsystem bildar en bas för
själva metodbeskrivningen. Ett synsätt om att standardsystem ska stödja
affärsverksamheten på företag förs fram kraftigt i början av skriften. Vidare
behandlas möjligheter, fallgropar och olika applikationsområden för
standardsystem. En genomgång av olika typer av beteenden och deras
konsekvenser för val av standardsystem görs. Dessa valbeteenden är "Chefen
beslutar", "Ryggen fri", "Bli förälskad" och "Använda en metod" vilka
överensstämmer med de arbetssätt jag beskrev i kapitel 1 (avsnitt 1.2.3).
Skriften propagerar sedan för att ett systematiskt arbetssätt används vid
upphandling av standardsystem. Detta sker i form aven metod som består
av sex utvecklingsområden:



1
2
3
4
5
6

Gör en förstudie
Formulera krav
Bedöm marknaden
Värdera och besluta
Inför programmet
Förvalta
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"Förändringsstudie"
"Behovsanalys"
"Översiktligt val"
"Detaljerat val"
"Införande"
"Förvaltning"

Utvecklingsområdena kallas för steg och finns beskrivna mer utförligt på var
sitt uppslag i skriften. Jag har ovan gjort korsreferenser till motsvarande
onlråden i den grundläggande SIV-metoden. I detta sammanhang kan det
vara intressant att studera vilka förenklingar som gjorts. Som en start på
förändringsarbetet föreslås en förstudie som bygger på ISAC-metodens
synsätt (MiniISAC). Detta för att få perspektiv på om standardsystem är rätt
typ av lösning för företaget. Själva upphandlingen börjar med en behovs
analys som går ut på att formulera olika krav utifrån SIV-metodens förslag
på bedömningsfaktorer (figur 3.4, kapitel 3).

Val lyfts sedan fram som centralt utvecklingsområde medan anpassning
däremot nedtonas. Valprocessen följer SIV-metodens uppdelning i över
siktligt och detaljerat val (se avsnitt 5.1.3). Ett urval av SIV-metodens
arbetssteg tas upp och betonas kraftigt under dessa moment. Arbetet med
anpassning föreslås äga rum som en del av förvaltning sedan man samlat på
sig värdefulla erfarenheter efter ett införande. Dock används synsättet om
relationsmodellen för anpassning som underlag för valprocessen för att
bedöma träffytor mellan verksamhet och olika systemalternativ.

Införandet bygger på synsättet med en parallell process med installation av
system och förankring hos personalen. Råd och stöd ges även för det
efterföljande arbetet med förvaltning för att kunna täcka in hela systemets
livscykel. Under fasen förvaltning behandlas uppföljning, underhåll och
aweckling.

Den andra delen av den populariserade skriften om MiniSIV består av
kravlistor och checklistor som stöd för inköpsarbetet. Kravlistorna är
basrnallar för några typiska applikationsområden för standardsystem dvs
ekonomisystem, personalsystem, OFL-system, MPS-system och KIS-system.
Dessa kravlistor är enhetligt uppbyggda och bygger på den struktur för
basrnallar som presenterades under metodfördjupningen om "applikations
orienterad metodik". Se figur 5.12. För de olika applikationsområdena finns
angivet förslag på funktioner som tankestöd när man går igenom verksam
hetens krav på standardsystem. Man prickar av vilka funktioner som önskas
i ett speciellt dokument.
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Detta dokument är en förenklad kombination av Marknadsöversikt,
Jämförelsematris och Funktions/moduljämförelse från SIV-metoden. Man
anger i dokumentet om kraven är nödvändiga eller önskvärda för företaget.
Detta motsvarar SIV-metodens uppdelning i utslagsgivande ("knock-out")
krav och värderingskrav. De ifyllda kravlistorna kan användas vid leveran
törssamtal, offertbegäran och som bilagor till avtal. För offertbegäran finns
det även färdiga standardmallar som underlag. Att kunna hantera offert
begäran mot leverantör verkar vara ett speciellt problem för småföretag
(Glader, 1989, s. 51).

Att arbeta utifrån kravlistor för olika områden är exempel på att applika
tionsorienterad metodik byggts in i MiniSIV (se avsnitt 5.2.4). Detta är en
metodfördjupning som ansågs speciellt viktig för mindre företag. Krav
listorna ska ge småföretag kunskap om vilka funktioner som man kan kräva
i olika typer av standardsystem Gfr Termen, 1987). Med andra ord en
lärande roll för olika applikationsområden. I MiniSIV ingår däremot ej
riktlinjer för parallell anskaffning av standardsystem som behöver samordnas
mellan olika områden.

Det finns även tre typer av checklistor i MiniSIV som stöd för projekt
arbetet. Dessa berör kalkylering, avtalsskrivande och användarutbildning
som ofta utgör kritiska moment vid anskaffning av standardsystem. För
kalkylering finns bifogad en blankett med förslag på poster för grundinvest
ering och årliga intäkter/kostnader. För småföretag rekommenderas att
"pay-off' ("pay-back") metoden används som beräkningsgrund. När det gäller
avtalsskrivande hänvisas till aktuella standardavtal inom området. Check
listan för avtal tar upp ett antal kritiska faktorer att tänka på i detta
sammanhang. Den är utarbetad av Advokatfirman Smitt som har en gedigen
erfarenhet av upphandlingsjuridik. Slutligen finns en checklista för att
planera och lägga upp utbildning för olika användargrupper vid system
införandet.

5.4 Datorstöd

Vid metodprövningen framkom förändringsbehov som berör datorstöd för
anskaffning av standardsystem (avsnitt 4.6.4 och tabell 4.0, kapitel 4).
Datorstöd eller CASE-verktyg kan vara en möjlighet att snabba upp en
process med anskaffning av standardsystem. Utvecklingen går mot att dator
stöd blir en alltmer integrerad del av metoder för systemutveckling. För att
undersöka dessa möjligheter beslutade vi oss för att konstruera ett datorstöd
för SIV-metoden som fick beteckningen SIV-DOC.
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Detta genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Institut V och
näringslivet med finansiering från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).
Det var främst deltagarna från Philips i det tidigare SIV-projektet som
bidrog med sina erfarenheter nämligen Jan Järperud och Inge Nord. Jag var
projektledare för arbetet och framställde kravspecifikationen för datorstödet.
Ett programvaruföretag EPOC System konstruerade SIV-DOC utifrån krav
specifikationen. Från EPOC System deltog Bernt Boström och Leo Lab6n
i utvecklingsarbetet. Arbetet med framtagningen av SIV-DOC ägde rum
under hösten 1985 och våren 1986. Jag har senare under hösten 1989 och
våren 1990 varit engagerad i att dra upp riktlinjerna för en svensk databas
över programvaror som kan kopplas till datorstödet SIV-DOC. Dessa
arbeten har jag dokumenterat i Nilsson (1986a & 1990d).

Nedan beskriver jag först några olika vägval (avsnitt 5.4.1) och synsätt
(avsnitt 5.4.2) som ligger bakom datorstödet SIV-DOC. Sedan redogörs för
själva uppbyggnaden av SIV-DOC som datorstöd. Som grund för SIV-DOC
ligger ett övergripande arbetssätt för datorstödd anskaffning av standard
system (avsnitt 5.4.3). En delmängd av detta arbetssätt finns idag implemen
terat i en prototyp för SIV-DOC (avsnitt 5.4.4). Det finns planer på att på
sikt bygga ut datorstödet SIV-DOC till en färdig produkt (avsnitt 5.4.5).

5.4.1 Vägval för datorstöd

Vid utvecklingen av verktyget SIV-DOC ställdes vi inför ett antal vägval som
kom att påverka datorstödets utseende. Dessa vägval berör vilken typ av
CASE-verktyg man satsar på och med vilken komplexitet man bygger upp
datorstödet. Genomförda vägval för datorstödet SIV-DOC finns samman
ställda i tabell 5.C.

Typ av CASE-verktyg

CASE-verktyg eller datorstödda hjälpmedel kan klassificeras efter olika
dimensioner. I referensramen för min forskningsstudie redovisade jag ett
antal förslag på klassificeringar i olika typer av CASE-verktyg (se avsnitt
2.4.4, kapitel 2). Dessa klassificeringar kan ses som vägval vid utveckling av
datorstöd. När det gäller SIV-DOC valde vi följande profil för datorstödet:
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Vägval för datorstödet SIV-DOC

Typ av CASE-verktyg:

Utvecklings- Egen- Standard- Egenutveckling
miljö: utveckling system & standard-

system

Metod- CASE-skal Samordnat Dedicerat
bundenhet: CASE-verktyg CASE-verktyg

Livscykel- Isolerat Integrerat
täckning: CASE-verktyg CASE-verktyg

Intelligens: Metod- Applikations-
kunskap kunskap

Komplexitet: Dokument
administra
tion

Databas
hantering &
infouttag

Förslags
stödjande
system

Tabel15.C Vägval vid utveckling av datorstödet SW-DOC



- 314 -

CASE-verktyg för standardsystenI
SIV-DOC skulle endast stödja en process för anskaffning av standard
system. Frågor kring egenutveckling av system kan hanteras av andra
på marknaden förekommande CASE-verktyg.

Dedicerat CASE-verktyg
SIV-DOC skulle stödja en viss specifik metod dvs SIV-metoden.

Isolerat CASE-verktyg
SIV-DOC skulle enbart stödja områdena val och anpassning under ett
standardsystems livscykel. Detta beror på att SIV-metoden endast
omfattade dessa två områden vid utvecklingen av datorstödet (våren
1986).

CASE-verktyg med Applikationskunskap
SIV-DOC skulle förutom metodkunskap även ge applikationsstöd
under anskaffningsprocessen. Detta bedömde vi vara av stor betydelse
eftersom applikationerna för standardsystem har mycket olika
karaktär.

Datorstödet SIV-DOC är således fokuserat på frågor kring val och
anpassning av standardsystem med utgångspunkt från den ursprungliga SIV
metoden. SIV-DOC behövde dock inte "härma" SIV-metoden fullt ut. Vi var
öppna för att just ett datorstöds möjligheter och begränsningar kan leda till
kompletteringar av den egentliga SIV-metoden.

Vägvalet om applikationskunskap berör den tidigare behandlade metod
fördjupningen om "applikationsorienterad metodik" (avsnitt 5.2.4). Detta tar
sig uttryck i att vi laborerar med s.k. specifika basrnallar för olika applika
tionsområden i datorstödet SIV-DOC. Den ursprungliga SIV-metoden är en
generell metod för anskaffning av standardsystem. Se vägvalet om "applika
tionsbredd" i tabell 3.A (kapitel 3). Vid datorstödsutvecklingen började vi
mer och mer söka efter en s.k. gemensam metod. Detta förstärker att SIV
metoden behöver kompletteras med någon form av applikationsstöd.

Komplexitet

Datorstöd för anskaffning av standardsystem kan vara uppbyggda med olika
komplexitet eller anlbitionsnivå. Man behöver ta ställning till hur avancerat
ett datorstöd bör vara med tanke på den uppgift som ska lösas. När det
gäller komplexitet hos ett datorstöd ställdes vi inför följande vägval:
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Dokumentadministration
Ett datorstöd som hjälper till med att framställa, lagra och uppdatera
de dokument som utnyttjas under val och anpassning av standard
system (jfr fall B, D, J). Ett sådant datorstöd fungerar som en
"professionell" ordbehandlare. Med dagens teknik kan man framställa
dokument mer flexibelt genom att möjligheter finns att anpassa
blanketter elektroniskt.

Databashantering med informationsuttag
Ett datorstöd som hjälper till att söka ut lämpliga standardsystem från
databaser över programvaror på marknaden (jfr fall B, E, I). Inne
håller även funktioner för dokumentadministration som realiseras via
informationsuttag från databaser.

Förslagsstödjande system
Ett mer offensivt datorstöd som ger användaren olika förslag under
arbetet med val och anpassning. Datorstödet fungerar som ett expert
systern. Innehåller även funktioner för dokumentadministration och
databashantering.

Vid utvecklingen av datorstödet SIV-DOC valde vi att satsa på den
mellanliggande nivån av komplexitet: databashantering medinformationsuttag.
Ett datorstöd för enbart dokumentadministration ansågs ej ge tillräckligt
kraftfulla nyttoeffekter vid användning av SIV-metoden. En hög ambitions
nivå med förslagsstöd och expertsystem ansåg vi vara för svårt att konstruera
i ett första skede. Vi borde få erfarenheter av ett SIV-DOC för databas
hantering innan vi vågade överväga en utbyggnad fil0t ett expertsystem.

5.4.2 Synsätt för datorstöd

Syftet med ett datorstöd är att effektivisera och förbättra metodik för
anskaffning av standardsystem. Med andra ord erbjuder ett datorstöd
möjligheter till en kraftfullare metodanvändning. Viktiga egenskaper för ett
datorstöd är att det är enkelt och praktiskt användbart. Datorstödet ska vara
en produkt som jobbar som man tänker. Med hjälp att datorstödet ska man
kunna ställa rätt frågor vid rätt tillfälle under en upphandling av standard
system. Ett datorstöd ska härigenom förenkla, snabba upp och ge en känsla
av säkerhet över en anskaffningsprocess. Det är viktigt för acceptans och
spridning aven metod att det finns tillgång till enkla datorstöd (jfr fall J).
Användarnas intresse och engagemang ökar om man får ett effektivt stöd
under en upphandlingsprocess.
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Det är värt att påpeka att det inte är datorstödet i sig som ger "'direkta
effekter utan att det är användningen av den irlbyggda metoden i dator
stödet som effektiviseras. Vidare kan ett datorstöd automatisera enbart
formaliserbara delar aven metods arbetssätt.

Ett datorstöd ska kunna tillgodose många olika målgruppers behov t.ex. hos
småföretag och storföretag. Olika användare har behov av olika uppläggning
av ett datorstöd. En osäker användare eller "novis" vill gärna bli styrd genom
processen i olika steg så att nlan ej glömmer viktiga saker att utvärdera.
Man blir här mer beroende av att datorstödet ger ett gott stöd och hjälp.
För osäkra användare ska datorstöd kunna ge kunskapseffekter genom att
ha en lärande funktion vid anskaffning av standardsystem. En erfaren
användare ska däremot kunna gå igenom processen snabbare. Man ska här
kunna påverka datorstödet mer och få möjligheter att gå egna beprövade
vägar. Ett datorstöd ger på så sätt möjligheter att situationsanpassa en
metod för olika användare.

Ett datorstöd ska underlätta olika typer av jämförelser ("matchningar") som
behöver göras mellan en verksamhet och olika standardsystem. Speciellt är
det viktigt att framhäva differenser nlellan dessa. Vid anskaffning av stan
dardsystem vill man nå ett snabbt införande. Men det tar tid att gö~a

noggranna jämförelser mellan verksamhet och standardsystem! Ofr fall A).
Ett datorstöd ger här möjligheter att snabba upp utvecklingsarbetet. Val och
anpassning kan ske med en begränsad tids- och resursinsats. Man kan
snabbt formulera verksamhetens behov och krav genom att utnyttja vissa
former av basmallar över applikationsområdet. Själva faktainsamlingen av
leverantörer och deras standardsystem kan förbättras och rationaliseras
genom sökning i externa databaser Ofr fall B, E, I). En hel del rutinmässiga
jämförelser kan sedan ske med hjälp av datorstödet. Användarna kan då få
mer tid över till fler kvalificerade bedömningar av jämförelseresultaten. Med
hjälp av datorstödet orkar man hantera fler faktorer, kandidater och
iterationer samt genomföra känslighetsanalyser för utvalda "finalister" Gfr
fall G, I).

Datorstöd för anskaffning av standardsystem ska kunna användas inom de
båda utvecklingsområdena val och anpassning. Mycket av arbetet har här
likartad karaktär, nämligen en rad jämförelser mellan verksamhet och
standardsystem. Det är därför inte en fruktbar ansats att konstruera två
separata datorstöd för val respektive anpassning. Vårt synsätt är i stället att
utveckla en integrerad produkt som innehåller olika ingångat.. för val
respektive anpassning. Detta underlättar även överlappande arbete mellan
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val och anpassning. Vidare ska det med datorstödets hjälp vara lätt att göra
iterationer under en valprocess då man önskar formulera nya krav eller göra
en förnyad utsökning av standardsystem på marknaden.

5.4.3 Arbetssätt vid datorstöd

Jag ska nedan presentera den principiella uppbyggnaden av ett datorstöd
som SIV-DOC för anskaffning av standardsystem. Med andra ord det
arbetssätt som en användare råkar ut för vid en körning av datorstödet SIV
DOC. Användaren väljer först ut lämpliga faktorer och funktioner från ett
antal basmallar för aktuellt applikationsområde. Man skapar därefter en
egen utvärderingsmall (kravspecifikation) och formulerar lämpliga sök
argument. Det är sedan dags att koppla upp sig mot någon extern databas
(officiell sammanställning). Användaren gör en sökning och hemtagning av
uppgifter om aktuella standardsystem inom området. På hemmaplan gör
användaren sedan en förfinad sökning och utvärdering av standardsystemen.
Med hjälp av datorstödet ska användaren kunna ta fram olika rapporter
enligt SIV-metoden, t.ex. marknadsöversikt och funktions/moduljämförelse.
I korthet arbetar användaren med SIV-DOC i fem faser:

1 Formulärifyllning (val steg 1)
Formulering av krav på faktorer/funktioner genom urval från bas
mallar (formulär). Resulterar i en utvärderingsmall.

2 Utsökning (val steg 1,2,3)
Extern sökning i databaser över standardsystem på marknaden för valt
applikationsområde. Hemtagning av uppgifter.

3 Selektering (val steg 1-7)
Intern sökning på hemmaplan i flera omgångar med olika uppsätt
ningar sökargument. Önskade rapporter framställs.

4 Analyser (val steg 8,10,11 & anpassning steg 3,5-7)
Utvärdering och känslighetsanalyser av slutkandidater ("finalister").
Detaljerat jämförelsearbete under anpassning.

5 Uppdatering (val steg 1-4,6-8,10-11 & anpassning 3,5-7)
Uppdatering av utvärderingsmall, sökargument och produktuppgifter
vid iterationer. Egen registrering av produkter.
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Datorstödet SIV-DOC påminner mycket om ett datorstöd för litteratur
sökning. Man formulerar välgenomtänkta sökargument och går igenom
lämpliga externa databaser inom området. Detta leder fram till ett antal
"träff' som kan ligga till grund för omformulering och skärpning av sök
argumenten. Ett svårt problem är hur man kan skapa en sammanslagning
("merge") av uppgifter från sökning i flera olika externa databaser samtidigt.
Korsreferenserna ovan hänvisar till aktuella arbetssteg under val och logisk
anpassning (se figurerna 5.5 och 5.6). En valprocess berör alla faserna
medan logisk anpassning endast berör två faser.

Det finns möjligheter att göra iterationer (upprepningar) n1ed hjälp av
datorstödet, t.ex. fortsatt formulärifyllning och förnyade utsökningar. Dator
stödet måste därför kunna lagra och uppdatera olika typer av uppgifter. I
SIV-DOC skapas för detta ändamål ett antal interna register/databaser för
,varje nytt upphandlingsprojekt:

Leverantörsbas
Aktuella uppgifter om leverantörerna bakom standardsystemen.

Produktbas
Aktuella uppgifter om olika egenskaper hos standardsystemen.

Utvärderingsmall
över studerade faktorer/funktioner samt aktuell uppsättning
sökargument bland dessa.

Dessa interna databaser hanteras av funktionen "uppdatering". Möjligheter
finns även till egen registrering för komplettering av uppgifter om standard
systemen som ej finns tillgängliga i de externa databaserna. Detta kan vara
aktuellt när information insamlats genom personliga kontakter med
leverantör. En fördel är om man på sikt kan få tillgång till datorlagrad
leverantörsdokumentation på t.ex. diskett.

5.4.4 SIV-DOC som prototyp

En prototyp (experimentsystem) för SIV-DOC tillverkades under våren
1986. Kravspecifikationen för prototypen utarbetades av mig och program
meringen genomfördes av EPOC System. Av resursskäl tvingades vi till en
rad avgränsningar. Prototypen är en bantad version av ett färdigt datorstöd.
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Prototypen är begränsad till de tidigare delarna aven valprocess eftersom
ett datorstöd ger störst nyttoeffekter här. Man kan använda datorstödet
SIV-DOC för delområdet översiktligt val i SIV-metoden (se figur 5.5).
Prototypen omfattar faserna Formulärifyllning, Utsökning och Selektering
med nödvändiga Uppdateringar härför. Detta innebär att fasen Analyser
och därigenom arbetet med detaljerat val (exkl demonstration) och logisk
anpassning ej omfattas av prototypen. Analys-fasen kan på sikt även
innehålla riktlinjer för att hantera en situation med parallell anskaffning av
standardsystem (avsnitt 5.2.2). Vidare framställs i prototypen endast två
dokumenttyper enligt SIV-metoden: "Marknadsöversikt" och "Checklista vid
demonstration". Som ett komplement kan en s.k. "Hålrapport" framställas
över saknade uppgifter ("hål") för specifika standardsystem från en viss
extern databas.

Vi har i prototypen kopplat SIV-DOC mot endast en extern databas: LKD's
produktkatalog. Som testområde har vi valt ut ett typiskt applikations
område för standardsystem: Leverantörsreskontra. Det finns dock ingen
hopkoppling med andra datorstöd (CASE-verktyg). En möjlighet hade varit
att koppla ett datorstöd för verksamhetsbeskrivning (t.ex. GraphDoc) som
en input till arbete med SIV-DOC. Prototypen är framtagen för en person
datormiljö (IBM PCjAT) under programspråket dBase III Plus. SIV-DOC
är uppbyggt i ett antal menyer. Huvudmenyn består av följande alternativ:

1 Projekt
2 Utvärderingsmall (fas 1,5)
3 = Extern utsökning (fas 2,5)
4 = Intern utsökning (fas 3,5)
5 = Uppdatering av Produkt-databas (fas 5)
6 Uppdatering av Leverantör-databas (fas 5)
7 = Rapporter (fas 3)
8 =
9
O = Avsluta

Det första alternativet innebär att man definierar ett projekt för anskaffning
av standardsystem. Detta för att kunna hantera flera pågående upphand
lingsprojekt på ett företag. Korsreferenser finns i övrigt till de olika faserna
för arbetssättet bakom datorstödet SIV-DOC (avsnitt 5.4.3). Från huvud
menyn kan man välja olika delmenyer. En osäker användare kan arbeta med
SIV-DOC enligt den ordning som föreslås av menyerna. En erfaren
användare kan på lämpligt sätt hoppa mellan olika menyalternativ. Detta
underlättar en situationsanpassad användning av SIV-metoden.
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Datorstödet SIV-DOC har tillgång till färdiga basmallar över faktorer och
funktioner. Vi skiljer här på generella och specifika basmallar. Generella
basmallar innehåller tänkbarabedömningsfaktorer ellerutvärderingskriterier
enligt den ursprungliga SIV-metoden (se figur 3.4, kapitel 3). Specifika
basmallar innehåller en funktionslista per applikationsområde enligt den
vidareutvecklade SIV-metoden (se avsnitt 5.2.4). Man skapar en egen
utvärderingsmall genom att välja ut och sätta värden på faktorer från
basmallarna. SIV-DOC har basmallar för:

Leverantörens miljö
Produktegenskaper
Tekniska förutsättningar
Applikationskrav
Funktionslista per applikationsområde
(endast Leverantörsreskontra implenlenterad i prototypen)

5.4.5 Fortsatt arbete med datorstöd

Eftersom SIV-DOC är en prototyp har det inte funnits möjligheter att pröva
datorstödet i verkliga praktikfall. I likhet med SIV-metoden har vi dock
genomfört ett par expertpaneler (våren 1986) för att utvärdera datorstödet
SIV-DOC (jfr avsnitt 4.3, kapitel 4). Jag har under perioden 1986-90 även
demonstrerat SIV-DOC vid olika företagsbesök och i akademisk undervis
ning. Detta har gett värdefulla erfarenheter inför en fortsatt utveckling mot
en färdig produkt. En allmän reaktion är att SIV-DOC som programvara är
enkel, överblickbar och lättillgänglig. Konceptet bakom datorstödet
representerar ett fruktbart synsätt och SIV-DOC anses vara en mycket
utvecklingsbar produkt. Jag ska nedan redogöra för ett antal upplevda
problem med datorstöd för anskaffning av standardsystem samt några
förslag på vidareutvecklingar av SIV-DOC.

Vi uppmärksammade redan under utvecklingsarbetet med prototypen för
SIV-DOC en hel del problem. Det föreligger två huvudproblem med ett
datorstöd för anskaffning av standardsystem:

P1 Begränsad tillgång till effektiva basmallar
Detta gäller för olika applikationsområden som t.ex. Ekonomisystem,
pA-system, OFL-system och MPS-system.
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P2 Begränsad kvalitet på externa databaser
Exempel på detta är att vissa "tunga system" saknas i databaserna
samt att det finns ofullständiga, inaktuella och irrelevanta uppgifter
om produkterna.

Det första problemet är av mindre omfattning. Enligt experter från olika
applikationsområden som jag samtalat med kan man med en rimlig arbets
insats konstruera användbara basmallar per område. I detta sammanhang
är det intressant att följa det arbete som bedrivs vid Handelshögskolans
laboratorium för utvärdering av redovisningsprogram (Glader, 1990). Ett
konkret förslag till specifika basmallar för några typiska applikations
områden för standardsystem utarbetades i den förenklade MiniSIV metoden
för småföretag (se avsnitt 5.3.4). Ett delproblem i detta sammanhang är att
man måste förvalta och komplettera basmallarna regelbundet allteftersom
applikationsområdena utvecklas över tiden. Tillgången till specifika bas
mallar för SIV-metoden berör den tidigare behandlade metodfördjupningen
om applikationsorienterad metodik (se avsnitt 5.2.4).

Det andra problemet är av större omfattning. Ett kritiskt moment under
valprocessen är att hitta tillgängliga standardsystem på marknaden och vilka
leverantörer som marknadsför dessa. Det har under BO-talet funnits ett antal
externa baser över standardsystem för att underlätta sökarbetet t.ex.:

ApplikationsForum
(Dataföreningen i Sverige/DF) (se ibid, 1991/1992)
DPU Produktbank
(DataProduktUtvärdering, Data Research DPU) (Janstål, 1991)
Elektronisk mässa
(Svenska Samfundet för Informationsbehandling/SSI)
pe-program Översikt
(Svenskt Programvaruindex/SVEPIX)
Produktkatalog
(Leverantörsföreningen Kontor & Data/LKD)

Att utnyttja dessa kataloger och databaser har ej varit problemfritt. Leveran
törerna har inte varit så noga med att rapportera in sina produkter till alla
externa baser. Vidare har vissa uppgifter om produkterna inte varit korrekta
(se ovan). Det är mödosamt för både kunder och leverantörer att hålla sig
ajour med alla tillfälliga baser som finns på marknaden. I dagsläget (våren
1991) är det endast ApplikationsForum och DPU Produktbank som överlevt
på marknaden som officiella sammanställningar över standardsystem. Men
dessa sammanställningar har en begränsad täckning av marknadsutbudet.



- 322 -

Detta har lett fram till att samhället i egenskap av Styrelsen för Teknisk
Utveckling (STU) inför 90-talet ska gå in och stödja framtagandet av ett
nationellt programvarubibliotek. Ett motiv för STU att satsa resurser på en
sådan nationell insats inom området är det stora antalet felinvesteringar
som görs av företag vid upphandlingar av programvara. Programvarubiblio
teket ska finnas tillgängligt som både databas och bokkatalog. Den bärande
iden är att databasen ska innehålla alla programprodukter på marknaden
över en viss definierad kvalitetsnivå. Man ska genomföra detta i två nivåer:
(1) Översiktlig databas med kortfattade uppgifter om alla produkter, som
hänvisar till (2) Detaljerade databaser med fördjupad information över
utbudet för t.ex. varje applikationsområde eller bransch.

En professionell organisation ska sörja för att riktiga uppgifter hela tiden
finns om programvarorna. Vidare ska ett användardstöd i form aven s.k.
applikationstjänst etableras. Målet är att skapa en verksamhet som liknar
Svensk Byggtjänst. STU har gett Dataföreningen i Sverige (DF) och dess
Stockholmskrets i uppdrag att vara huvudansvarig för det nationella
programvarubiblioteket. Man har bildat ett företag "Svensk Programvaru
tjänst" som i en första etapp ska bygga upp den översiktliga databasen under
1991. Jag har varit med och planerat riktlinjerna för programvarubiblioteket
i en förstudiegrupp på STU. Förstudien ägde rum under verksamhetsåret
1989/90 och jag fick i uppdrag att vara konsult och sekreterare i arbetet
(Nilsson, 1990d). Det är nu således en tidsfråga innan det finns effektiva
lösningar på ovannämnda problem om begränsad kvalitet hos externa
databaser på den svenska marknaden. Det finns erfarenheter från andra
länder (t.ex. Frankrike) att en rikstäckande databas kan samla kunder och
leverantörer inom programvaruområdet (se Martikainen-Diehl, 1989).

Min bedömning har sedan 1986 varit att awakta en vidareutveckling av SIV
DOC tills samhället koncentrerar insatserna på att skapa en gemensanl och
stabil databas över distribuerbara programvaror på den svenska marknaden
(sk "rikslikare"). Hela iden om nyttan med datorstöd för upphandling faller
om man inte kan lita på att de bakomliggande databaserna har tillförlitliga
uppgifter. Man skulle drastiskt kunna uttrycka det som "skräp in, skräp ut"
för SIV-DOC. Hittills har SIV-DOC som prototyp fått karaktären aven
"spetsprodukt" som ligger i fronten för en framtida utveckling av ett
användbart datorstöd för anskaffning av standardsystem. SIV-DOC har
använts för demonstrationsändamål för att ge en vision av professionella
systemupphandlingar på 90-talet. Det är viktigt att SIV-DOC på sikt har
öppna gränssnitt mot olika typer av externa databaser. Förutom det
nationella programvarubiblioteket kan det på sikt bli aktuellt med uppkopp
lingar mot internationella databaser över standardsystem.
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Jag ser inget hinder för att man nu inom ADB-området bygger upp
informativa databaser som har en bred marknadstäckning av standardsystem.
Det finns erfarenheter från andra områden där externa databaser fungerar
med god kvalitet t.ex. för ekonomi- och marknadsinformation. För en
genomgång av möjligheter att utnyttja databaser för att organisera köp- och
säljsystem vill jag hänvisa till Julander (1987). Det kan finnas flera andra
användningsområden för externa databaser (kompletterat med SIV-DOC)
än som stöd för kunder vid upphandlingar av standardsystem. Det finns
möjligheter att producera utsökningsstatistik för olika standardsystem vilket
är av värde för leverantörer. Arbete med "trading" av programvaror kan
även underlättas. "Trading" kan närmast beskrivas som en mäklarfunktion
för återanvändning av system mellan företag.

Inför en fortsatt utveckling av datorstöd för anskaffning av standardsystem
kan man ifrågasätta vägvalen för SIV-DOC. Se tabeIIS.C. Först och främst
behöver SIV-DOC byggas ut så att en större del av ett standardsystems
livscykel täcks in. Åtminstone bör hela processen med val och anpassning
stödjas av verktyget. Vidare finns det möjligheter att stödja arbetet med
införande. Som exempel kan nämnas att man kan bygga upp en kunddata
bas som dokumenterar och systematiserar erfarenheter av systeminföranden
från många olika företag. Detta ger möjligheter till införande-kunskap inför
nya upphandlingar av standardsystem.

Även utvecklingsområdet behovsanalys kan stödjas av datorstöd. Här är det
mer tveksamt on1 man ska bygga ut själva SIV-DOC med detta. Det finns
ett stort antal CASE-verktyg för egenutveckling på marknaden som har
professionella moduler för behovsanalys som kan användas på ett sådant
sätt att man får ett fokus på anskaffning av standardsystem. Se bilaga II.
Här kan jag tänka mig olika ansatser som att koppla ihop SIV-DOC med
separata datorstöd för verksamhetsanalys (t.ex. GraphDoc, Modellator,
RUTH) eller låta SIV-DOC bli en kompletterande modul i mer omfattande
CASE-verktyg (för egenutveckling) som täcker en hel livscykel. Den senare
ansatsen ger en rad fördelar. En trolig utveckling är att man i framtiden mer
kommer att blanda egenutveckling och anskaffning av standardsystem i
konkreta företagsprojekt. Vidare har man i större CASE-verktyg vanligtvis
stöd för både strategisk planering och objektanalys. Det finns således starka
argument för att skapa öppna gränssnitt mellan SIV-DOC och andra typer
av CASE-verktyg. Möjligheter bör härvid finnas till överlappande arbete
mellan olika utvecklingsområden.
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Det finns två "totala" CASE-verktyg på marknaden, nämligen 4FRONT och
FOUNDATION, som samordnar egenutveckling och anskaffning av stan
dardsystem i samma produkt (se avsnitt 4.4.1). En värdefull egenskap hos
dessa CASE-verktyg, som saknas i SIV-DOC, är tillgång till datorlagrade
metodbeskrivningar i produkten. Användaren kan vid behov genom en enkel
operation slå upp och läsa om arbetssteg och dokumentation för upphand
lingsarbetet. Med andra ord är CASE-verktyget en uppslagsbok för den
bakomliggande metoden. SIV-DOC arbetar på ett något annorlunda sätt
jämfört med 4FRONT OCH FOUNDATION genom t.ex. utnyttjande av
basmallar.

Ett förslag är att SIV-DOC som kommersiell produkt kan vara uppdelad i
flera moduler eller nivåer. Den bärande iden är att ha ett SIV-DOC i
miniatyrformat för småföretag (MiniSIV) och en avancerad variant för
större och mer komplexa tillämpningar. Med andra ord ett ministöd med
påbyggnadsmöjligheter. Den mest avancerade nivån kan vara ett förslags
stödjande system eller expertsystem Gfr Karagiannis-Schneider, 1986), där
användaren i dialog med SIV-DOC kan resonera sig fram till det bästa
standardsystemet för verksamheten. Det finns idag en dold risk idatorstödet
SIV-DOC. Man kan missa intressanta standardsystem på marknaden om
man formulerar för tuffa krav (utifrån basmallarna) inför en databassökning!
I värsta fall kan man välja bort "ideal"-systemet genom att formulera och
laborera med felaktiga sökvillkor. Här eftersöks en funktion i SIV-DOC som
kan förklara vilka standardsystem som förkastas samt motiven för detta.
Detta är ett konkret exempel på vad expertsystem skulle kunna bidra med
vid anskaffning av standardsystem.

5.5 Sammanfattning av vidareutvecklad SIV-metod

Jag har i detta kapitel beskrivet den principiella uppbyggnaden och
innehållet i en vidareutvecklad SIV-metod för anskaffning av standard
systern. Som underlag för vidareutvecklingen har jag använt den ursprung
liga SIV-metoden (se avsnitt 3.4, kapitel 3) och resultaten från metodpröv
ningen (se avsnitt 4.7, kapitel 4). Även referensramen för forskningsstudien
har påverkat vidareutvecklingen (se avsnitt 2.5, kapitel 2). Den empiriska
och teoretiska prövningen av SIV-metoden ledde fram till att elva föränd
ringsbehov valdes ut. Se tabell 4.0 i kapitel 4. Dessa behov för vidareutveck
ling av SIV-metoden berörde fyra olika kategorier:



Metodöversikt
Metodfördjupning
Metodförenkling
Datorstöd
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(3 st)
(6 st)
(1 st)
(1 st)

(avsnitt 5.1)
(avsnitt 5.2)
(avsnitt 5.3)
(avsnitt 5.4)

Jag vill nu sammanfatta resultaten av vidareutvecklingen genom att åter
vända till min utarbetade referensram för arbetet (kapitel 2). Den bärande
iden här är att betrakta förändringsprocessen som ett kretslopp utifrån ett
standardsystems livscykel på ett kundföretag. Figur 5.14 visar att livscykeln
består av tre faser: Utveckling, Drift och Avveckling. Utveckling består i sin
tur av tre områden: Förändringsstudie, Anskaffning och Efterstudie. Drift
omfattar två överlappande faser nämligen Användning och Förvaltning. Det
är nu av intresse att se hur en metodanvändning kan stödja hela processen
för ett standardsystems livscykel ur kundens perspektiv. Min rekommenda
tion här är att man tillämpar något olika metodik efter graden av komplex
itet i en upphandlingssituation. Jag urskiljer grovt två metodversioner som
innehåller SIV-ansatsen som en grundkomponent enligt figur 5.14.

Utveckling
Drift

Förvalt-
Föränd- A _.. ~

Efter- ning Avveck-rinåS- ~ ~

studie - - I--- lingstu ie Använd-
ning

Stor:
ISAC SIV VFS

~ ~ ...
Små:

MiniISAC MiniSIV MiniSIV

• .. ..
Figur 5.14 Metodanvändning under livscykeln



- 326 -

1 Stor-version

Den grundläggande SIV-metoden används för anskaffning av standard
system. Som underlag utnyttjas ISAC-metoden eller liknande arbetssätt för
en förändringsstudie. VFS-metoden används sedan för resterande delar av
livscykeln nämligen efterstudie, användning, förvaltning och avveckling.
Denna metodkedja är aktuell för mer omfattande tillämpningar av standard
systern vilket förekommer hos storföretag.

2 Små-version

Den förenklade MiniSIV-metoden används för anskaffning, förvaltning och
avveckling av standardsystem. Som underlag utnyttjas en förenklad Mini
ISAC-metod eller liknande arbetssätt för en förändringsstudie. Onl man
önskar genomföra en efterstudie är det möjligt att tillämpa någon ned
bantad variant av VFS-metoden härför. Denna metodkedja är aktuell för
mindre tillämpningar av standardsystem vilket förekommer hos småföretag.

Mitt fokus för forskningsarbetet har varit anskaffning av standardsystem och
hur SIV-metoden kan stödja en sådan process. Det är nu av värde att
försöka sammanställa beståndsdelarna i den nya SIV-metoden till en
helhetsbild. Figur 5.15 visar SIV-metodens utseende efter vidareutveck
lingen. Detta kan jämföras med motsvarande helhetsbild för den ursprung
liga SIV-metoden. Se figur 3.7 i kapitel 3. De helskuggade ytorna i figur 5.15
visar skillnader i tillstånden mellan den vidareutvecklade resp. ursprungliga
SIV-metoden. Jag kommer här kort att förklara de utbyggnader som gjorts
i SIV-metoden. För en beskrivning av grundkomponenterna hänvisas till
sammanfattningen av den ursprungliga SIV-metoden i avsnitt 3.4 (kapitel 3).
En metodik består som tidigare nämnts av tre delar (figur 2.12, kapitel 2):

Perspektiv
ArbetsrnodelI
Intressentmodell

Arbetsmodellen för den vidareutvecklade SIV-metoden för anskaffning av
standardsystem omfattar fyra områden nämligen Behovsanalys, Val,
Anpassning och Införande. Detta framgår av figur 5.15 som är en förstoring
av anskaffningsfasen i ett standardsystems livscykel (från figur 5.14).
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Föremål
anpassning

Föremål
för val

Perspektiv:
I~--------M-e-to-d-b-y-gg-a-n-d-e--------~

Vägval

Systemarbetets karaktär

Synsätt
Besluts
process

Relations
modell

Arbetsmodell:

MTInmSIV MiniSIV

Arbets
steg

Översiktligt
val

Detaljerat
val

Logisk
anpassning

Fysisk
anpassning

Verksamhetsbeskrivning

Dokumen
tation

Standardsystembeskrivning

J ämförande beskrivning

Bedömings
faktorer

Leverantör
Produkt
Teknik
Applikation

Knock-out
Värdering

Datorstödda
verktyg

Figur 5.15 Beståndsdelar i den vidareutvecklade SIV-metoden
(jämför figur 3.7)
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Det finns möjligheter till överlappande arbete mellan utvecklingsområdena
(se figur 5.3). Jämfört med den ursprungliga SIV-metoden har behovs
analysen brutits ut från val/anpassning och förstärkts som ett eget utveck
lingsområde. Dessutom har ett metodstöd utarbetats för området införande
vilket saknades tidigare. MiniSIV är en förerlklad metodik som omfattar
utvecklingsområdena behovsanalys, val och införande. Eventuellt arbete med
anpassning kan äga rum under val eller senare under förvaltningsskedet.

Varje utvecklingsområde är indelat i två delområden eller moment som
består av ett antal underliggande arbetssteg (figurerna 5.4-5.7). På detta sätt
har en mer enhetlig och pedagogisk struktur erhållits för arbetsmodellen
jämfört med den ursprungliga SIV-metoden. När det gäller dokumentation
är det samma uppdelning i Verksamhetsbeskrivning, Standardsystembeskriv
ning och Jämförande beskrivning. Verksamhetsbeskrivningen börjar fram
ställas under behovsanalysen medan standardsystembeskrivningen även
används under införandet. Bedömningsfaktorer ska i fortsättningen användas
under både val och anpassning. Kritiska faktorer för Teknik och Applikation
fördjupas under anpassningsarbetet. Ett väsentligt tillägg i arbetsmodellen
är att en prototyp till datorstöd "SIV-DOC" Ilar implementerats. Detta
verktyg är i dagens läge begränsat till de inledande delarna av valllI-ocessen.

Perspektiv för en metodik består i detta fall av vägval och synsätt för den
vidareutvecklade SIV-metoden. Dessa överensstämmer till stora delar med
ursprunglig SIV-metod; dock med tillägg för behovsanalys och införande. En
sammanställning av alla vägval för SIV-metoden finns nu i tabellS.D (med
två deltabeller S.Dl och S.D2). Vissa förändringar har gjorts av övergripande
vägval när det gäller "metodbyggande"; dessa vägval utgör förutsättningar för
metodutvecklingen. Jämför med tabel13.A över vägval för ursprunglig SIV
metod. De skuggade ytorna i tabellS.Dl visar skillnader vad gäller aktuella
vägval. Vidare framgår av tabellS.D2 aktuella vägval för de nya utvecklings
områdena "behovsanalys" och "införande" i SIV-metoden.

Först och främst berörs vägvalet om "applikationsbredd" eftersom SIV
ansatsen går över från att vara en generell metod till att bli en gemensam
metod. Detta sker genom att komplettera SIV-metoden med basmallar
(figur 5.12) över specifika faktorer och furlktioner för olika applikations
områden (figur 5.11). Vidare berörs vägvalen om "metodomfattning" och
"metodaspekter" eftersom SIV-metoden utökas med en MiniSIV-metod samt
med möjligheter att tillämpa objektanalys (figur 5.13). Vid utvecklingen av
datorstödet SIV-DOC genomförde vi även ett antal vägval som berör
speciella frågor vid konstruktion av CASE-verktyg (se tabell S.C).
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Vägval för SIV-metoden

Förutsättningar för metodutveckling: (avsnitten 3.1.3, 5.2 och 5.3)

Perspektiv:

Applikationsbredd:

Metodomfattning:

Metodsamordning:

Metodaspekter:

Kund
perspektiv

Specifik
metod

Hopkoppling

Funktions
analys

Normal
metod

Leverantörs
perspektiv

Maximal
metod

Integration

Händelse
analys

Val av standardsystem: (avsnitten 3.2.1 och 5.1.3)

Standardsystem
och hårdvara:

Standardsystem
och leverantör:

Fristående
metod

Separat
metod

Samordnad
metod

Komplett
metod

Helhets
metod

Anpassning av standardsystem: (avsnitten 3.3.1 och 5.1.4)

Standardsystem Ensidig Ömsesidig
eller verksamhet: anpassning anpassning

Kund eller Kund- Totalt
leverantör: stöd stöd

Tabe115.D1 Vägval vid vidareutveckling av SW-metoden (del 1)
(jämför tabell 3.A)
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Vägval rör SIV-metoden

Behovsanalys för standardsystem: (avsnitt 5.1.2)

Samband med
andra områden:

Inriktning
av området:

Frikopplad

Standard
systern

Integrerad

Samverkan
egenutveckling

Införande av standardsystem: (avsnitt 5.1.5)

Fokusering:

Metodstöd:

Sak (system)

Specialinriktad

Sak & Person

Allmängiltig

Tabell S.D2 Vägval vid vidareutveckling av SW-metoden (del 2)
(för nya områden)

En översikt över den nya SIV-metodens uppbyggnad och innehåll visades av
figur 5.15. För att kunna klara av vissa speciella situationer rekommenderas
ett antal metodfördjupningar. De är preciseringar av arbetet under aktuella
utvecklingsområden och arbetssteg i SIV-metoden. En sammanställning av
behandlade metodfördjupningar och deras kopplingar till aktuella utveck
lingsområden framgår av figur 5.16. Den ursprungliga SIV-metoden saknade
en intressentmodell som utgör den tredje beståndsdelen i en metodik. Jag
rekommenderar här att SIV-metoden byggs ut med en ansvarsmatris (figur
5.10) som visar rollfördelningen mellan olika aktörer (figurerna 5.8 och 5.9)
under projektarbetet. Parallell anskaffning av standardsystem är ett special
fall som kräver att utvecklingsområdena gås igenom ett par gånger. Detta
kan även ibland bli aktuellt vid en tillämpning av MiniSIV. De övriga fyra
metodfördjupningarna är koncentrerade till vissa arbetssteg under de olika
utvecklingsområdena (enligt figur 5.16).
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Intressent- I
modell ----------------------------

Parallell
anskaffning

Separat

Gemensam

Delval

Helhetsval

MiniSIV ....

Samordnad

Lokal

Etappvis

införande

MiniSIV..
Anskaff
ningmed
SIV-metod

Strategier Avgransning Förutsätt- FörutsäU- Samordning
(steg 1) ningsanalys ningsanalys (steg Il)

(steg 1) (steg 1) (steg Fl)

Applika-
tions- Beskrivning Förutsätt- Förutsått-
orienterad basmallar ningsanalys ningsanalys
metodik (steg 2, 6, 7) (steg 1) (steg l)

Objekt- Konceptuell Utvärdering
beskrivnin~analys (steg 2b, 6Jj

(steg 8)

Förutsått- Specificera
Gränssnitt Beskrivning nin~sanalys, ochBllf' Systemtest

(steg 2,6) Utvarderinf (steg , 3) (steg 12)
(steg l, 8, l )

Figur 5.16 Den vidareutvecklade SIV-metoden med metodfördjupningar
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Den vidareutvecklade SIV-metoden och dess beståndsdelar är som tidigare
nämnts sammanfattade i figurerna 5.15 och 5.16. Det finns fyra kolumner
i figurerna för behovsanalys, val, anpassning och införande som visar de
olika metoddelarna för respektive område. Ett helhetsintryck kan vara att
SIV-metoden är en stor och omfattande metodik. Jag vill därför peka på
några omständigheter som kan bidra till att motverka detta intryck:

Vanligtvis brukar inte metoder för systemutveckling dokumentera
vägval och synsätt sonl ligger bakom rekommenderat arbetssätt. Detta
är ett bidrag som kommit fram under mitt forskningsarbete med SIV
metoden.

Det är inte meningen att man ska använda alla metodfördjupningar
i alla sammanhang. Dessa är till för att SIV-metoden ska kunna ge
anvisningar och riktlinjer för några speciella situationer som kan
uppstå vid en systemupphandling.

Man ska inte använda arbetssteg, dokumentation och bedömnings
faktorer "slaviskt" under en anskaffningsprocess. SIV-metoden ska
betraktas som en "meny" där man plockar lämpliga steg och dokument
med möjlighet att bestämma en egen ordning för arbetet. Vid mindre
tillämpningar kan MiniSIV utnyttjas.

Att komplettera SIV-metoden med specifika basrnallar för olika
applikationsområden gör arbetet enklare och mer konkret. Detta ger
även möjligheter för SIV-metoden att ge ett användbart stöd även för
upphandling av personalsystem Gfr fall I, J).

Den vidareutvecklade SIV-metoden är utformad med tanke på att under
lätta för en projektledare att kunna situationsanpassa arbetssättet till den
speciella karaktär han/hon möter inför en ny tillämpning. Detta har jag
försökt belysa med ovanstående punkter. Jag har inte här presenterat en
helt igenom färdigutvecklad SIV-metod. Det är istället en vision aven
"ideal" metod som sedan behöver operationaliseras och konkretiseras i
lämpliga handböcker och CASE-verktyg för praktisk tillämpning. i företag
och organisationer. Ett exempel på en sådan konkretisering är den' nypubli
cerade populärskriften om MiniSIV. Det är viktigt att framhäva att olika
förändringsbehov från metodprövningen har kunnat b.earbetas med olika
omfattning i den vidareutvecklade SIV-metoden. I tabell 5.A försökte jag
göra en gradering av hur färdigutvecklade olika delar är i den nya SIV
metoden.
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En paketering av SIV-metoden kan göras på olika sätt. Ett scenario är att
man publicerar ett flertal skrifter för avgränsade delar av SIV-metoden t.ex.
uppdelat på varje utvecklingsområde respektive varje metodfördjupning.
Med andra ord SIV-metoden för Behovsanalys, SIV-metoden för Parallell
anskaffning osv. Detta skulle öka tillgängligheten för SIV-metoden i närings
livet, vilket projektledaren vid Ericsson Radio Systems/ERA (fall D) upp
levde som ett problem idag.

/
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Med epilog menas att författaren ger några slutord på sitt arbete. Jag vill
först sammanfatta kort min forskningsstudie om SIV-metoden och samtidigt
presentera viktiga slutsatser av arbetet (avsnitt 6.1). Sedan behandlar jag
några förslag på fortsatt forskning inom området "Anskaffning av standard
systern" (avsnitt 6.2).

6.1 Sammanfattning och slutsatser

Det övergripande syftet med nlitt forskningsarbete har varit att konstruera
metodik för anskaffning av standardsystem som ett led i att utveckla
verksamheter hos företag och organisationer (se avsnitt 1.3, kapitel 1).
Studien omfattade tre huvudmål samt ett delrnål för att kunna genomföra
forskningsuppgiften enligt följande rubriker:

1
2
3
4

Metodutveckling
Metodprövning
Vidareutveckling
Referensram

(avsnitt 6.1.1)
(avsnitt 6.1.2)
(avsnitt 6.1.3)
(avsnitt 6.1.4)

Forskningsstudien har berört utveckling och prövning av SIV-metoden för
anskaffning av standardsystem. Jag vill nu sammanfatta de viktigaste
resultaten av studien för var och en av målen. Dessutom presenterar jag
några slutsatser och vilka kunskapsbidrag som nåtts genom forsknings
arbetet.

6.1.1 Metodutveckling

Målet var att utveckla en metod för anskaffning av standardsystem så att
systemen ska kunna ge bidrag och stöd åt företagens affärsverksanlheter.
Detta ledde fram till utvecklingen av den ursprungliga SIV-metoden som
behandlades i kapitel 3.
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SIV-projektet startade hösten 1981 på Institut V som ett samarbetsprojekt
med näringslivet. En behovsundersökning hos stiftarföretagen pekade på att
det saknades metodik för anskaffning av standardsystem. Tanken var att ett
systematiskt arbetssätt kan hjälpa kunder att fatta bättre beslut vid upphand
lingar så att valda standardsystem ger ett effektivt stöd åt företagens
verksamheter. En hel del felinvesteringar hade gjorts i form av förhastade
beslut och stora anpassningsbehov. Den ursprungliga SIV-metoden kom
därför att omfatta två delar sonl integrerades med varandra: "Val" respektive
"Anpassning" av standardsystem.

Det mest intressanta resultatet av metodutvecklingen är enligt min uppfatt
ning inte själva arbetsmodellen i SIV-metoden med ett antal steg, dokumen
tation och bedömningsfaktorer. I stället det övergripande perspektivet som
jag ägnade en hel del tid åt att artikulera vid utvecklingen av SIV-metoden.
Med perspektiv avses här vägval, synsätt och begrepp som ligger bakom
arbetsmodellen.

Att dokumentera vägvalen gör att en metod blir mer genomskinlig eller
transparent (se tabell 3.A, kapitel 3). En användare kan studera vägvalen
och bestämma om och vad han/hon vill utnyttja i SIV-metoden. Man kan
undersöka om metoden överhuvudtaget passar för den upphandlings
situation som föreligger på företaget. En systematisk redogörelse av genom
förda vägval vid metodutveckling är av generellt värde för konstruktion av
andra typer av metoder inom Information Management (Informations
behandling). Handböcker för metoder inom systemutveckling saknar idag en
precisering av de vägval som styrt metodernas utformning och innehåll.

Vidare förekommer det sällan att det bakomliggande synsättet dokumen
teras vid metodutveckling. Vid utvecklingen av SIV-metoden har jag lagt
ned ett omfattande arbete på att precisera de principer och värderingar som
påverkat metodbyggandet. En viktig erfarenhet här är att man noggrant
behöver karakterisera det tillämpningsområde eller utvecklingsmiljö
("universe of discourse") som en metod ska understödja. I detta fall gäller
det "Anskaffning av standardsystem". Denna utvecklingsmiljö karakteriseras
främst av de olika typer av jämförelser som behöver utföras mellan
verksamhetens krav och standardsystemens egenskaper. Detta har inneburit
att SIV-metoden har fått en helt annorlunda uppläggning än konventionella
metoder för systemutveckling som är inriktade på framtagning av skräddar
sydda system.
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Den ursprungliga SIV-metoden består av två delmetoder för val respektive
anpassning. Aven här har speciella synsätt påverkat delmetodernas utform
ning. När det gäller val av standardsystem vill jag framhäva betydelsen av
att formulera ett fåtal utslagsgivande ("knock-out") krav för att snabbt sålla
bort ointressanta system på marknaden. Valprocessen får sedan ett fokus på
en noggrann utvärdering av ett par slutkandidater ("finalister"). När det
gäller anpassning är den viktigaste erfarenheten att detta är en ömsesidig
process. Man behöver ofta anpassa både i verksamheten och i det valda
standardsystemet för att nå ett lyckat resultat av investeringen.

6.1.2 Metodprövning

Målet var att pröva SIV-metodens användbarhet, genomförbarhet och
logiska uppbyggnad i praktiskt projektarbete på företag (empiri) och genom
jämförelser mot andra typer av processmodeller (teori). Denna prövning av
den ursprungliga SIV-metoden behandlades i kapitel 4.

Det finns liten praxis inom Information Management eller Informations
behandling när det gäller vetenskaplig prövning av metodik för system
utveckling som är normativ till sin karaktär. Efter moget övervägande valde
jag för min studie en kombination av tre tillvägagångssätt genom att
analysera material från praktikfall, expertpaneler och kunskapsområden.

Den starkaste prövningen ägde rum utifrån erfarenheter från åtta praktikfall
som utnyttjat SIV-metoden för val och/eller anpassning i verkliga upphand
lingsprojekt i näringslivet. Vidare analyserade jag även två praktikfall som
övervägt men sedan ej använde SIV-metoden i projektarbetet. Resultaten
från praktikfallen förstärktes i vissa avseenden av synpunkter som fram
kommit vid tidigare genomförda expertpaneler i samband med metodutveck
lingen. Slutligen gjorde jag en teoretisk genomgång utifrån ett antal
relevanta kunskapsområden för att få ytterligare perspektiv på de empiriska
resultaten.

Metodprövningen har haft ett fokus på att identifiera angelägna förändrings
behov för SIV-metoden. Ett urval av elva förändringsbehov gjordes inför en
vidareutveckling av metoden. Dessa förändringsbehov baserades till stor del
på reaktioner och upplevelser hos projektledarna för praktikfallen när det
gäller deras användning av SIV-metoden i upphandlingsarbetet. Efter att ha
studerat tio praktikfall (i fyra fall har jag även direkt medverkat som
processkonsult), anser jag mig fått en bredd i undersökningsmaterialet och
en bra plattform för metodförbättringar.
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Ett viktigt syfte med metodprövningen var att studera effekter av SIV
metodens användning i praktiskt projektarbete vad avser t.ex. beslutskvalitet,
tidsutdräkt och kompetensutveckling. Att på ett systematiskt sätt undersöka
effekter av specifika metoder på resultatet för en systemutveckling verkar
vara ett nytt grepp inom området Informationsbehandling. Här vill jag
rekommendera andra forskare och konsulter att alltid utvärdera vilka
effekter deras metoder har på projektarbeten i olika organisationer. En
bedömning av effekter är en indikation på en yttre validitet hos en metod
medan förändringsbehoven mer avser den inre validiteten.

Den viktigaste erfarenheten från metodprövningen är enligt min uppfattning
frågan om situationsanpassning. Det går inte att använda SIV-metoden rakt
av i en verklig projektsituation. Man måste vara öppen för en varierad
användning av SIV-metoden för olika upphandlingssituationer. Det finns
flera faktorer som talar för behovet av situationsanpassning t.ex. skillnader
mellan applikationsområden, varierande komplexitet för skilda upphand
lingsprojekt och olika kunskaper/kompetens hos projektledare. Vidare
måste SIV-metoden vara väl "matchad" med väsentliga egenskaper för den
beslutsmiljö som råder i organisationen samt stämma överens med hur
ledande aktörer tänker och fungerar på företaget.

6.1.3 Vidareutveckling

Målet var att ge olika förslag till förbättringar av den ursprungliga SIV
metoden som bygger på erfarenheter och framkomna förändringsbehov från
genomförd prövning. Detta ledde fram till en vidareutveckling av SIV
metoden som presenterades i kapitel 5.

Metodprövningen ledde fram till ett antal angelägna förändringsbehov för
SIV-metoden som grupperades i fyra kategorier: Metodöversikt, Metod
fördjupning, Metodförenkling och Datorstöd. Dessa utgjorde basen för
vidareutvecklingen där jag skisserade på en vision om en "ideal" metod för
anskaffning avstandardsystem. Den vidareutvecklade SIV-metoden behöver
sedan operationaliseras och konkretiseras i lämpliga handböcker och CASE
verktyg för praktisk tillämpning i företag och organisationer. Ett antal
konkreta bidrag har till dags dato redan hunnit implementeras i form av
MiniSIV-metoden, VFS-metoden och SIV-DOC som datorstödsprototyp.
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Som ledstjärna under arbetet med vidareutveckling av SIV-metoden har jag
haft frågan om situationsanpassning som var en stark erfarenhet från
metodprövningen. Detta har manifesterats på olika sätt i den vidare
utvecklade SIV-metoden:

Uppdelning på en Grund-metod (komplexa tillämpningar) och en
Mini-metod (enklare tillämpningar).

Möjligheter till överlappande arbete under en upphandlingsprocess
vilket ger en ökad flexibilitet.

Basmallar med specifika faktorer och funktioner för olika applika
tionsområden för standardsystem.

Metodfördjupningar som parallell anskaffning och objektanalys som
nyttjas när sådan problematik uppstår.

SIV-metoden är idag utformad med tanke på att en projektledare ska kunna
situationsanpassa arbetssättet till den speciella karaktär som han/hon möter
inför en ny tillämpning.

Mitt övergripande bidrag med hela arbetet har varit att beskriva hur SIV
metoden genomgått en forskningscykel med metodutveckling, metodpröv
ning och vidareutveckling. Den ursprungliga SIV-metoden betraktades som
en hypotes över ett tänkbart arbetssätt vars användbarhet och genonl
förbarhet prövades empiriskt i ett antal praktikfall. Metodprövningen
resulterade så småningom i en vidareutvecklad SIV-metod som utgör en
reviderad hypotes för framtida test inom området. Denna ansats överens
stämmer med Valdelins (1974, s. 47-49 ) syn på konstruktion och validering
av hypoteser inom företagsekonomisk forskning.

En slutsats som jag kan dra efter allt arbete i SIV-projektet är att en metod
aldrig kan bli helt färdigutvecklad. SIV-metoden kommer hela tiden att
behöva revideras utifrån nya kunskaper om upphandlingsprocesser i olika
företagsmiljöer. Metoder lever i en dynamisk miljö inom vårt ämnesområde
Information Management och måste anpassas till aktuell utveckling vad
gäller t.ex. nya rön om elektroniska dokument, "de facto" standarder för
gränssnitt och modern CASE-teknologi.
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Min förhoppning är att SIV-metoden på sikt ska hjälpa kunder att bli
effektivare som inköpare av standardsystem genom att fatta mer genom
tänkta beslut. Detta genom att SIV-metoden ger möjligheter för kunder att
ställa kritiska frågor till leverantörer och värdera deras erbjudanden i
standardsystemen. Här ligger en stor samhällsekonomisk nytta om använd
arnas kompetens kan utvecklas och om andelen felinvesteringar i program
vara minskar hos företagen. Ett intressant experiment i denna riktning är
lanseringen av MiniSIV-metoden i samverkan med den nationella databasen
(Programvarubiblioteket), vilka ska fungera som "rikslikare" för framtida
upphandlingar av standardsystem på den svenska marknaden.

6.1.4 Referensram

Målet var att utarbeta nödvändiga klassificeringar och modeller för att
kunna beskriva hur standardsystem kan användas som ett hjälpmedel vid
utveckling av företags affärsverksamheter. Detta ledde fram till en
referensram som underlag för utveckling och prövning av metodik för
anskaffning av standardsystem. Referensramen bildade en utgångspunkt för
forskningsarbetet och blev därigenom ett delrnål för studien. Referensramen
presenterades i kapitel 2.

Forskningsarbetet behandlar ämnet "Anskaffning av standardsystem för att
utveckla verksamheter". Jag har därför utarbetat en referensram som
försöker placera in standard~ystem i ett större perspektiv som en möjlighet
vid utveckling av verksamheter och ~ informationssystem inom företag.
Studien.har ett speciellt fokus på metodik och då särskilt SIV-metoden för
upphandling av standardsystem. Det var därför angeläget att i min
referensram precisera vad som menas med en metodik och vilka delar den
kan bestå av.

Ett intressant försök från min sida är jag applicerat livscykelbegreppet från
företagsekonomisk forskning (t.ex. produktutveckling) för att kunna beskriva
olika kretslopp som har relevans för vårt område Information Management.
Jag har kommit fram till att livscykler för verksanlheter, informationssystem,
standardsystem och även metoder har ett likartat mönster. Detta underlättar
för oss att se intressanta samband mellan olika livscykler inom ett företag.
Standardsystem kan betraktas som ett specialfall av informationssystem som
i si~ tur ingår som en del aven verksamhet på ett företag.
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"Utveckling" utgör startfasen på en livscykel och har stor betydelse för att
olika delar kommer att fungera på avsett sätt inom företaget. Jag har även
här funnit intressanta samband mellan olika typer av utvecklingsrnodeller.
ISAC-modellen för informationssystemutveckling kan användas som ett för
steg till SIV-modellen för anskaffning av standardsystem. Både ISAC
modellen och SIV-modellen kan ingå som delar i en mer övergripande
modell för verksamhetsutveckling t.ex. V-modellen. Min förhoppning är att
referensramen kan vara av nytta även vid andra typer av utveckling inom
företag och organisationer än för bara anskaffning av standardsystem.

Vidare har jag funnit att "utveckling" inte är ett enhetligt begrepp utan
behöver klassificeras efter olika dimensioner. Detta föranledde mig att
utarbeta ett antal taxonomier för verksamhetsutveckling, systemutveckling
och anskaffning av standardsystem. Enligt dessa klassificeringar är anskaff
ning av standardsystem exempel på en åtgärd inom systemutveckling, som
i sin tur är exempel på en åtgärd inom verksamhetsutveckling. Jag upptäckte
här att skilda utvecklingsåtgärder ofta kräver olika typer av metodik.

6.2 Fortsatt forskning

Forskningsarbetet med SIV-metoden har lett mig in på ett par nya fråge
ställningar om standardsystem som fenomen. Hur går företag tillväga när de
upphandlar standardsystem? Hur kommer morgondagens standardsystem att
utformas? Jag vill avsluta med att ge några förslag till fortsatt forskning för
dessa undersökningsfrågor (avsnitten 6.2.1 - 6.2.2). Vidare ger jag några
ideer kring fortsatt arbete med prövning och utveckling av SIV-metoden
(avsnitten 6.2.3 - 6.2.4).

6.2.1 Standardsystem i näringslivet
• en undersökning av behov och arbetssätt

Min forskningsstudie har varit inriktad på att utveckla och pröva metodik
för anskaffning av standardsystem. En metodik ger här råd och anvisningar
för hur en anskaffningsprocess bör genomföras på företag. Forskningsarbetet
har således haft en norn1ativ karaktär. Det finns även andra arbetssätt än
att utnyttja metoder för upphandling av standardsystem. I kapitel 1 (avsnitt
1.2.3) redogjorde jag för några andra vanliga arbetssätt eller beteenden som
förekommer på marknaden t.ex. "Ledningen avgör", "Ryggen fri" och att bli
"Kär i ett system".
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En möjlighet till fortsatt forskning är att undersöka hur företag praktiskt går
tillväga när de köper standardsystem på marknaden. En sådan forsknings
studie ger underlag för att b1.a. analysera vilket behov av metodik som olika
aktörer upplever i dagens läge när det gäller anskaffning av standardsystem.
Detta forskningsarbete skulle få en deskriptiv karaktär. En undersökning.av
behov och arbetssätt vid anskaffning av standardsystem i näringslivet kan
t.ex. omfatta följande frågor:

Hur stor andel investeras i standardsystem inom olika områden och
branscher?

Används standardsystem även för strategiska tillämpningar som ett led
i att skapa konkurrenskraft genom informationsteknologi (IT)?

Vilka arbetssätt förekommer när företag väljer, anpassar och inför
standardsystem i deras verksamheter?

Vilka effekter nås i företagen när man upphandlar standardsystem
enligt olika arbetssätt?

Vilka faktorer påverkar graden av framgång hos företag vid investe
ringar i olika typer av standardsystem?

Hur många företag och upphandlingsprojekt har använt SIV-metoden
i någon form vid anskaffning av standardsystem?

Undersökningen kan även syfta till att studera skillnader mellan olika
företagsstorlekar och applikationsområden. Det skulle även vara värdefullt
att jämföra systemupphandlingar mellan olika länder och kulturer Gfr
Bansler, 1990, s. 193).

Enligt min erfarenhet har det genomförts mycket få kartläggningar av hur
upphandlingar av standardsystem äger rum på den svenska marknaden. Det
finns en del värdefulla undersökningar inom MPS-området (Mattsson et al,
1989 & Ovrin et al, 1990). Vidare pågår ett intressant avhandlingsprojekt vid
Handelshögskolan i Stockholm som undersöker inköp av administrativa
system inom offentlig förvaltning (Winberg, 1991).
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6.2.2 Visioner om framtida standardsystem
• en framtidsstudie av morgondagens system

Det finns idag olika typer av standardsystem på marknaden. I kapitel 2
(avsnitt 2.3.2) redogjorde jag för en klassificering av standardsystem i två
dimensioner efter graden av förspecificering respektive standardisering. Se
figur 2.8. En trolig utvecklingslinje är att vi i framtiden går nlot standard
system som har karaktären av "plattformar" (programmerbara system) än
som tidigare mer fastlåsta, tabellstyrda system. Detta ger möjligheter till
bättre anpassningar av systemen till företagets unika situation sanlt ökad
flexibilitet vid förändringar i affärsverksamheten.

Det är även möjligt att gränserna mellan systemupphandling och egen
utveckling kommer att suddas ut alltmer i framtiden. Vi kommer då att få
mixade system på företagen med komponenter av standardsystem, genere
rade system och skräddarsydda system (se figur 2.5, kapitel 2). Inom det
framväxande området "objektorienterad systemutveckling" förespråkas b1.a.
fördelar med att växla mellan att skapa och återanvända programkompo
nenter (jfr Thomas, 1989 & Coad-Yourdon, 1990). Dessa kallas för objekt
eller block och kan vid återanvändning betraktas som standardsystem i
miniatyrformat.

En tänkbar utvecklingslinje är att leverantörer kommer att marknadsföra
sina system i form av mindre standardmoduler eller "pusselbitar". Kunden
får sedan kombinera ihop dessa komponenter till ett helhetssystem. Även
speciella systemleverantörer kan komma att sätta samman och bygga
lösningar utifrån komponenter på uppdrag från en kund (jämför modulhus).
Detta förutsätter att det finns standardiserade gränssnitt mellan modulerna.

Jag har ovan antytt några visioner av morgondagens standardsystem på
marknaden. Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en framtids
studie inom området. Speciellt intressant skulle det vara att undersöka hur
de större leverantörerna ser på den kommande utvecklingen för standard
systern och vilka scenarios de skisserar för framtiden. Detta kan användas
som underlag för att studera om aktuella metoder, databaser (över program
varor) och CASE-verktyg tar hänsyn till hur framtida standardsystem
kommer att utformas av programvaruleverantörer.
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6.2.3 Företagstest av SIV-metoden
- en metodprövning för olika applikationsområden

Det finns för närvarande begränsad empiri över hur SIV-metoden fungerar
i praktiska tillämpningar. I kapitel 4 (avsnitt 4.1) studerade jag åtta praktik
fall som använt SIV-metoden för val och/eller anpassning av standard
systern. Dessa praktikfall fördelade sig på olika applikationsområden enligt
tabell 4.A. Det är angeläget att SIV-metoden utsätts för fortsatta företags
test inom olika områden. Främst eftersöker jag här mer erfarenheter från
användning av SIV-metoden för upphandling av CAD/ CAM-system, MPS
system och KIS-system.

När det gäller personalsystem undersökte jag två praktikfall som övervägt
men sedan ej använde SIV-metoden (avsnitt 4.2). Här är det värdefullt att
i nya tillämpningar pröva vilka delar av SIV-metoden som kan vara aktuella
som ett stöd vid upphandling av personalsystem. Standardsystem som är
branschspecifika kommer alltmer att finnas tillgängliga på marknaden. Här
behöver SIV-metoden förmodligen situationsanpassas för olika branscher.
Detta ställer krav på mer empiri och praktiska erfarenheter.

SIV-metoden utvecklades ursprungligen för större och mer komplexa
upphandlingssituationer. Vid metodprövningen i kapitel 4 framkom behov
av någon form av förenklad metodik. Detta ledde så småningom fram till
en vidareutveckling aven MiniSIV-metod för nlindre tillämpningar (avsnitt
5.3, kapitel 5). MiniSIV är nyligen publicerad (STU, 1991) vilket gör det
möjligt att få erfarenheter när småföretag köper standardsystem. En under
sökning bör här ta sikte på att testa MiniSIV inom olika applikations
områden och branscher.

6.2.4 Fortsatt utveckling av SIV-metoden
- en analys av förändringsbehov på längre sikt

Forskningsstudien har varit fokuserad på att identifiera förändringsbehov för
SIV-metoden som ett underlag för en vidareutveckling. Metodprövningen
ledde fram till totalt 27 förändringsbehov bland vilka jag valde ut 11
förändringsbehov. De utvalda förändringsbehoven har tillgodosetts i olika
omfattning i den vidareutvecklade SIV-metoden. Vissa förändringsbehov
behöver på sikt bearbetas ytterligare. Som exempel kan nämnas problema
tiken kring "gränssnitt" där jag valt att awakta ytterligare metodutveckling
innan pågående standardiseringsarbete hunnit mogna inom området.
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Det återstår dessutom ett antal förändringsbehov (utöver de 11 utvalda) som
kan behöva tillgodoses i en framtida SIV-metod. I detta sammanhang vill
jag främst lyfta fram behovet av att komplettera SIV-metoden med riktlinjer
för avtalsjuridik. En ny köplag som nyligen trätt i kraft och ett nytt standard
avtal inom området, s.k. Avtal 90 (Dejve-Wahlin, 1991), gör det angeläget
att undersöka hur framtida upphandlingar med hjälp av SIV-metoden
kommer att påverkas.

De ovan nämnda förslagen till fortsatt forskning kan även resultera i helt
nya förändringsbehov för SIV-metoden. En kartläggning av dagens arbetssätt
(avsnitt 6.2.1) och en framtidsstudie av morgondagens standardsystem
(avsnitt 6.2.2) kan ge upphov till vidgade perspektiv på hur metodik kan
utformas. Dessutom ger utökade företagstest av SIV-metoden (avsnitt 6.2.3)
alltid nya impulser inför en vidareutveckling på längre sikt.

Inom en snar framtid komnler den nationella databasen över programvaror
att tas i drift på den svenska marknaden. Detta programvarubibliotek kan
innebära att flertalet upphandlingar kommer att behöva tillgång till någon
form av datorstöd eller CASE-verktyg. Av den anledningen är det viktigt att
datorstödet SIV-DOC byggs ut från en prototyp till en färdig produkt (se
avsnitt 5.4, kapitel 5).

Informationsteknologi används alltmer inom strategiska tillämpningar för att
skapa och stärka konkurrenskraften hos företag (se t.ex. Stymne, 1989). En
intressant fråga är hur företag kan utnyttja olika typer av standardsystem för
strategiska ändamål. Standardsystem har traditionellt använts på en mer
operativ nivå inom företag för att effektivisera den interna verksamheten (sk
"smör och bröd" rutiner). En möjlighet är att koppla ihop standardsystem
från olika applikationsområden inom ett företag för att skapa strategiska
fördelar. En intressant vidareutveckling av SIV-metoden är för upphand
lingar som berör strategiska användningar av standardsystem på företag. I
detta sammanhang är det viktigt att metodiken stödjer de strategiska
processer som äger rum inom organisationen (se Earl, 1990).
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English Summary

Acquisition of Application Packages for Developing Business Activities
• Development and Validation of the SIV method

7.1 Research Area (based on Chapter 1)

Acquisition of application packages (or packaged software) represents an
opportunity for many companies to develop their business activities.
Application packages are ready-made software which you can buy from a
vendor or reuse from other organizations. My main proposal here is that
application packages should support business needs in a company. They
should have the desired effect, and benefits for business activities.

There are a lot of investments in packaged software in organizations today
as an alternative to own-developed systems. It has, however, been apparent
that some investments are direct failures. Many packages give limited
support to business needs or at worst will be unused in companies. It is also
difficult to choose amongst the huge supply of application packages on the
market.

This background to my research involves questioning whether a systematic
way of working with software acquisitions could improve the situation. In
our area Information Management we have a vast number of approaches to
information systems development. But there is a shortage of methodologies
to deal with an application package environment. Previous research work in
Information Management and Information Processing has not thoroughly
penetrated the question of methodologies for a package situation.

The overall purpose of my research work was therefore to construct a
methodology for acquisition of application packages as a way to develop
business activities in organizations. The work has three main goais:

1 Method Development
To develop a method for acquisition of application packages in order
to support business activities.
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2 Validation
To validate or test the method according to workability, realizability
and logical foundation in real project work (empirical issue) and
through a literature review (theoretical issue).

3 Further Development
To improve or revise the method based on the experiences and
change proposals from the validation.

The research work is focused on the SIV method which is originally
developed as a cooperation project between Institute Vand the business
world. The SIV method has been designed through systematizing experi
ences of professionaI experts on package acquisition from different
companies like ABB, Alfa-Laval, Arla, Ericsson and Philips.

7.2 Frame of Reference (based on Chapter 2)

Acquisition of application packages is an alternative for information systems
development which in turn is a way for developing business activities in
organizations. Information systems, like other products, go through a life
cycle. We can identify four main stages in a life cycle: (1) Development, (2)
Systems in Use, (3) Maintenance and last (4) Withdrawal.

The research study paid attention to the first stage in the life cycle. My
research problem was: How do we "attack" information systems development
when a company wants to acquire application packages for improving their
business activities? Acquisition of packaged software is a special case of
systems development. I have recognized that information systems develop
ment in an application package environment needs different types of
methodologies and CASE tooIs.

The concept of "methodology" is crucial for the research work and needs to
be clarified. By a methodology I mean concrete guidelines for a systematic
way of working with development tasks in organizations. A methodology
prescribes how different actors should behave during a change process. It
gives many recommendations for efficient work and is normative -in this
sense. A method is a special example of some type of methodology. The
SIV method is a concrete example of a methodology for package acquisi
tion.
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I have distinguished three main parts of a methodology: Perspective, Work
model and Interest model. The perspective illustrates some basic assump
tians behind the methodology in terms of principles for "good" work, main
choices for method development and a set of well-defined constructs. A
work nl0del divides the development process into a number of perceivable
and delimited tasks. An interest model then connects the tasks to different
actors who should be responsible for the development work.

7.3 Method Development (based on Chapter 3)

It is usually a rather conlplex task for companies to acquire application
packages in a systematic manner. We therefore have to divide the systems
work into a number of manageable subtasks in order to achieve good
results. The SIV model consists of a high level of three main development
areas:

1 Selection
between several available packages in the market for our delimited
business area. An efficient way is to formulate a few "knock-out"
factors to rapidly screen out poor alternatives and focus on a couple
of candidates ("finalists") for closer examination.

2 Adaptation
of the selected application package and the business activities to each
other. This is a mutual process where you have to consider modifica
tions in both package and activities.

3 Implementation
of the modified application package in real life to support the
business activities. This means both the technical installation of the
software package and efforts at anchoring the system to users in the
organization.

The original SIV approach contains two integrated method parts for
selection and adaptation. The ISAC method for change analysis can be used
as a basis for the work with selection and adaptation according to the SIV
method. The work model of the SIV method consists of method steps,
description techniques and evaluation criteria for acquisition of application
packages. The original SIV method does not have an interest model
connected to the work model.
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An interesting result from the research work on method development is my
effort to articulate the perspective behind the SIV method. It is here
important to characterize the special properties of the "universe of
discourse" that a method should support. Acquisition'of packaged software
is mainly characterized by a large number of comparisons between
requirements of the business activities and what is offered in the application
packages. This has led to an SIV method design which is different from
conventionaI methodologies for systems development.

It is also important to describe the main choices behind the construction of
the SIV method. There are always alternatives to choose between when
building methodologies. We are more or less aware of these alternative
designs. I have tried to identify the properties which have implied, essentiaI
choice possibilities during our development of the SIV method. Showing the
main choices will make the methodology more visible or transparent.
Examples of main choices that were made for the original SIV method are:
(1) Customer (buyer) perspective instead of a vendor (seller) perspective,
(2) General method instead of an application specific method and (3)
Maximum method in stead of a minimum method to handle different
acquisition cases.

7.4 Validation (based on Chapter 4)

Scientific validations of normative methodologies for systems development
in Information Management remain fairly limited. For the original SIV
method I have chosen a validation procedure consisting of three parts:
Cases, Expert panels and Literature review. The first two approaches are
empirical investigations and the last a theoretical analysis of the SIV
method. The SIV method has been validated against workability, realiza
bility and logical foundation..

The strongest validation was carried out by analyzing eight cases that have
used the SIV method for selection and/or adaptation in real projects in
trade and industry. The cases are described from th,e project leaders' point
of view because they were responsible for the method used in the project
groups. The validation of the eight cases is focused on:

Reactions
Positive and negative criticism on different parts of the SIV method
experienced from practical project work.
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Change Proposals
Needs for adjustments and supplements to the SIV method which
have emerged from problems and difficulties in applying the method
in practice.

EfTects
Impact of the SIV method on the project result regarding e.g. decision
quaIity, time span, resource consumption and competence develop
ment.

I have also analyzed two more cases which took into consideration the SIV
method in project work but did not move on to any specific application. The
empirical results of the change proposals were strengthened in some
respects from evaluations of the SIV method by professionals in a few
expert panels. At last I carried out a literature survey to look for concrete
process modeIs from different disciplines in order to review the SIV method
slightly further. In addition to research findings on application packages I
have based my review on results from purchasing theory, decision theory
and information systems theory.

The most important outcome of the validation is the need to adapt the SIV
method to different situations. It is not feasible to apply the whole
methodology at the same time in a real acquisition project. Instead you have
to be open to a varied usage of the SIV method to match the decision
culture in a specific organization. There are several factors which point to
a need for situation adaptation e.g. differences between application areas,
varying complexity in acquisition projects and different competence of
project leaders..

7.5 Further Development (based on Chapter 5)

The validation focuses mainly on identifying change proposals as a basis for
further development of the SIV method. In total, I recognized 27 change
proposals, 11 of which I selected for closer examination. The change
proposals were grouped in four categories: Method Overview, Method
Enlargement, Method Simplification and Computer Support.

During the work with improvement of the SIV n1ethod I have been
influenced by the question of situation adaptation which was strongly
supported by evidence from the n1ethod valid·ation. This is manifested in
different ways in the revised SIV method:
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Two versions of the SIV approach: Basic Methodology (for complex
cases) and Quick Guide (for simple cases).

The opportunity of having overlapping steps between selection,
adaptation and implementation in order to obtain increased flexibility.

Basic tempIates containing specific factors and functions for different
application areas using application packages.

Method enlargements such as paralIeI acquisition of packages which
can be utilized in special cases.

The SIV method is now designed so that a project leader can more easily
adapt his/her way of working to the special acquisition milieu he/she faces
in the organization. Furthermore the SIV approach has been supplemented

I with an interest model and with method support for the implementation
phase.

By CASE tools we mean some computer support for formalizable parts of
methodologies. CASE is an acronym for Computer Aided Systems
Engineering. Such a computer support can be a powerful tool for speeding
up a process of package acquisition. I have designed a CASE tool called
SIV-DOC in order to make a more efficient use of the SIV method in
project work. SIV-DOC is a prototype and works like a computerized
retrieval system for libraries. The main idea is that you first define
requirements for our business activities and then search through external
databases of packaged software. After that you can do more detailed
evaluations and simulations for the candidates. The Swedish government in
cooperation with trade and industry is financing a development project for
building up a nationwide library of packaged software. SIV-DOC can be
linked, as an evaluation tool, to this national database of software products.

7.6 Conciusions (based on Chapter 6)

Acquisition ofpackaged software is a very special development environment.
My research would seem to indicate that it is not fruitful to utilize ordinary
methodologies for package acquisition. This depends on the fact that
package acquisition is managed in a different way. We have to make a lot
of comparisons between requirements for the company's business activities
and offerings of the application packages in the market. Selection and adap-
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tation are typical development areas and are seldom found in other forms
of systems development. Furthermore we are heavily dependent on the
service and support from vendors behind the application packages.

We have today a huge number of approaches for information systems
development. But there is a shortage of methodologies and CASE tools for
an application package environment. It seems that the development work
at Institute V resulting in the SIV method and the CASE tool SIV-DOC
will be in the forefront of future research. My main contribution in
presenting this thesis is to describe how the SIV method has gone through
a research cycle with method development, validation and further develop
ment. The original SIV method can be regarded as a hypothesis of a
possible way of working with acquisition processes. This hypothesis was
validated empirically in a range of cases and theoretically against some
relevant process modeIs. The SIV method was then developed further and
now represents a revised hypothesis for future company tests.

For some related reports in English about information systems development
and acquisition of application packages focusing on SIV methodology see
Nilsson (1988 & 1990a).
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Översikt över metoder

Det finns ett stort praktiskt behov av att få ett helhetsgrepp om vilka olika
metoder som finns på den svenska marknaden när det gäller systemutveck
linge En översikt över några utvalda skandinaviska och internationella meto
der för systemutveckling framgår av tabell I:A. Det är ett försök från min
sida att placera in dessa metoder enligt en klassificering efter funktions-,
objekt- och händelseanalys. Klassificeringen presenterades i kapitel 2
(avsnitt 2.4.3). För de läsare som är intresserade av någon speciell metod
finns hänvisningar till litteratur i tabellen. Dessutom finns litteratur som ger
olika former av metodöversikter t.ex. Andersen (1991), Bergman (1981),
Canning (1979), Olle et al (1982, 1986), Tengblad et al (1988), Wrycza
(1990a) och Zielinski-Rawinski (1988).

Vissa metoder är dedicerade för en viss aspekt medan andra metoder
försöker omspänna flera aspekter. Tendensen är att man försöker bygga ut
befintliga metodansatser med fler aspekter eller att skapa metodkedjor av
ansatser från olika aspekter. I tabell I:A har metoderna delats in i sex
grupper beroende på vilken eller vilka aspekter som omfattas. I vissa fall har
ett kryss angetts inom parentes (x) vilket skall tolkas som att metoden har
inslag av ifrågavarande aspekt men att metoden i grunden först och främst
tillhör en annan angiven aspekt. Nedan presenteras kort de olika grupperna
av metoder.

Funktionsanalytiska metoder är historiskt sett de första som började
tillämpas på företag och organisationer (slutet 1960-tal). I Skandinavien har
ISAC-metoden från Institut V blivit stilbildande för många senare utveck
lade metodansatser. ISAC-metoden har fått störst spridning inom verksam
hetsanalys och informationsanalys vid systemutveckling. SIV-metoden för
anskaffning av standardsystem har utvecklats inom Institut V som ett
komplement till ISAC-metoden. Programator har utvecklat två olika
metoder som fått stor spridning på den svenska marknaden, nämligen MBl
för verksamhetsanalys och SAK för informationsanalys och system
konstruktion. De skandinaviska metoderna dokumenterar framtagna resultat
i verksarrlhetsorienterade grafer som visar samband mellan fysiska flöden
och informationsflöden inom ett företag.
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Internationella metoder för funktionsanalys (främst från USA) begränsar sig
oftast till att enbart beskriva informationsflöden. Ett vanligt beskrivningssätt
är att använda s.k. dataflödesdiagram. Den mest kända metodfamiljen går
under benämningen SASD som ursprungligen initierades av Yourdon. Idag
finns ett par varianter av metodiken men de bygger på samma synsätt
(DeMarco, 1978 resp. Gane & Sarson, 1979). SASD har även en speciell
utbyggnad mot realtidstillämpningar (RT) som innebär att dataflödes
diagrammen kompletterats med händelselogik. Ett par andra traditionella
metoder för funktionsanalys på den amerikanska marknaden är SADT från
SoITech och HIPO från IBM.

Objektanalytiska metoder är inriktade på att framställa datamodeller eller
konceptuella modeller. Dessa modeller kan användas både inom verksam
hetsanalys och informationsanalys. Inom Skandinavien finns en rad metoder
som kan uppfattas som olika "dialekter" av datamodellering. Den mest
spridda metoden i Sverige är SASMO som ursprungligen utvecklades på
företaget SAS. SASMO representerar en enkel variant av datamodellering
och bygger på den mer utförligare SCB-metoden som arbetats fram under
ledning av Bo Sundgren. SASMO och SCB-metoden tillåter fIerställiga
relationer mellan objekt. Inom forskningsorganisationen SISU har under
ledning av Janis Bubenko jr. ett par metoder för konceptuell modellering
med binära relationer utarbetats: CMOL som är ett teoretiskt grundverk
och SIMOL som är en företagsanpassad metod.

OH-metoden som står för Objekt-jHändelseanalys är den första svenska
metoden som explicit byggde ut datamodellerna med händelser för att
representera dynamiska inslag i verksamheter. Även SCB-metoden och
CMOLjSIMOL har påbyggnader med händelselogik. SUDD är en enklare
form av datamodellering som arbetats fram inom Programator. I Norge har
en tradition bildats kring metodfamiljen SYSDOC och EASYDOC (bantad
version av SYSDOC). Speciellt EASYDOC har stora likheter med den
svenska SASMO-metoden. Internationellt finns två mycket välkända
metoder för datamodellering ER och NIAM. ER eller Entity-Relationship
utvecklad av Peter Chen (USA) har blivit normgivande för ett stort antal
utvecklade datamodelleringsansatser världen över. NIAM utvecklad av G.M.
Nijssen (Holland) har stor spridning inom Europa. ER tillåter flerställiga
relationer medan NIAM är uppbyggd kring binära relationer.
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METOD Litteratur Funk- Obj- Händ-
tion ekt else

ISAC Lundeberg et al (1978a) x
SIV Anveskog et al (1982-84) x
MBl Hugoson et al (1983) x
SAK Wigander et al (1979) x
SASD/1 DeMarco (1978) x
SASD/2 Gane-Sarson (1979) x
SASD/RT Ward-Mellor (1985) x (x)
SADT SoITech (1976) & Ross (1977) x
HIPO Katzan jr. (1976) x

SASMO Axelsson-Ortman (1985 & 1990) x
SCB Lagerlöf-Malmborg (1987) & x (x)

Sundgren (1984, 1991)
CMOL Bubenko jr.-Lindencrona (1984) x (x)
SIMOL Lindencrona-Wangler (1986) x (x)
OH Olenfeldt (1977 & 1985) x (x)
SUDD Jonegård (1986) x
SYSDOC Aschim-Mostue (1982) x
EASY- 0ren (1985) x

DOC
ER Chen (1976) & x

Teorey et al (1986)
NlAM Nijssen (1977) & x

Verheijen-Van Bekkum (1982)

(x) = Metoden har inslag av ifrågavarande aspekt

Tabelll:A Översikt metoder (del l)
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METOD Litteratur Funk- Obj- Händ-
tion ekt else

RUTH- EPOC System (1989) x
METOD Hernbäck et al (1990)

RUTIN- Axelsson-Ortman (1985 & 1990) x
SKISS

VÄGG- Boug et al (1976) x
GRAF

JSD Jackson (1983) & (x) x
Ingevaldsson (1985)

SID Jacob (1983) x

LOGIC Data Logic (1989) x x
REFLEX Programator (1989) x x

SIM Goldkuhl-Röstlinger (1988) & x x
Sellden (1982)

SMX Jäderlund (1981) x x

SVEA/ Axelsson-Ortman (1985 & 1990) x x
DIRECT

OBS Cammersand-Zackari (1987) x x

RASK Statskonsult (1989) x x x
lEM Martin (1987) x x x
REMORA Rolland-Richard (1982) & x x x

Cauvet et al (1989)

(x) = Metoden har inslag av ifrågavarande aspekt

Tabell LeA Översikt metoder (del 2)
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Händelseanalytiska metoder koncentrerar sig på att beskriva tidsmässiga
förlopp. I Skandinavien finns främst olika metoder utvecklade för rutin
analys och ärendeorienterade beskrivningar av verksamheter. På svenska
marknaden finns två "dialekter" för rutinanalys som kallas för RUTH
metoden och RUTINSKISS-metoden. Dessa arbetar med populariserade
grafer över verksamhetens rutiner. I Norge lanserade man en metodansats
som kom att betecknas Vägg-grafer sonl har inspirerat den svenska metod
utvecklingen för rutinanalys. Av namnet kan man drista sig till att alla
dokument för en rutin klistras upp på en "vägg" och att man sedan ritar
tidsmässiga samband mellan dessa dokument.

Internationellt sett har andra former av händelseanalytiska metoder
utarbetats. Som exempel kan nämnas JSD och SID. Jacksons engelska
metod för systemutveckling JSD är uppbyggd kring s.k. "life history
diagrams" och dokumenterar sekvenser, iterationer och selektioner av
företeelser. Till viss del har man ett objektanalytiskt synsätt i JSD-metoden
även om man inte arbetar direkt med datamodeller. SID eller State
Transition Diagrams är en allmän metodik för att arbeta med tillstånds
diagram i syfte att dokumentera möjlig och tillåten ordning mellan olika
systemkomponenter (t.ex. dialog-växlingar).

Det finns även en hel del metoder på marknaden som kombinerar två eller
alla tre aspekterna vid systemutveckling. En kombination av funktionsanalys
och objektanalys finns att tillgå i de två mest använda utvecklingsmodellerna
i Sverige; LOGIC och REFLEX. LOGIC-metoden som marknadsförs av
CAP Gemini Logic är en metodkedja av två internationella metoder:
SASD/1 för funktionsanalys och ER för objektanalys. REFLEX som
marknadsförs av Progranlator är en metodkedja av de egenutvecklade
metoderna MBl/SAK för funktionsanalys och SUDD för objektanalys.

När det gäller en kombination av funktionsanalys och händelseanalys kan
man omnämna de svenska metoderna SIM och SMX. SIM-metoden arbetar
med handlingsgrafer som beskriver verksamhetsfuflktioner och deras
tidsmässiga samband. SMX-metoden (SystemMatriX) är en matrisansats för
att beskriva verksamhetens processer och bakomliggande styrlogik. Vad
avser en kombination av objektanalys och händelseanalys finns detta i
utvecklingsrnodellen SVEA/DIRECT som ursprungligen togs fram inom
Konlmundata. SVEA/DIRECT innehåller en metodkedja av SASMO
metoden för objektanalys och RUTINSKISS-metoden för händelseanalys.
På liknande sätt innehåller OBS-metoden från Televerket en kombination
av SASMO och RUTINSKISS.
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Avslutningsvis finns det metoder som innehåller väsentliga moment av alla
tre aspekterna tillsammans. RASK är en svensk utvecklingsrnodeli som
marknadsförs av Statskonsult Systemutveckling och kan närmast liknas vid
en verktygslåda med t.ex. SASD, ER och RUTH. lEM är James Martins
brittiska metod för Information Engineering (lE) och är en allomfattande
metodik för systemutveckling med funktionsdiagram, datamodeller och
tillståndsdiagram. REMORA är en fransk metod som i en och samma
beskrivningsteknik modellerar olika funktioner (operationer), objekt samt
händelser som knyter samman dessa.
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Översikt över CASE-verktyg

Det finns även ett stort behov av att få ett helhetsgrepp om vilka olika
CASE-verktyg som finns för systemutveckling på den svenska marknaden.
En översikt över några utvalda skandinaviska och internationella CASE
verktyg framgår av tabell II:A. Det är ett försök från min sida att placera in
dessa CASE-verktyg enligt en klassificering efter fUflktions-, objekt- och
händelseanalys. I kapitel 2 presenterades denna klassificering (avsnitt 2.4.3)
samt CASE-verktygens funktionssätt (avsnitt 2.4.4). I detta sammanhang kan
nämnas att vi vid Handelshögskolan i Stockholm bygger upp ett labora
torium för utvärdering av CASE-verktyg på svenska marknaden (Nilsson,
1990b).

Man kan klassificera CASE-verktyg efter den metodik som finns inbyggd i
produkten. Av tabell II:A framgår vilken eller vilka metoder som aktuellt
CASE-verktyg stödjer. Detta har påverkat den slutliga klassningen av CASE
verktyget efter aspekterna funktion, objekt och händelse. CASE-verktygen
delas in i sex grupper beroende på vilken eller vilka aspekter som täcks av
produkten. Nedan kommenteras en del intressanta drag hos CASE
verktygen.

CASE-verktyg som täcker endast en aspekt för systemutveckling är som
regel av mindre omfattning. I översikten finns en familj av CASE-verktyg
som har EPOC System som leverantör. CASE-familjen består av GraphDoc
för funktionsanalys (enligt ISAC-metoden), Modellator för objektanalys och
RUTH (enligt RUTH-metoden) för händelseanalys. Modellator (ursprung
ligen norsk produkt) är ett verktyg som kan stödja en uppsättning olika
metoder för datamodellering via användardefinierade parametrar. Till
sammans med Institut V har EPOC System utvecklat SIV-DOC som
prototyp för anskaffning av standardsystem. CASE-familjen omfattar totalt
alla tre aspekterna för systemutveckling. En möjlighet finns att skapa
bryggor för samordning mellan CASE-verktygen inom familjen. Se Bosträm
(1988). Svenska CASE-verktyg i övrigt från översikten (tabell II:A) är
COGITOR och RAMATIC. COGITOR är ett dedicerat datorstöd för SMX
metoden. RAMATIC, som är framtaget vid SISU, är ett av de få funger
ande CASE-skal som finns. Det går att bygga in valfria metoder i
RAMATIC från alla de tre aspekterna för systemutveckling.
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De stora flertalet CASE-verktyg som finns på den svenska marknaden idag
är utvecklade på internationell basis. CASE-verktygen har då ofta en större
omfattning och täcker två eller tre aspekter. Det finns också en klar
betoning av vissa metoder i de internationella CASE-verktygen: Funktions
analys är ofta SASD, objektanalys är ofta ER och händelseanalys täcks in
med någon form av SID. Exempel på sådana CASE-verktyg är DEFT
(MACmiljö), FOUNDATION, ORACLE, ANALYSIS/DESIO-N TOOLKIT
(från Yourdon), EXCELERATOR, PROSA, SOFIWARE THROUGH
PICTURES och TEAMWORK. De tre senare verktygen är CASE-stöd för
realtidstillämpningar som kräver en utökad metodik med SASD/RT.
ORACLE är uppbyggd kring en kraftfull relationsdatabashanterare som
man byggt på med ett CASE-verktyg. På holländska marknaden finns ett
CASE-verktyg BLUES (i MACmiljö) som stödjer ISAC-metoden (funktion)
och ER-metoden (objekt).

Det finns ett par CASE-verktyg som direkt bygger på James Martins
metodik för Information Engineering (lEM). IEF-verktyget har en hård
koppling mot lEM-metoden medan IEW/ADW-verktyget har större
flexibilitet. Bl.a. kan man i IEW/ADW använda sig av SASD för funktions
analys. Som exempel på andra internationella CASE-verktyg vilka är
dedicerade och uppbyggda kring en viss metodik kan nämnas CHEN
TOOLKIT för ER-metoden, SPEEDBUILDER för JSD-metoden och
RUBIS för REMORA-metoden.

Det är värt att understryka att ovanstående översikt (i tabell II:A) endast är
ett axplock för att belysa olika typer av CASE-verktyg. Översikten har
således ej ambitionen att vara en fullständig täckning av marknadsutbudet.
Man kan även tänka sig att genomföra mer förfinade klassificeringar av
CASE-verktygen t.ex. med utgångspunkt från den presenterade ideal
modellen för CASE-verktyg (se figur 2.14, kapitel 2). Exempel på frågar som
man kan ställa sig är om CASE-verktyget innehåller funktioner för proto
typing, projektstyrning och automatiska genereringar (program/databas).
Men eftersom utvecklingen går mycket snabbt inom CASE-området innebär
det att enskilda produkter hela tiden förbättras. Klassificeringen behöver
därför uppdateras regelbundet. En intressant fråga med tanke på forsknings
arbetet är hur många av befintliga CASE-verktyg på marknaden som kan
användas vid anskaffning av standardsystem. Det är mycket få CASE-stöd
som har ett fokus på frågeställningar kring standardsystem. Förutom vårt
egna framtagna datorstöd SIV-DOC känner jag bara till ett par CASE
verktyg som har moduler för anskaffning av standardsystem. Det är
FOUNDATION (Arthur Andersen) och 4FRONT (Deloitte & Touche)
vilka har det gemensamt att de är framtagna av revisionsfirmor.
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Leverantör

EPOC System

Institut V/
EPOC System

Funk- Obj- Händ
tion ekt else

x

x

MODEL- EASYDOC,IEM MetodeData/ x
LATOR NIAM, SASMO EPOC System

CHEN ER Chen & Associates x
TOOLKIT

RUTH RUTH-METOD EPOC System x

BLUES ISAC, ER m.fl. Interprogram x x

DEFf SASD, ER Deft Inc./ x x
Infotool

FOUNDATION SASD, ER Andersen Consulting x x

IEW/ADW lEM, SASD FCnowledgeWare/ x x
Ernst & Young

ORACLE SASD,ER Oracle Corporation x x

COGITOR SMX Systematik x x

SPEED- JSD Michael Jackson Syst./ x x
BUILDER Jackson Scandinavia

Tabell [LeA Översikt CASE-verktyg, maj 1990 (del 1)
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CASE-verktyg Metod Leverantör Funk- Obj- Händ-
tion ekt else

ANALYSIS/ SASD, Yourdon Inc. x x x
DESIGN ER, SID
TOOLKIT

EXCELE- SASD, ER, Index x x x
RATOR SID Technology/

PS-Group

4FRONT SASD/RT,ER Holland Systems/ x x x
DRT International

IEF lEM Texas Instruments/ x x x
James Martin Ass.

PROSA SASD/RT, Insoft/Gateline x x x
ER, SID

RAMATIC Valfri SISU x x x
Ex: MBI,SIMOL

RUBIS REMORA U niversite Paris x x x

SOFfWARE SASD/RT,ER Interactive x x x
THROUGH Development
PICTURES Environment/

Modulföretagen

TEAMWORK SASD/RT,ER Cadre Technology/ x x x
Enator

TabelIIL-A Översikt CASE-verktyg, maj 1990 (del 2)
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Frågemall l:
Praktikfall som använt
SIV-metoden

1 Projektets bakgrund

1.1 Vad initierade projektet?
1.2 Vilken verksamhet (och delområden) i företaget omfattade

projektet?
1.3 Vilket namn hade projektet och vad står förkortningen för?
1.4 När ägde projektet rum? Vilken tidsperiod ägnades åt

förändringsstudie, val, anpassning och införande?
1.5 Hur många användare och systemutvecklare jobbade aktivt i

projektgruppen? Från vilken sida kom projektledaren?
1.6 Hur samarbetade intressenterna i projektgruppen?
1.7 Vilken form av kontakt har projektet haft med Institut V?

2 Förändringsanalys (förändringsstudie, förstudie)

2.1 Vilken metod eller arbetssätt användes för förändringsanalysen?
2.2 Vilken systemlösning hade företaget i nuläget?

Manuellt system, egenutvecklat system, äldre standardsystem?
2.3 Fanns några strategier på företaget som styrde arbetet?
2.4 Vilka argument avgjorde för att man efter förändringsanalysen

ville satsa på en ny lösning med standardsystem?
2.5 Hade företaget tidigare erfarenheter av standardsystem och hur

påverkade detta arbetet?

3 Anskaffning av standardsystem

3.1 Hur många och vilka standardsystem utvärderades?
3.2 Vilka motiv avgjorde valet av systemalternativ?
3.3 Bedrevs valprocessen i olika omgångar?

Vilka iterationer genomfördes och varför?
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3.4 Vilka typer av anpassningar behövde genomföras?
Vem gjorde anpassningarna? Kund eller leverantör?

3.5 Hur har själva införandet av standardsystemet ägt rum på
företaget? Vilken datorlösning installerades systemet på?

3.6 Hur stor investering har standardsystemet medfört för
företaget?

3.7 Finns några intressanta episoder från själva
anskaffningsprocessen?

3.8 Vilka lärdomar kan dras från projektet?

4 SIV-metodens användning i projektet

4.1 Varför övervägdes SIV-metoden som ett alternativ?
Vilka andra arbetssätt övervägdes?

4.2 Vilka argument blev avgörande för att man valde att använda
SIV-metoden i projektarbetet?
Varför valdes ej ett annat arbetssätt?

4.3 Har SIV-metoden använts för hela eller delar av
projektområdet?

4.4 Vilka områden i SIV-metoden har använts?
Val och/eller anpassning?

4.5 Vilka arbetssteg har använts i SIV-metoden?
Grundversionen eller snabbvarianten för val?
Logisk och/eller fysisk anpassning?

4.6 Vilka dokument i SIV-metoden har använts under val resp.
anpassning?

4.7 Vilka områden för bedömningsfaktorer har använts i SIV
metoden? Har utslagsgivande ("knock-out") faktorer utnyttjats?

4.8 Har några förändringar och komplement gjorts i SIV-metoden?

5 Reaktioner på SIV-metoden (positiva och negativa)

5.1 Vad upplevs som bra att använda i SIV-metoden?
5.2 Vilka är de starkaste sidorna hos SIV-metoden?
5.3 Vad upplevs som negativt i SIV-metoden?
5.4 Vilka brister finns i SIV-metoden?
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6 Förändringsbehov rör SIV-metoden

6.1 Vilka problem och svårigheter uppstod när man försökte
använda SIV-metoden?

6.2 Vad behöver revideras i befintliga delar i SIV-metoden?
Varför känns detta angeläget?

6.3 Vilka delar och områden saknas i SIV-metoden?
Vilka av dessa saker borde SIV-metoden förbättras med?

6.4 Vilken nytta skulle SIV-metoden tillföra om ovannämnda
förändringsbehov tillgodoses?

7 Effekter av SIV-metoden

7.1 Ledde SIV-metoden till bättre eller sämre beslut? Ställ detta i
relation till den resursinsats som krävs för att använda metoden.

7.2 På vilket sätt blev det ett bättre eller sämre resultat med SIV
metoden? Jämför med en situation där man använder en allmän
projektmodell eller ingen metod alls?

7.3 Hade samma eller annat standardsystem valts om vi ej använt
SIV-metoden?

7.4 Hade anpassningarna varit annorlunda om vi ej använt
SIV-metoden?

7.5 Gick det snabbare eller långsammare att anskaffa standard
systern med hjälp av SIV-metoden?

7.6 Fanns det några "bieffekter" av att använda SIV-metoden i
projektet (t.ex. läreffekter)?

7.7 Hade det räckt med ISAC-metoden (eller motsvarande
arbetssätt) i projektet? Vad tillförde SIV-metoden?
Vad har vi lärt oss mer genom metoden?

7.8 Används SIV-metoden idag på företaget? Varför eller varför ej?
7.9 Har du använt SIV-metoden i annat sammanhang?

Skulle du använda SIV-metoden i ett nytt projekt?
7.10 Varför eller varför inte behövs metoder för anskaffning av

standardsystem?
7.11 Finns några faror med att använda resp. inte använda en

metod?
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Frågemall 2:
Praktikfall som övervägt men
ej använt SIV-metoden

1 Projektets bakgrund

1.1 Vad initierade projektet?
1.2 Vilken verksamhet (och delområden) i företaget omfattade

projektet?
1.3 Vilket namn hade projektet och vad står förkortningen för?
1.4 När ägde projektet rum? Vilken tidsperiod ägnades åt

förändringsstudie, val, anpassning och införande?
1.5 Hur många användare och systemutvecklare jobbade aktivt i

projektgruppen? Från vilken sida kom projektledaren?
1.6 Hur samarbetade intressenterna i projektgruppen?
1.7 Vilken form av kontakt har projektet haft med Institut V?

2 Förändringsanalys (rorändringsstudie, förstudie)

2.1 Vilken metod eller arbetssätt användes för förändringsanalysen?
2.2 Vilk~n systemlösning hade företaget i nuläget?

Manuellt system, egenutvecklat system, äldre standardsystem?
2.3 Fanns några strategier på företaget som styrde arbetet?
2.4 Vilka argument avgjorde för att man efter förändringsanalysen

ville satsa på en ny lösning med standardsystem?
2.5 Hade företaget tidigare erfarenheter av standardsystem och hur

påverkade detta arbetet?

3 Anskaffning av standardsystem

3.1 Hur många och vilka standardsystem utvärderades?
3.2 Vilka motiv avgjorde valet av systemalternativ?
3.3 Bedrevs valprocessen i olika omgångar?

Vilka iterationer genomfördes och varför?
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3.4 Vilka typer av anpassningar behövde genomföras?
Vem gjorde anpassningarna? Kund eller leverantör?

3.5 Hur har själva införandet av standardsystemet ägt rum på
företaget? Vilken.datorlösning installerades systemet på?

3.6 Hur stor investering har standardsystemet medfört för
företaget?

3.7 Finns några intressanta episoder från själva
anskaffningsprocessen?

3.8 Vilka lärdomar kan dras från projektet?

4 Metodvärdering

4.1 Varför övervägdes SIV-metoden som ett alternativ?
Vilka andra arbetssätt övervägdes?

4.2 Vilka argument blev avgörande för att man ej valde att använda
SIV-metoden i projektarbetet?
Varför valdes ett annat arbetssätt?

4.3 Har det räckt med ISAC-metoden (eller motsvarande
arbetssätt) i projektet? (= fråga 7.7 i frågemall 1)

4.4 Används SIV-metoden idag på företaget? Varför eller varför ej?
(= fråga 7.8 i frågemall 1)

4.5 Har du använt SIV-metoden i annat sammanhang?
Skulle du använda SIV-metoden i ett nytt projekt?
(= fråga 7.9 i frågemall 1)

4.6 Varför eller varför inte behövs metoder för anskaffning av
standardsystem? (= fråga 7.10 i frågemal11)

4.7 Finns några faror med att använda resp. inte använda en
metod? (= fråga 7.11 i frågemall 1)
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Bilaga V: Samband mellan SIV-metoden
och IDe-modellen

Inom traditionell beslutsteori har Simon (1965, s. 53-56) utvecklat en enkel
processrnodeli som går under namnet IDC-modellen med följande tre faser:

1
2
3

Intelligence
Design
Choice

(Informationsinsamling & Problemformulering)
(Utformning av handlingsalternativ)
(Val av handlingsalternativ)

Jag vill här visa att SIV-metoden har ett samband med IDC-modellen. För
tolkning av Simons modell har jag även utnyttjat mig av Hedbergs (1970)
och Mintzbergs et al (1976) analys av IDe-beslut. Simon anser att alla
former av beslut kan delas in i de tre faserna Intelligence, Design och
Choice. Vid genomgång av Simons modell för beslutsfattande i kapitel 4
(avsnitt 4.4.3) kom jag fram till följande samband mellan SIV-modellen och
IDC-modellen:

1
2
3
4

Behovsanalys
Yal
Anpassning
Införande

Intelligence
Design, Choice
Design, Choice
Intelligence, Design, Choice

Det finns således två typer av beslut (IDC-trippler) vid anskaffning av
standardsystem: (1) Behovsanalys med Val och (2) Behovsanalys med
Anpassning. Vidare ger det första beslutet underlag för det andra beslutet.
Enligt Simon (1965, s. 56) kan genomförandet av ett beslut betraktas som
en separat beslutsfas med sitt eget IDC-mönster. Införande av standard
system kan betraktas som ett genomförande av tidigare beslut under val och
anpassning. Tabell V:A sammanfattar resultaten av jämförelsen mellan IDC
modellen och SIV-modellen. Både val och anpassning består av två
sekvensiella delområden (eller moment) som då motsvarar "design" resp.
"choice" i Simons modell.
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Erlligt Simon (1965, s. 56) är hans processmodell hierarkisk. Varje beslutsfas
kan i sin tur brytas ner i underliggande IDC-trippler.Man kan således
tillämpa IDC-modellen för varje utvecklingsområde eller delområde i SIV
modellen:

Behovsanalys för standardsystem består av delområdena verksamhets
studie och informationsstudie med var sin IDC-trippel. (Se tabell V:B)

Val av standardsystem består av två delområden. Översiktligt val
består aven övergripande IDC-trippel medan detaljerat val består av
två underliggande IDC-trippler i sekvens. (Se tabell V:C)

Anpassning av standardsystem består av delområdena logisk och fysisk
anpassning med var sin IDC-trippel. (Se tabell V:D)

Införande av standardsystem består delområdena installation och
förankring med var sin IDC-trippel. (Se tabell V:E)

SIV - modellen
----------------------------------------------------------------------

IDe-modellen Val Anpassning Inrörande

Intelligence Behovsanalys Behovsanalys Införande

Design Översiktligt Val Logisk Anpassning Införande

Choice Detaljerat Val Fysisk Anpassning Införande

Obs! Införande är en, separat beslutsfas med egna IDC-komponenter

Tabell ~·A Samband mellan SW-modellen och IDC-modellen
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Behovsanalys för standardsystem
------------------------------------------------------------------------

IDe-modellen Verksamhetsstudie (VS) Informationsstudie (IS)

Intelligence 1) Avgränsning av 5) Informationssystem-
verksamhetsområdet planering
(för standardsystem)

Design 2) Beskrivning av 6) Beskrivning av
verksamhet: informationssystem:
a) aktivitetsorienterad a) processorienterad
b) begreppsorienterad b) info/ dataorienterad
c) ärendeorienterad c) dialogorienterad

3) Bidrags- och 7) Egenskapsbeskrivning
kostnadsanalys (t.ex. storlek, volymer)

Choice 4) Klassificering, 8) Analys av användbarhet
prioritering och genomförbarhet
och urval av med urval av
informationssystem standardsystemlösning

Tabell V:B Samband mellan behovsanalys och IDC-modellen
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Val av standardsystem

IDe-modellen

Inteiligenee

Översiktligt
val (ÖV)

1) Förutsätt
ningsanalys
för val

Detaljerat val (DV)

Design

2) Marknads
under
sökning

3) Leverantörs
bedömning

4) Offert
begäran

5) Översiktlig
jämförelse

7) Demonstration/
testkörning

8) Utvärdering/
detaljerad
jämförelse

10) Förbe
redande
förhandling

11) Värdering

Choice 6) Urval av slut- 9) Preliminärval
kandidater
("finalister")

12) Beslut och
delgivning

Tabell ~·C Samband mellan val och IDC-modellen
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Anpassning av standardsystem
------------------------------------------------------------------------

IDe-modellen Logisk anpassning (LA) Fysisk anpassning (FA)

Intelligence 1) Förutsättningsanalys 8) Uppbyggnad av
för anpassning tabeller och register

2) Standardsystemstudie 9) Test av grundversion
med demo/test av standardsystem

Design 3) Fördjupad 10) Vidareutveckling
jämförelse av leverantör

11) Egen system-
framställning

12) Verksamhets-
förändringar

4) Specificering av 13) Byggande av
gränssnitt gränssnitt

Choice 5) Grov anpassnings-
planering

6) Slutförhandling

7) Detaljerad 14) System-
anpassningsplanering sammanställning

Tabell V:D Samband mellan anpassning och IDC-modellen
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Införande av standardsystem
-----------------------------------------------------------------

Installation av Förankring hos
IDe-modellen systemet (IN) personalen (FÖ)

Intelligenc€ Il) Teknisk Fl) Organisatorisk
samordning samordning
(med drifts- (med förvaltnings-
planering) planering)

12) Leveranskontroll F2) Studiebesök hos
och systemtest referensföretag

Design 13) Genomgång/ F3) Genomgång/
utformning av utformning av
driftsdokumentation användarhandböcker

14) Omläggning från F4) Informationsspridning
gammalt till och kompetens-
nytt system utveckling

Choice 15) Idriftssättande F5) Aktivering
av systemet av personalen

Tabell V:E Samband mellan införande och IDe-modellen
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Personförteckning

Förteckningen innehåller de personer som aktivt deltagit vid utveckling och
prövning av SIV-metoden i olika sammanhang. När det gäller metodpröv
ningen listas de projektledare som jag haft kontakt med för de tio aktuella
praktikfallen. En hänvisning görs till de sidor i boken där personerna
omnämns och vilken roll de därvid haft i SIV-projektet. För min egen del
har jag haft ett huvudansvar för utvecklingen av SIV-metoden i olika former.
I fyra praktikfall (fall A, B, C, I) har jag även deltagit som processkonsult.

Sid

Kurt Abrahamsson Fall J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200
Lennart Anveskog SIV-metoden för Val 95

och Anpassning, Fall B 151
Bernt Boström Datorstödet SIV-DOC 312
Peder Brandt VFS-metoden 251
Rolf Carlsson Fall D 160

VFS-metoden 251
Göran Eriksson Fall F 169
Aris Graufelds Fall C 157
Lars-Göran Hernström Fall I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197
Bengt Eric Herrman Fall B 152
Jan Järperud SIV-metoden för Anpassning 95

Fall A 148
Datorstödet SIV-DOC 312

Karin Kajbjer Fall H 176
Lars Kammerfors Fall G 173
Leo Lab6n Datorstödet SIV-DOC 312
Mats Lundeberg SIV-metoden för Anpassning 95
Sigvard Melin SIV-metoden för Anpassning 95
Bengt Moberg MiniSIV-metoden 305
Rolf Nilsson Fall J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200
Inge Nord SIV-metoden för val 95

Datorstödet SIV-DOC 312
Ellika Stymne Fall H 176
Ingvar Tägtström MiniSIV-metoden 305
Göran Widing Fall G 173
Ewa Wrethander Jonson Fall E 166



- 374 -

Referenser

Vissa referenser ingår som en del i en större publikation. I sådana fall görs
en kort hänvisning till aktuell publikation. Dessa större publikationer finns
även med i referenslistan insorterade efter redaktörernas namn. För artiklar
som publicerats i tidning/tidskrift är dess namn markerad med kursiv stil.

AHLSEN, M. (1990). Samverkande databaser i europeisk gemenskap, SISU In/orma, Nr.
3, 1990, s. 16-19, Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), Stockholm

AHLSTEDT, H. (1989). Datarättens ABC, lustus Förlag, Uppsala

ALARIK, B. (1988). Företagsutveckling & strategi, Liber, Malmö

ANDERSEN, E.S. (1981). Introduktion till verksamhetsöversyn, Rapport V-1101, Institut
V, Stockholm

ANDERSEN, E.S. (1991). Systemutveckling - principer, metoder och tekniker,
Studentlitteratur, Lund

ANDERSEN, E.S. & GRUDE, K.V. & AAR0, A. (1987). Vellykket edb-anskaffelse,
NKI-forlaget och PSO Collegium, Oslo

ANDERSEN, E.S. & GRUDE, K.V. & HAUG, T. (1986). Målinriktad projektstyrning,
Studentlitteratur, Lund

ANVESKOG, L. (1985). Införande av standardsystem - Erfarenheter från några företag,
Rapport, Institut V

ANVESKOG, L. & ERIKSSON, W. (1985). Problemanalys - Ett underlag för att finna
rätt lösning, Rapport V-3404, Institut V, Stockholm Ilngår även i NordDATA 85,
Köpenhamn, Band 3, s. 133-1391

ANVESKOG, L. & JÄRPERUD, J. & LUNDEBERG, M. & MELIN, S. & NIlSSON,
A.G. (1983). Verksamhetsutveckling -Att anpassastandardsystem,Studenlitteratur,
Lund

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1982a). Verksamhet och standardsystem - Hur kan
vi få dessa att närma sig varandra?, Data, Arg. 12, Nr. 10, s. 38-40 Ilngår även i
NordDATA 83, Oslo, Band 3, s. 185-1911



- 375 -

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1982b). Erfarenheter från val av standardsystem
för BILL-projektet inom Arla, Rapport V-5201, Institut V, Stockholm

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1983). Erfarenheter från nyval av standardsystem
för BILL-projektet inom Arla, Rapport V-5301, Institut V, Stockholm

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. & NORD, I. (1984a). Att välja rätt standardsystem,
Nordisk DATAnytt, Arg. 14, Nr. 10,1984, s. 50-52 /Ingår även i NordDATA 84,
Helsingfors, Del 1, s. 150-156/

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. & NORD, I. (1984b). Verksamhetsutveckling - Att
välja standardsystem, Studentlitteratur, Lund

ARFORS, M. & EKLUND, M. & RAPP, B. (1984). Minidatorbaserade MPS
installationer, Nordisk DATAnytt, Arg. 14, Nr. 8, 1984, s. 80-82

ASCHIM, F. & MOSTUE, B.M. (1982). IFIP WG 8.1 Case Solved Using Sysdoc and
Systemator /Ingår i OLLE-SOL-VERRIJN STUART (eds) (1982), pp. 15-40/

AXELSSON, B. & HÅKANSSON, H. (1984). Inköp för konkurrenskraft, LiberFörlag,
Malmö

AXELSSON, L. & ORTMAN, L. (1985). Utvecklingshandboken SVEA - Modell och
metoder för administrativt utvecklingsarbete, Kommundata, Stockholm

AXELSSON, L. & ORTMAN, L. (1990). Direct-modellen - En utvecklingshandbok,
Studentlitteratur, Lund

BACHMAN, C. (1988). A CASE for Reverse Engineering, Datamation, Vol. 34, No. 13,
July 1, 1988, pp. 49-56

BANSLER, J. (1990). Systemutveckling - teori och historia i skandinaviskt perspektiv,
Studentlitteratur, Lund

BAYLIN, E.N. (1987). System Diagramming Methods: Which Works Best?, Joumal of
Information Systems Management, Vol. 4, No. 3, Summer 1987, pp. 29-39

BELFALL, D. (1986). Acquiring Packaged Software: Buyer Beware!, CMA Magazine,
Vol. 60, No. 5, September-October, 1986, pp. 51-55

BENGTSSON, L. & sKÄRVAD, P.-H. (1989). Strategisk planering /Ingår
SAMUELSON (red) (1989), kap. 4. s. 121-152/

BERG, T.I. (1986). Systemering og datamaskinst0tte, Rapport, Datah0gskolen, Oslo

BERGMAN, A. & OLSSON, S. (1989). Tjäna på ODE1TE? - Introduktion för
ledningsgrupper, Rapport, EDI Center Odette, EDI-System AB, ASa AB och
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), StockhoInI



- 376 -

BERGMAN, L. (1981). En verktygslåda för användarmedverkan i problemorienterad
systemutveckling, Rapport 10:10, Riksdataförbundet (RDF), Stockholm

BERGSTRAND, J. (red) (1985). Det nya ekonomisystemet, LiberFörlag, Malmö

BElTMAN, J.R. (1979). An Information Processing Theory of Consumer Choice,
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts

BJERKLI, G. (1981). Att välja och införa metoder vid systemutveckling - Tillvägagångs
sätt, praktikfall, Rapport 1981:17, Statskontoret, Stockholm och Liber, Malmö

BOLAND JR., R.J. & HIRSCHHEIM, R.A. (eds) (1987). Critical Issues in Information
Systems Research, John Wiley & Sons, Chichester, England

BOSRUP, L. & HOLMBERG, S. (1986). Lyckas med datorköpet, Studentlitteratur, Lund

BOSTRÖM, B. (1988). Information Systems Development - Supporting Methodologies
with Computerized Toois, Report, EPOC System, Stockholm /Ingår även i
ZIELINSKI & RAWINSKI (eds) (1988)/ /Ingår även i SISU & SSI (1989)/

BOSTRÖM, B. &. NILSSON, A.G. (1986). Datorstödd verksamhetsbeskrivning, Rapport
V-3502, Institut V, Stockholm /Ingår även i NordDATA 86, Stockholm, Band 2,
s. 204-211/ /Ingår även i Nordisk DATAnytt, Arg. 16, Nr. 13, 1986, s. 10-12/

BOSTRÖM, B. & NILSSON, A.G. & SELLDEN, J. (1986). Systemering med datorstöd
- En introduktion till verksamhetsbeskrivning, Esselte Studium, Stockholm

BOSTRÖM, E. (1990). Modellator - Brukerveiledning, MetodeData, Oslo

BOUG, H.-E. & FLADMOE, T. & GRENI, S.E. & HAUG, T. & STEFFENSEN, P. &
VIEM, O. & AARHUS, T. (1976). Norske Folk - prosjekt: Kunden i sentrunl,
Data, Arg. 6, Nr. 3, 1976, s. 10·13

BRANCHEAU, J.C. & WETHERBE J.C. (1987). Key Issues in Information Systems
Management, M/S Qarterly, Vol. 11, No. 1, March 1987, pp. 22-45

BRANDT, P. (1988). Handbok i systemförvaltning, Knoware och Riksdataförbundet
(RDF), Stockholm

BRANDT, P. & CARLSSON, R. & NILSSON, A.G. (1991). VFS - Att välja och förvalta
standardsystem, Handbok, Knoware & Ericsson Radio Systems (ERA) & Institut
V, Stockholm lunder publicering/

BRANDT, P. & GUSTAFSSON, M.R. & JOHANSSON, L.-Å. (1978). VIA-projektet.
Slutrapport, Institutionen för Informationsbehandling, Chalmers Tekniska
Högskola och Göteborgs Universitet



- 377 -

BRESLIN, J. (1986). Selecting and Installing Software Packages - New Methodology for
Corporate Implementation, Quorum Books, New York

BRYCE, M. & BRYCE T. (1987). Make or Buy Software?, Journal of Systems
Management, Vol. 39, No. 8, August 1987, pp. 6-11

BUBENKO JR., J.A. (1986). Information System Methodologies - A Research View,
Report No. 40, SYSLAB, Institutionen för Data- och Systemvetenskap (OSV),
Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet /Ingår även i OLLE &
SOL & VERRIJN STUART (1986), pp. 289-318/

BUBENKO JR., J.A. (1988a). Problems and Unclear Issues with Hierarchical Business
Activity and Data Flow Modeling, Working Paper No. 134, SYSLAB, Institutionen
för Data- och Systemvetenskap (DSV), Kungl. Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet

BUBENKO JR., J.A. (1988b). Selecting a Strategy for Computer-Aided Software
Engineering (CASE), Report No. 59, SYSLAB, Institutionen för Oata- och
Systemvetenskap (OSV), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet

BUBENKO JR., J.A. & KÄLLHAMMAR, O. & LANGEFORS, B. & LUNOEBERG,
M. & SÖLVBERG, A. (1970). Systemering 70, Studentlitteratur, Lund

BUBENKO JR., J.A. & LINDENCRONA, E. (1984). Konceptuell modellering 
Informationsanalys, Studentlitteratur, Lund

BUSS, M.D.J. & HERMAN, E. (1983). Packaged Software: Purchase or Perish, Financial
Executive, Vol. 51, January 1983, pp. 26-33

CAMMERSANO, J.-O. & ZACKARI, T. (1987). En helikoptervy över
systemutvecklingsprocessen, Rapport, ADB - Service, Televerket, Stockholm

CANNING, R.G. (1971). Application Packages Revisited, EDP Analyzer, Vol. 9, No. 7,
July 1971

CANNING, R.G. (1979). The Analysis of User Needs, EDP Analyzer, Vol. 17, No. 1,
January 1979

CANNING, R.G. (1983). Replacing Old Applications, EDP Analyzer, Vol.21, No.3,
March 1983

CASH JR., J.I. & McFARLAN, F.W. & McKENNEY, J.L. (1988). Corporate
Information Systems Management - The Issues Facing Senior Executives, Irwin,
Homewood, Illinois

CAUVET, C. & ROLLANO, C. & LINGAT, J.Y. (1989). Information System
Engineering: The RUBIS System /Ingår i SISU-SSI (1989)/



- 378 -

CHECKLAND, P. (1981). Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons,
Chichester, England

CHEN, P.P. (1976). The Entity-Relationship Model- Toward a Unified Yiew of Data,
ACM Transactions on Database System, Yol. 1, No. 1, March 1976, pp. 9-36

CHRISTENSEN, B.H. (1989). Yirksomhetens IT-strategi /Ingår i H0YER (red) (1989),
s.73-106/

CINADLER, R. (1979). Efterstudier - Redovisning av modell för systematiska efter
studier av AU-projekt och Administrativa system, Rapport 9, Riksdataförbundet,
Stockholm

ClARHOLM, A. (1985). Å velge programvare, NKS-forlaget, Oslo

ClARK, A.W. (ed) (1976). Experimenting with Organizational Life - The Action
Research Approach, Tavistock Institute, Plenum Press, New York

COAD, P. & YOURDON, E. (1990). Object-Oriented Analysis, Prentice-Hall,
Engelewood Cliffs, New Jersey

COHEN, M.D. & MARCH, J.G. & OLSEN, J.P. (1972). A Garbage Can Model of
Organizational Choice, Administrative .Science Quarterly, Yol. 17, No.1, pp. 1-25

COMPUTERWORLD (1988). Trends: Application Software - Newer Applications Come
in Packages, Computerwor1d, Yol. 22, No. 3, January 18, 1988, p. 122

CURRY, J.W. & BONNER, D.M. (1983). How to Find and Buy Good Software - A
Guide for Business and ProfessionaI People, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey

DANIELSSON, A. (1983). Företagsekonomi - En översikt, Studentlitteratur, Lund

DATA LOGIC (1989). Administrativa utvecklingsprojekt: Förstudie, Projektering,
Genomförande, Förvaltning; Rapporter, Data Logic, Stockholm

DATAFÖRENINGENI SVERIGE (1991/92). Programvaruguide 1991/92,Applikations
Forum (AF), Dataföreningen i Sverige, Stockholm (årskatalog)

DAVIS, G.B. (1987). Notes on Researching Common Practice and Example of Package
Applications,IFIP TC8 '1nformation Systems" Newsletter, No. 6, July 1987, p. 12

DAVIS, G.B. (1988a). Commentary on Information Systems - To Buy, Build or
Customize?, Accounting Horizons, Yol. 2, No.1, March 1988, pp. 101-103

DAVIS, G.B. (1988b). Commentary on Information Systems - Productivity Gains from
Computer-Aided Software Engineering?,Accounting Horizons, Yol. 2, No. 2, June
1988, pp. 90-93



- 379 -

DeGROSS, J.I. & ALAVI, M. & OPPELLAND, H. (eds) (1990). "Proceedings of the
Eleventh International Conference on Information Systems", Köpenhamn,
December 16-19, 1990, ACM, Baltimore, Maryland

DEJVE, K. & WAHLIN, T. (1991). Att köpa ADB-system med AVTAL 90, DF Förlag,
Dataföreningen i Sverige, Stockholm

DeMARCO, T. (1978). Structured Analysis and System Specification, Yourdon Press,
New York

DEN NORSKE DATAFORENING (1986). "Skandinavisk metodkonferense", 9-11
september, 1986, Beitost01en, Den Norske Dataforening (DND), Oslo

DHOLAKIA, N. & ARNDT, J. (eds) (1985). Changing the Course of Marketing:
Alternative Paradigms for Widening Marketing Theory, Research in Marketing
- A Research Annual, Supplement 2, 1985, JA! Press, Greenwich, Connecticut

DOCHERTY, P. & MAGNUSSON, Å. & STYMNE, B. & CALLBO, K. & HERBER,
S. (1977). Hur man lyckas med systemutveckling - En analys av fem praktikfall,
EFI, Handelshögskolan i Stockholm

DOCHERTY, P. & WERNGREN,C. & WIDMAN, A. (1984). Informationsteknologi och
verksamhetsutveckling - Forskning om infornlationsteknologins användning inom
företag och myndigheter, EFI, Handelshögskolan i Stockholm

DOLOGITE, D.G. (1982). Evaluating Packaged Software - Avoiding the Landmines,
Data Management, Vol. 20, January 1982, pp. 20-25 & 49

DUNCAN, R. & WEISS, A. (1979). Organizational Learning: Implications for
Organizational Design /Ingår i STAW (ed) (1979) pp. 75-123/

EARL, M.J. (1989). Management Strategies for Information Technology, Prentice-Hall,
London

EARL, M.J. (1990). Approaches to Strategic Information Systems Planning - Experience
in Twenty-one United Kingdom Companies /Ingår i DeGROSS-ALAVI
OPPELLAND (eds) (1990) pp. 271-277/

EDMUNDSON, R.H.. & JEFFERY, D.R. (1984). The Impact of Requirements Analysis
upon User Satisfaction with Packaged Software, Information & Management, Vol.
7, No. '2, April 1984, pp. 83-90

EDWARDS, W. (1954). The Theory of Decision Making /Ingår i EDWARDS
TVERSKY A. (1967), pp. 13-55/

EDWARDS, W. & TVERSKY, A (1967). Decision Making. Selected Readings, Penguin
Books, Harmondsworth, Middlesex, England



- 380 -

EPOC SYSTEM (1989). RUTH - Ett metodbaserat datorstöd för rutinhantering,
Rapport, EPOC System, Hernbäck & Lindqvist konsult och Statskonsult AU,
Stockholm

ERIKSSON, B.A. (1986). Systemering - Från informationsbehov till informationssystem,
Studentlitteratur, Lund

ERIKSSON, G. (1989). Passagekontroll & Tidsredovisning. Utvärdering av
standardsystem för ABB Drives i Enköping, Examensarbete, ABB Dataskola,
Västerås

ETZIONI, A. (1967). Mixed-Scamring: A "Third" Approach To Decision-Making, Public
Administration Review, Vol. 27, December 1967, pp. 385-392

EVEREST, G.C. & KIM. Y.-G. (1988). Perspectives on Data Planning and Information
Architectures, Report MISRC-WP-89-4, Management Information Systems
Research Center, University of Minnesota, Minneapolis

FICK, G. & SPRAGUE JR., R.H. (eds) (1980). Decision Support Systems: Issues and
Challenges, Pergamon Press, Oxford

FITZGERALD, G. & STOKES, N. & WOOD J.R.G. (1985). Feature Analysis of
Contemporary Information Systems Methodologies, The Computer Journal, Vol.
28, No. 3, 1985, pp. 223-230

FMV & RDF & TELEPLAN (1984). Anskaffning av programvara - Hur man får rätt
kvalitet, Försvarets Materielverk (FMV), Riksdataförbundet (RDF) och AB
Teleplan, Stockholm

FOSTER, P.M. (1976). The Theory and Practice of Action Research in Work
Organizations /Ingår i CLARK (ed) (1976) pp. 59-75/

FRANKEL, S. (ed) (1984). Introduction to Software Packages, NBS Special Publication
500-114, Computer Science and Technology, National Bureau of Standards, U.S.
Department of Commerce, Washington, D.C.

FRANKEL, S. (ed) (1986). Guidance on Software Package Selection, NBS Special
Publication 500-144, Computer Science and Technology, National Bureau of
Standards, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C.

FRENCKNER, P. (1986). Motiverat vägval vid avhandlingar i företagsekonomi, Rapport
W1986:1, Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet

FROEHLICH, A.F. (1983). The Software Buyer's Guidebook - Strategies for Selecting
Business Software, Lifetime Learning Publications, B~lmont, California

FÅHRAEUS, E. (1986). Metodkedjornas och verktygens roll, vid systemutveckling,
Rapport 24, Riksdataförbundet (RDF), Stockholm -



- 381 -

GANE, C. & SARSON, T. (1979). Structured Systems Analysis - Tools and Techniques,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

,GIBSON, M.L. (1989). The CASE Philosophy - The Whole Picture Involves Integrating
Corporate Plans, Systems Design, and Systems Development into one System,
BYTE, Vol. 14, No. 4, April 1989, pp. 209-218

GILCHRIST, B. (ed) (1977). Information Processing 77, "Proceedings ofIFIP Congress
77", Toronto, North-Holland Publishing Company, Amsterdam

GINZBERG, M. & ROSS, C. (eds) (1982). "Proceedings of the 3rd International
Conference on Information Systems", Ann Arbor, Michigan, December 13-15,
1982, ACM, Baltimore, Maryland

GLADER, M. (1989). Datorer i småföretag, Teldok Rapport 51, Televerket, Stockholm

GLADER, M. (1990). Laboratoriunl för redovisningsprogram, Projektbeskrivning,
Handelshögskolan i Stockholm

GOLDKUHL, G. (1980). Framställning och användning av informationsmodeller,
Doktorsavhandling, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB)"
Stockholms Universitet

GOLDKUHL, G. (1982). Det glömda språket - en inte ovanlig databehandlingshistoria,
Praktikfall, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB), Stockholms
Universitet (SU) och Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm fIngår även
som Bilaga 2 i\NILSSON (1984b)/

\

GOLDKUHL, G. & LYYTINEN, K. (1982). A Language Action View of Information
Systems, SYSLAB Report No. 14, August 1982, Institutionen för Administrativ
Databehandling (ADB), Stockholms Universitet (SU) och Kungl. Tekniska
Högskolan (KTH), Stockholm /Ingår även i GINZBERG & ROSS (eds) (1982),
pp. 13-30/

GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1976, rev. 1978). Informationsanalys (IA)
Metodsteg och beskrivningstekniker, ISAC Instruction Report TRITA-IBADB
4412S, Forskningsgrupp ISAC, Institutionen för Administrativ Databehandling
(ADB), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet, Stockholm

GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. & LUNDEBERG, M. (1978). Bättre utveckling
genom förändringsanalys, Ekonomen, Nr. 12, 1978, s. 40-43

GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. & RÖSTLINGER, A. (1982). Att specificera
informationssystem - En användarorienterad och systematisk metodik, Liber
Förlag, Malmö

GOLDKUHL, G. & RÖSTLINGER, A. (1988). Förändringsanalys - Arbetsmetodik och
förhållningssätt för goda förändringsbeslut, Studentlitteratur, Lund



- 382 -

GOLLAND, M.L. (1977). Buying or Making the Software Package that is Best for You,
Management Controis, Vol. 24, No. 5, September-October, 1977, pp. 36-40

GREMILLION, L.L. (1982). Improving Productivitywith Application Software Packages,
Business Horizons, Yol. 25, No. 2, March-April 1982, pp. 51,;,54

GROSS, P.H.B. & GINZBERG, M.J. (1984). Barriers to the Adoption of Application
Software Packages, Systems. Objectives. Solutions, Yol. 4, No. 4. 1984, pp. 211-226

G:SON SINGH, J. (1985). Inköpsbeteende i en myndighet - med utgångspunkt från
SIDA, Doktorsavhandling, Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhälls
vetenskap, Högskolan i Luleå

HALLERSTRÖM, M. (1986). ADB-strategi och ADB-upphandling - En praktisk modell,
Hagström & Sillen, Stockholm

HAMMARKVIST, K.-O. & HÅKANSSON, H. & MAlTSSON, L.-G. (1982). Marknads
föring för konkurrenskraft, Liber, Malmö

HANANI, M.Z. & SHOYAL, P. (1986). A Combined Methodology for Information
Systems Analysis and Design Based on ISAC and NIAM, Information Systems,
Yol. 11, No. 3, pp. 245-253

HANDER, Y. & LUDAN, I. (1987). Efterstudier - Att utvärdera effekterna av AU1
ADB, Rapport 1987:9, Statskontoret, Stockholm

HANSEN, G.W. (1986). Avoiding the Pitfans of Installing Yertical Market Software,
Journal ofInformation Systems Management, Yol. 3, No. 2, Spring 1986, pp. 43-48

HEDBERG, B. (1970). On Man-Computer Interaction in Organizational Decision
Making - A Behavioral Approach, BAS Rapport No. 1970-6, Doktorsavhandling,
Handelshögskolan i Göteborg

HEIKKINEN, I. & REINECK, A.-K. (1988). Framtida leverantörsreskontrasystem hos
Siemens AB, Examensarbete, Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSY),
Stockholms Universitet

HELMS, A. & KIRALY, J. & SANDBÄCK, L. (1989). Yal av standardsystem. Praktik·
Teori, Uppsats, Systemvetenskapliga linjen, Kurs ASY2:A, År 2, Institutionen för

Data- och Systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet

HERNBÄCK, J. & HULTMAN, P.-O. & ININBERGS, P. & LINDQVIST, I. (1990).
Systempraktikan - En handbok i systemanalys, Liber, Malmö

HERNBÄCK, J. & LINDQVIST, I. (1989). A Framework for Use and Classifications of
CASE-tools in Systems Analysis and a Strategy for Implementation Ilngår i SISU·
SSI (1989)1



- 383 -

HOFER, C.W. & SCHENDEL D. (1978). Strategy Formulation: Analytical Concepts,
West Publishing Company, St. Paul, Minnesota

HOHENSTEIN, C.L. (1986). Know the Five Alternatives for Getting Business Software,
Administrative Management, Vol. 47, No. 4, April 1986, pp. 19-21

HOLSAPPLE, C.W. & WHINSTON, A.B. (eds) (1983). Data Base Management: Theory
and Applications, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland

HUBER, G.P. (1980). Organizational Science Contributions to the Design of Decision
Support Systems /Ingår i FICK-SPRAGUE JR. (eds) (1980) pp. 45-55/

HUGOSON, M.-Å. (1986). Funktionell strukturering av informationssystenl, Nordisk
DATAnytt, Arg. 16, Nr. 10, 1986, s. 51-54 /Ingår även i NordDATA 86,
Stockholm, Band 2, s. 155-162/

HUGOSON, M.-Å. (1987). Systemstrukturering, Rapport, Programator, Göteborg

HUGOSON, M.-Å. & HESSELMARK, O. & GRUBBSTRÖM, A. (1983). MBl-metoden
- En metod för verksamhetsanalys, Studentlitteratur, Lund

HÅKANSSON, H. (ed) (1982). International Marketing and Purchasing of Industrial
Goods - An Interaction Approach, John Wiley & Sons, Chichester, England

HÅKANSSON, H. & MELIN, L. (red) (1978). Företagets funktioner: Inköp, Norstedts,
Stockholm

HÅKANSSON, H. & WOOTZ, B. (1975). Företags inköpsbeteende, Studentlitteratur,
Lund

HÄGG, I. & JOHANSON, J. (red) (1982). Företag i nätverk - Ny syn på konkurrens
kraft, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Stockholm

H0YER, R. (1989). EDB på Norsk, TANO, Oslo

IBM (1987). Systems Application Architecture (SAA) - Översikt, Dokument nr GA 14
2682-1, IBM, Stockholnl

lIVARI, J. (1981). The Prescriptive Level of Systemeering Research and Action
Research /Ingår i KEROLA-KOSKELA (eds) (1981) pp. 14-23/

lIVARI, J. (1986a). An Innovation Research Perspective on Information System
Implementation, International Journal OfInformation Management, Yol. 6, No. 3,
September 1986, pp. 123-144

IIYARI, J. (1986b). Implementability of In-House Developed vs. Application Package
Based Information Systems /Ingår i MAGGI-ZMUD-WETHERBE (eds) (1986)
pp.67-80/



- 384 -

INGEVALDSSON, L. (1985). JSD-metoden för systemutveckling, Studentlitteratur,
Lund

INSTITUT V (1982). Verksamhetsutveckling - Standardsystem enligt SIV, för att du skall
kulma utnyttja standardsystem bättre i den verksamhet, En broschyr om anpass
ning av standardsystem, Institut V, Stockholm /Finns även tillgänglig på engelska/

INSTITUT V (1984). Verksamhetsutveckling - Standardsystem enligt SIV, för att du skall
kunna välja standardsystem för din verksamhet, En broschyr om val av standard
systern, Institut V, Stockholm /Finns även tillgänglig på engelska/

IVES, B. & LEARMONTH, G.P. (1984). The Information System as a Competitive
Weapon, Communications ofthe A CM, Vol. 27, No. 12, December 1984, pp. 1193
1201

JACKSON, M.A (1983). System Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey

JACOB, R.J.K. (1983). Using Formal Specifications in the Design of a Human-Computer
Interface, Communications of the ACM, Vol. 26, No. 4, April 1983, pp. 259-264

JAHRE, M. & SANNES, R. (1991). Innovasjon og implementering - En litteraturstudie,
Arbeidsnotat Nr. 7, 1991, Handelsh0yskolen BI, Oslo

JANSTÅL, S. (1991). Checklista: Utvärdering av ekonomisystem och Checklista:
Utvärdering av kOlltorsautomationssystem, Data Research DPU, Stockholm

JOHANNESEN, M. (1988). ISAC-metoden - Datamodellering i samspill, Nordisk
DATAnytt, Arg. 18, Nr. 1, 1988, s. 59-62

JOHANSSON, L.-Å. & PETERSSON, L. & TORBJÄR (1986). Event-oriented Modeling
in the Specification of Information Systems Requirements, SYSLAB Working
Paper No. 111, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

JONEGÅRD, M. (1986). SUDD metoden - Strukturerad analys och databasdesign,
Liber, Malmö

JONSSON, D. (1988). Människor, datorer, verksamheter - Mot ett nytt paradigm för
administrativ databehandling, Rapport, Sociologiska Institutionen, Göteborgs
Universitet

JULANDER, C.-R. (1987). Informationsteknologins oerhörda möjligheter /Ingår i
"Projekt 2000", Fonden för Handels- och Distributionsforskning, EFI, Handels
högskolan i Stockholm, s. 9-33/

JÄDERLUND, C. (1981). SystenlIDatrix - Complete SMX Handbook, Systematik AB,
Stockholm



- 385 -

KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision
under Risk, Econometrica, Vol. 47, No. 2, March 1979, pp. 263-291

KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1984). Choices, Values, and Frames, American
Psychologist, Vol. 39, No. 4, April 1984, pp. 341-350

KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1986). Rationai Choice and the Framing of Deci
sions, The Journal ofBusiness, Vol. 59, No. 4, Part 2, October 1986, pp. S251-S278

KAJBJER, K. & STYMNE, E. (1988). Standardsystem, eller ej? En förstudie för ett
återförsäkringsbolag om riskhantering, Examensarbete, Institutionen för Data- och
Systemvetenskap (DSV), Stockholnls Universitet

KAMMERFORS, L. & WIDING, G. (1987). Val av standardsystem för Ansvars
finansavdelning, Examensarbete, Institutionen för Data- och Systemvetenskap
(DSV), Stockholms Universitet

KARAGIANNIS, D. & SCHNEIDER, H.-J. (1986). Knowledge Based Systems for
Information Systems Development Methods: A Case Study with ISAC Prototypes,
CIS Report No. 3/86, Institut för Angewandte Informatik, Technical University
of Berlin

KARLÖF, B. (1988). Affärsstrategi - Definitioner av affärsstrategiska begrepp och
modeller, Ledarskaps Förlag, Stockholm

KATZAN JR., H. (1976). Systems Design and Documentation - An Introduction to the
HIPO Method, Van Nostrand-Reinhold, New York

KEROLA, P. & KOSKELA, E. (eds) (1981). Report of the Fourth Scandinavian
Research Seminar on Systemeering, Oulu, August 17-20, 1981, Institute of Data
Processing Science, University of Oulu

KHAN, M.S.A. & HUSSAIN, S. (1988). Datorisering hos en researrangör, Examens
arbete, Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV), Stockholms
Universitet

KINTISCH, R.S. (1987). Pick Your Package, Management World, Vol. 16,1'10.3, April
May 1987, pp. 6-8

LAAGLAND, P.T.M. (1983). Modeling in Information Systems Development, Doktors
avhandling, University of Vrije, Amsterdam

LAGERLÖF, B. & MALMBORG, E. (1987). Användarorienterad systemutveckling vid
Statistiska Centralbyrån (SCB), dagens erfarenheter och framtida inriktning /Ingår
i RIKSDATAFÖRBUNDET (1987b), s. 176-194/

LANGEFORS, B. (1966, fourth edition 1973). Theoretical Analysis of Information
Systems (THAIS), Studentlitteratur, Lund, & Auerbach, Philadelpia



- 386 -

LANGEFORS, B. (1968). Översikt över systemeringsverksamhet och dess metodik,
Rapport, IB-ADB 68, Nr. 10, Institutionen för Administrativ Databehandling
(ADB), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet /Ingår även i
BUBENKO JR. et al (1970) s. 9-23/

LANGEFORS, B. (1969). Introduktion till Informationsbehandling, Natur och Kultur,
Stockholm

LANGEFORS, B. (1970). System för företagsstyrning, Studentlitteratur, Lund

LANGEFORS, B. (1974). Information Systems, IFIP Congress 74, Stockholm, North
Holland Publishing Company, Amsterdam pp. 937-945

LANGEFORS, B. (1977). Information Systems Theory, Informations Systems, Vol. 2, No.
4, 1977, pp. 207-219

LANGEFORS, B. (1984). Systemering med applikationsgenerator - exemplifierad med
DataFIex, Studentlitteratur, Lund

LARSSON, I. (1982). Installation av programprodukt, Data, Arg. 12, Nr. 5, 1982, s. 29
& 42

LEVITf, T. (1965). Exploit the Product Life Cycle, Harvard Business Review, Vol. 43,
No. 6, November-December 1965, pp. 81-94

LEWIN, K. (1946). Action Research and Minority Problems, Journal of Social Issues,
Yol. 2, 1946, pp. 34-46

LEWIN, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics - Part II. Channels of Group Life;
Social Planning and Action Research, Human Relations, Yol. 1, No. 2, 1947, pp.
143-153

LIE-NIELSEN, S. & COLLIANDER, L. (1983). Principer för en ny generation
systemutvecklingsverktyg, Rapport 16, Riksdataförbundet (RDF), Stockholm

LINDBLOM, C.E. (1959). The Science of "Muddling Through", Public Administration
Review, Yol. 19, No. 2, Spring 1959, pp. 79-88

LINDE, A. (red) (1971). Strategisk planering - Vad kan, vill och bör företag och andra
organisationer göra nu och i framtiden, Bonniers, Stockholm

LINDENCRONA, E. & WANGLER, B. (1986). SIMOL - Ett språk för konceptuell
modellering, Rapport, SISU, Stockholm

LINDGREEN, P. (ed) (1990). A Framework of Information Systems Concepts, Interim
Report from The IFIP WG 8.1 Task Group FRISCO, Department of Information
Systems, University of Nijmegen, Holland



- 387 -

LKD (1989). Att handla rätt - Hur man köper administrativa datorsystem, Leverantörs
föreningen Kontor och Data AB (LKD), Stockholm

LUCAS JR., H.C. (1981). Implementation - The Key to Successful Information Systems,
Columbia University Press, New York

LUCAS JR., H.C. & WALTON, E.J. & GINZBERG, M.J. (1988). Implementing
Packaged Software, M/S Qarterly, Vol. 12, No. 4, December 1988, pp. 536-549

LUNDEBERG, M. (1976a). Some Propositions Concerning Analysis and Design of
Information Systems, ISAC Specialist Report TRITA-IBADB-4080, Doktors
avhandling, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB), Kungl.
Tekniska Högskolan, Stockholm

LUNDEBERG, M. (1976b). Utilization of New Information Systems Development
Methods in Practice - Perspectives and Prospects, ISAC General Report TRITA
IBADB-4220, Forskningsgrupp ISAC, Institutionen för Administrativ Data
behandling (ADB), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet,
Stockholm /Ingår även i GILCHRIST (ed) (1977), pp. 73-78/

LUNDEBERG, M. (1981). The ISAC Approach to Specification of Information Systems
and its Application to the Organization of an IFIP Working Conference, Rapport
V-4101, Institut V, Stockholm /Ingår även i OLLE & SOL & VERRIJN
STUART (eds) (1982), pp. 173-234/

LUNDEBERG, M. (1983a). Att utveckla verksamhet och system i samklang med
varandra, Rapport V-3301, Institut V, Stockholm

LUNDEBERG, M. (1983b). Klassificering av systemutvecklingsalternativ, Rapport V
4301, Institut V, Stockholm

LUNDEBERG, M. (1984). Standardapplikationspaket - Ett viktigt systemutvecklings
alternativ, Rapport V-4401, Institut V, Stockholm

LUNDEBERG, M. (1991). Handling Change Processes by Recognizing Patterns,
Bokmanuskript, Institut V, Stockholm

LUNDEBERG, M. & ANDERSEN, E.S. (1974). Systemering - Informationsanalys,
Studentlitteratur, Lund

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1978a). Systemering,
Studentlitteratur, Lund / Även publicerad på engelska (1981): Information Systems
Development: A Systematic Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey/

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1978b). Systemering - En
första introduktion, Studentlitteratur, Lund



- 388 -

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1978c). Systemeringsansats
ISAC, Data, Arg. 8, Nr. 4 & 5, 1978, -s. 12-16 & 23-25 och Data-nytt, Arg. 4, Nr.
6, 1978, s. 2

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1979). A Systematic
Approach to Information Systems Development - Part I Introduction & Part II
Problem and Data Oriented Methodology, Information Systems, Vol. 4, No. 1 &
2 & 1979, pp. 1-12 & 93-118

LYNCH, R.K. (1984). Implementing Packaged Application Software: Hidden Costs and
New Challenges, Systems. Objectives. Solutions, Vol. 4, No. 4, 1984, pp. 227-234

LYNCH, R.K. (1985). Nine Pitfalls in Implementing Packaged Applications Software,
Journal of Information Systems Management, Vol. 2, No. 2, pp. 88-92

LYNCH, R.K. (1987). The Impact of Packaged Software on UserjVendor Life Cycle
Concepts, Journal of Information Systems Management, Vol. 4, No. 2, pp.34-40

LYYTINEN, K. (1987). A Taxonomic Perspective of Information Systems Development:
Theoretical Constructs and Recommendations /Ingår i BOLAND JR.
HIRSCHHEIM (1987) pp. 3-41/

MADDISON, R.N. & BAKER, G.J. & BHABUTA, L. & FITZGERALD, G. &
HINDLE, K. & SONG, J.T.H. & STOKES, N. & WOOD, J.R.G. (1983).
Information System Methodologies, British Computer Society Monographs in
Informatics, Wiley Heyden, John Wiley & Sons, Chichester

MAGGI, L. & ZMUD, R. & WETHERBE J. (eds) (1986). "Proceedings of the Seventh
International Conference on Information Systems", San Diego, California,
December 15-17, 1986, ACM, Baltimore, Maryland

MAGNUSSON, P. (1988). Datastrategier i statsförvaltningen, Teldok Rapport 33,
Televerket, Stockholm

MAGNUSSON, Å. (1990). Utveckling av ekononlisystem enligt RP - En introduktion,
Publikation 90209, Sveriges Mekanförbund, Stockholm

MAGNUSSON, Å. & SAMUELSON, L.A. (1975). Redovisningsplan (RP) - En
föreställningsram för redovisningens syften, principer och instruktioner - Med
företagsfall, Publikation 75203, Sveriges Mekanförbund, Stockholm

MALMBORG, E. (1989). On the Use of Semantic Models for Specifying Information
Needs, Licentiatsavhandling, Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV),
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm / Även publicerad som R&D Report
1989:5, Statistiska Centralbyrån, Stockholmj

MARTIKAINEN, P. & DIEHL, G. (1989). Användning av franska databaser,
Utlandsrapport Frankrike 8903, Sveriges Tekniska Attacheer, Stockholm



- 389 -

MARTIN, J. (1987). lEM Information Engineering Methodology - Introduction, Report,
James Martin Associates, Dublin

MARTIN, J. & McCLURE, C. (1983). Buying Software off the Rack - Packages Can Be
the Solution to the Software Shortage, HalVard Business Review, Vol. 61, No. 6,
November-December 1983, pp. 32-60

MATTSSON, L. & OLHAGER, J. & OVRIN, P. & RAPP, B. (1989). Computerization
of Manufacturing Planning and Controi Systems: Minicomputer-Based Systems
1980-1987, Engineering Costs and Production Economics, Vol. 17, Nos. 1-4, August
1989. pp. 71-78

MATTSSON, L.-G. (1982). Systemförsäljning och konkurrenskraft /Ingår i HÄGG
JOHANSON (red) (1982), s. 179-204/

MATTSSON, L.-G. (1985). An Application of a Network Approach to Marketing:
Defending and Changing Market Positions /Ingår i DHOLAKlA-ARNDT (eds)
(1985), pp. 263-288/

McCLURE, C. (1989). CASE is Software Automation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey

MERLYN, V. & BOONE, G. (1989). CASE Tools - Sorting out the Tangle of Tool
Types, Computerworld, Vol. 23, No. 13, March 27, 1989 pp. 65-70

MICHAEL, A. & IOANNIDIS, V. (1989). Utvärdering av CASE-verktyg, Examens
arbete, Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV), Stockholms
Universitet, Stockholm

MINTZBERG, H. & RAISINGHANI, D. & THEORET, A. (1976). The Structure of
"Unstructured" Decision Processes, Administrative Science Quarterly, Vol. 21, No.
2, June 1976, pp. 246-275

MINTZBERG, H. & WATERS, J.A. (1985). Of Strategies, Deliberate and Emergent,
Strategic Management Journal, Vol. 6, No. 3, pp. 257-272

MÄHRING, M. (1989). Systemering vid utveckling av kalkylrnodeller - Ett praktikfall
och en metod för informationsstudie, Uppsats i Information Management (8501),
Handelshögskolan i Stockholm

NIJSSEN, G.M. (1977). On the Gross Architecture for the Next Generation Database
Management Systems /Ingår i GILCHRIST (ed) (1977), pp. 327-335/

NILSSON, A.G. (1975). Förändringsanalys och systemering: Problemområden, ISAC
Instruction Report TRITA-IBADB-4410S, Forskningsgrupp ISAC, Institutionen
för Administrativ Databehandling (ADB), Kungl. Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet, Stockholm



- 390 -

NILSSON, A.G. (1979). Systemering som förändringsprocess - En empirisk-teoretisk
ansats för utvärdering av framgångsgraden hos sytemeringsprojekt i näringslivet,
Rapport, Forskningsgrupp ISAC, Institutionen för Administrativ Databehandling
(ADB), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet, Stockholm
(utkast)

NILSSON, A.G. (1981). Klassificeringar av verksanlhetsutveckling, Rapport, Institut V,
Stockholm

NILSSON, A.G. (1984a). Att köpa standardsystenl, Rapport V-3402, Institut V,
Stockholm /Ingår även i SVENSKA DATAFÖRENINGEN (1984)/ /Ingår även
i Nordiska Mikrodatormässan, Sollentuna, apri11984/

NILSSON, A.G. (1984b). Standardsystem som utvecklingsstrategi, Rapport V-1401,
Institut V, Stockholm /Ingår även i NISSEN (red) (1984), s. 185-226/

NILSSON, A.G. (1984c). Systemering - En referensram, Rapport V-3403, Institut V,
Stockholm /Ingår även i Nordisk Datanytt, Ärg. 17, Nr. 4, 1987, s. 46-50/

NILSSON, A.G. (1984d). Så fogar man samman verksamhet och system, Ledarskap/
Ekonomen, Nr. 5, 1984, s. 81-82

NILSSON, A.G. (1984e). Så väljer du standardsystem, Datavärlden, Ärg. 2, Nr. 14, 17
september 1984, s. 72-73

NILSSON, A.G. (1984f). Vägen genom programdjungeln banas med tålamod och
metodik, Intervju av Kåge Sandell, Dagens Industri, Arg. 9, Nr. 95, 21 maj 1984,
s. 13-14

NILSSON, A.G. (1984g). Välj standardsystem - metodiskt, Computer Sweden, Nr. 35, 12
november 1984, s. 45

NILSSON, A.G. (1985a). Att välja och anpassa standardsystem, Rapport V-3405, Institut
V, Stockholm /Ingår även i NordDATA 85, Köpenhamn, Band 3, s. 140-145/

NILSSON, A.G. (1985b). Standardsystem i blickpunkten - En möjlighet för användare
att påverka utveckling av bättre informationssystem, Rapport V-3501, Institut V,
Stockholm /Ingår även i RIKSDATAFÖRBUNDET (1987b), s. 235-255/

NILSSON, A.G. (1986a). SIV-DOC - Datorstöd för utvärdering av standardsystem,
V-rapport 1501-1504, Institut V och Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU),
Stockholm

NILSSON, A.G. (1986b). Systemering med V-modellen, Rapport V-3601, Institut V,
Stockholm /Ingår även i DEN NORSKE DATAFORENING (1986)/



- 391 -

NILSSON, A.G. (1988). Information Systems Development - A Frame of Reference and
Classifications, Report V-4801, Institut V, Stockholm /Ingår även i ZIELINSKI
& RAWINSKI (eds) (1988)/ /Ingår även i SISU & SSI (1989)/

NILSSON, A.G. (1990a). Information Systems Development in an Application Package
Environment, Report V-4001, Institut V, Stockholm /Även publicerad som EFI
Research Paper 6421, June 1990, Handelshögskolan i Stockholm/ /Ingår även i
Wrycza (1990a), pp. 444-466/

NILSSON, A.G. (1990b). Laboratorium för CASE-verktyg, Projektbeskrivning,
Handelshögskolan i Stockholm

NILSSON, A.G. (1990c). Metoder och hjälpmedel vid utvärdering av programvaror,
Rapport V-3001, Institut V, Stockholm

NILSSON, A.G. (1990d). Tjänsteprogramvarubibliotek, Förstudierapport, ITYP, Arbets
grupp 4, Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU), Stockholm

NILSSON, A.G. (1991). Hur väljer man rätt standardsystem?, Computer Sweden, Arg.
9, Nr. 16, 19 april 1991, Del 2, s. 13-14

NILSSON, A.S. (1989). Verksamhetsutveckling utifrån ett flödesperspektiv, Rapport,
Institut V (utkast)

NISSEN, H.-E. (red) (1984). Systemutveckling - av Vem, för Vem och Hur?, Rapport
K4/84, Arbetsmiljöfonden (fd Arbetarskyddsfonden), Stockholm

NISSEN, H.-E. & ANDERSEN, E.S. (1977). Systemering - Verksamhetsbeskrivning,
Studentlitteratur, Lund

NYBERG, J. & WELIN, E. (1989). Investeringsbedömning av standardsystem, Uppsats
i Information Management (8501), Handelshögskolan i Stockholm

ODELHÖG, Ö. (1988). Modern systenIutveckling - Hur metoder, modeller och CASE
verktyg påverkar effektiviteten i utvecklingsarbetet, Rapport, Data Logic,
Göteborg

OLENFELDT, L. (1977). Objekt/Händelse-analys, Rapport, Nytänkarna, Göteborg och
STU-rapport 77-4936, Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU), Stockholm

OLENFELDT, L. (1985). A very short paper on the Object/Event-Analysis, NordDATA
85, Köpenhamn, Band 3, pp. 247-252

OLHAGER, J. & RAPP, B. (1985). Effektiv MPS - Referenssystem för datorbaserad
material- och produktionsstyrning, Studentlitteratur, Lund



- 392 -

OLLE, T.W. & HAGELSTEIN, J. & MACDONALD, I.G. & ROLLAND, C. & SOL,
H.G. & VAN ASSCHE, F.J.M. & VERRIJN STUART, A.A. (1988, second
edition 1991). Infornlation Systems Methodologies - A Framework for Under
standing, Addison-Wesley, Wokingham, England

OLLE, T.W. & SOL, H.G. & TULLY C.J. (eds) (1983). Information Systems Design
Methodologies: A Feature Analysis (CRIS-2), North-Holland Publishing
Company, Amsterdam

OLLE, T.W. & SOL, H.G. & VERRIJN STUART, A.A. (eds) (1982). Information
Systems Design Methodologies: A Conlparative Review (CRIS-1), North-Holland
Publishing Company, Amsterdam

OLLE, T.W. & SOL, H.G. & VERRIJN STUART, A.A. (eds) (1986). Information
Systems Design Methodologies: Improving the Practice (CRIS-3), North-Holland
Publishing Company, Amsterdam

OVRIN, P. & OLHAGER, J. & RAPP, B. (1990). Computer-Based Manufacturing
Planning and Controi Systems in Small Companies, European Journal of
Operational Research, Vol. 45, 1990, pp. 106-112

PERRY, W.E. (1986). How to Test Software Packages. A Step-by-Step Guide to
Assuring They Do What You Want, John Wiley & Sons, New York

PERSSON, S. & STRANDLER, L. (1978). Decentraliseringen och datorerna. Info-stöd
- Ett synsätt för decentralisering av databehandling, Rapport, Tekniska
avdelningen, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)

PETERS, L. (1988). Advanced Structured Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey

PETTIGREW, A.M. (1973). The Politics of Organizational Decision-making, Tavistock,
London

PLOOM, A. (1988). Informationsteknologin och industriföretaget, Rapport, Institut V,
Stockholm /Ingår även i NordDATA 88, Helsingfors, Band 2, s. 275-281/

PORTER, M.E. (1980). Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and
Competitors, The Free Press, New York

PORTER, M.E. (1985). Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior
Performance, The Free Press, New York

PROGRAMATOR (1989). Reflex - Lönsam Informationsbehandling: Informations
strategi, Verksamhetsanalys, Systemutveckling, Moderna verktyg, Förvaltning,
Styrning; Rapporter, Programator, Stockholm



- 393 -

PROGRAMATOR (1990). VBS - Yerksamhetsbaserade System - Principer och tillämp
ningar, Rapport, Programator, Göteborg

PROGRAMATOR (1991). VBS - Yerksamhetsbaserade System under Systemutveck
lingen, Rapport, Programator, Göteborg

PROJEKTSTYRNING (1989). Kompendium projektstyrning, Rapport, ProjektStyrning
AB, Stockholm

QUINN, J.B. (1989). Strategic Change: "Logical Incrementalism", S/oan Management
Review, Yol. 30, No. 4, Summer 1989, pp. 45-60

RAMSTRÖM, D. (1969). Systemplanering - Information och beslut i företaget,
Läromedelsförlagen, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm

RDF & SÅRB (1983). SBA Information - En kort beskrivning aven metod för
sårbarhetsanalys av datoriserade informationssystem, Riksdataförbundet (RDF)
och Sårbarhetsberedningen (SÅRB), Stockholm

REHN, S. (1985). PC-projektet - Hur man utvecklar system för persondatorer, Liber
Förlag, Malmö

RHENMAN, E. (1964). Företaget som ett styrt system, EFI och Norstedts, Stockholm

RIKSDATAFÖRBUNDET (1987a). Systemförvaltning, Rapportserie 26, Riksdata
förbundet (RDF), Stockholm

RIKSDATAFÖRBUNDET (1987b). Yägen till bättre informationssystem - går via
användarmedverkan, Rapport 27, Riksdataförbundet (RDF), Stockholm

ROBB, A.F. (1988). Management Guide to Choosing and Implementing Computer
Systems - A ProfessionaI Approach to Systems Selection, NCC Publications,
Manchester

ROBINSON, P.J. & FARIS, C.W. & WIND, Y. (1967). Industrial Buying and Creative
Marketing, Allyn & Bacon Inc., Boston

ROHLIN, L. (red) (1974). Organisationsutveckling: Organisationsteori för förändring,
CWK Gleerup Bokförlag, Lund

ROLLAND, C. & RICHARD, C. (1982). The Remora Methodology for Information
Systems Design and Management /Ingår i OLLE-SOL-VERRUN STUART (eds)
(1982), pp. 369-426/

ROSS, D.T. (1977). Structured Analysis (SA): A Language for Communicating Ideas,
IEEE Transactions on Software Engineering, Yol. SE-3, No. 1, January 1977, pp.
16-34



- 394 -

SAMET, P.A. (ed) (1985a). Buying Financial Accounting Software - A guide for the
non-specialist to the legal and accounting features that must be present in
computer packages, British Computer Society, Canlbridge University Press,
London

SAMET, P.A. (ed) (1985b). Buying Payroll Software - A guide for the non-specialist to
the legal and accounting features that must be present in computer packages,
British Computer Society, Cambridge University Press, London

SAMUELSON, L.A. (red) (1989a). Controller-handboken, 3:e reviderade upplagan,
Sveriges Mekanförbund, Stockholm

SAMUELSON, L.A. (1989b). The Developnlent of Models of Accounting Information
Systems in Sweden, Scandinavian Journal ofManagement, Vol. 5, No. 4, 1989, pp.
293-310

SAMUELSON, L.A. (1989c). Utvecklingslinjer inom ekonomistyrningen - Några
forskningsområden, Rapport, Sektionen för Redovisning och finansiering (B
sektionen), Handelshögskolan i Stockholm

SAMUELSON, L.A. (1990). Models of Accounting Information Systems - The Swedish
Case, Studentlitteratur, Lund

SELLDEN J. (1982). Dialoganalys enligt SIM - Tillämpning och utvärdering aven
metodansats, Uppsats, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB),
Stockholms Universitet, Stockholm

SELLDEN, J. (1987a). Införande av användarorienterad metodik måste ske
användarorienterat /Ingår i RIKSDATAFÖRBUNDET (1987b), s. 154-175/

SELLDEN, J. (1987b). Systemutveckla för goda affärer och hög service - Ta sikte mot
kunden! /Ingår i NordDATA 87, Trondheim, Band 1, s. 330-335/

SIMON, G. (1985). How to Evaluate Packaged Software, Accountancy, Vol. 96, No.
1099, March 1985, pp. 84 & 86

SIMON, H.A (1965). The Shape of Automation for Men and Management, Harper &
Row Publishers, New York

SIMON, H.A. (1969, second edition 1981). The Sciences of the Artificial, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts

SIS (1989). Referensmodell för systemutveckling, Teknisk rapport SIS TR 321,
Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), Stockholm

SISU (1985). Konceptuell modellering: Grundbegrepp, praktisk tillämpning, forskning,
SISU Analys Nr. 1, Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), Stockholm



- 395 -

SISU (1986). Grafiskt baserade datorstöd för systembeskrivning, SISU Analys Nr. 3,
Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), Stockholm

SISU & SSI (1989). "CASE89 - The first Nordic Conference on Advanced Systems
Engineering. Bridges between Science, Users and Industry", May 9-11, 1989, Kista,
SISU och SSI, Stockholm

SJÖBERG, I. (1984). Att välja Redovisningssystem för främst stordatorer, Publikation
84211, Sveriges Mekanförbund, Stockholm

SJÖBERG, I. (1986). Att välja Ekonomisystem för minidatorer, Publikation 86 211,
Sveriges Mekanförbund, Stockholm

SJÖBERG, L. (1978). Beslutsfattande - Psykologiska studier av valsituationer, Natur och
Kultur, Stockholm

SJÖBERG, L. (1982). Aided and Unaided Decision Making: Improving Intuitive
Judgement, Journal of Forecasting, Yol. 1, No. 4., October-Decenlber 1982, pp.
349-363

SMITT, R. & LINDBERG, A (1991). Upphovsrätt med reservationer, Krönika om
datajuridik, Computer Sweden, Arg. 9, Nr. 22, 31 maj 1991, Del 1, s. 11

SOFfECH (1976). An Introduction to SADT Structured Analysis and Design Technique,
Softech Inc., Document No. 9022-78R, Waltham, Massachusetts

STATSKONSULT (1989). Stora boken om systemutveckling - RASK, Statskonsult
Systemutveckling AB, Stockholm

STATSKONTORET (1985). Gemensamma programvaror i statsförvaltningen 
Anskaffning av färdig programvara, Rapport 1985:33, Statskontoret, Stockholm

STAW, B.M. (1979). Research in Organizational Behavior, Yol. 1, 1979, JA! Press,
Greenwich, Connecticut

STENESKOG, G. (1991). Process Management - Konsten att styra och utveckla ett
företags administrativa processer, Liber, Malmö

STEVENS, W.P. (1985). Using Data Flow for Application Development, BYTE, Yol. 10,
No. 6, June 1985, pp. 267-276

STU (1991). Yälj rätt programvara - En skrift om hur man stärker företagets
affärsverksamhet genom att välja rätt programvara, Styrelsen för Teknisk
Utveckling (STU), Stockholm

STYMNE, B. (1989). Information Technology and CODlpetence Fornlation in the
Swedish Service Sector - An Analysis of Retail Strategy and Development of the
Finance Sector, EFI och IMIT, Handelshögskolan i Stockholm



- 396 -

SUNDGREN, B. (1981). Databaser och datamodeller, Studentlitteratur, Lund

SUNDGREN, B. (1984). Conceptual Design of Data Bases and Information Systems,
Rapport, Linköpings Universitet och Statistiska Centralbyrån, Stockholm

SUNDGREN, B. (1988). SCBs Programvaruförsörjning inför nittiotalet - slutrapport från
programvaruutredningen, Statistiska Centralbyrån, Stockholnl

SUNDGREN, B. (1989). Att bygga redovisningssystem med hjälp av datamodellering och
databasteknik, Rapport, Sektionen för Information Management (I-sektionen),
Handelshögskolan i Stockholm

SUNDGREN, B. (1990). Conceptual Modelling and Related Methods and Tools for
Computer-Aided Design of Information Systems, Report 1990:12, Statistiska
Centralbyrån, Stockholm IÄven publicerad som EFI Research Paper 6428, June
1990, Handelshögskolan i Stockholmi Ilngår även i Wrycza (1990a), pp. 107-138

SUNDGREN, B. (1991). Datamodellering och databasorienterad systemutveckling,
Studentlitteratur, Lund lunder publiceringi

SVENSKA DATAFÖRENINGEN (1984). Datorlösningar för mindre företag, Konferens
om datorisering av administration och produktion i det mindre företaget, Svenska
Dataföreningen (SDF), april 1984, Malmö

SVERIGES MEKANFÖRBUND (1965, reviderad version 1973). Grafisk beskrivning av
arbetsrutiner inom kontoren, Publikation 65017 resp. 73004, Sveriges Mekan
förbund, Stockholm

SVERIGES MEKANFÖRBUND (1971). Systempaket och rapporteringsutrustning för
produktionsstyrning, Publikation 71212, Sveriges Mekanförbund, Stockholm

SÖDERLUND, M. (1990). Omvärldsuppfattningar hos företagsledarna i Sveriges
lönsammaste företag, EFI Research Paper 6399, Handelshögskolan i Stockholm

SÖDERSTRÖM, P. & JONSSON, Ö. & FÄGERSTEN, H. & TENEVALL, T. (1990).
CASE - En plattform för 90-talets systemutveckling, DF Föralag, Dataföreningen
i Sverige, Stockholm

SÖDERSTRÖM, P. & OLSTEDT, D. (1988). Moderna systemutvecklingsverktyg
(MOSE), Rapport 28, Riksdataförbundet (RDF), Stockholm

TAKEUCHI, H..& NONAKA, I. (1986). The New New Product Development Game,
Hwvard Business Review, Vol. 64, No. 1, January-February 1986, pp. 137-146

TARGAMA, A. (1974). AR som förändringsprocess - En diskussion kring 12 praktikfall
om problem vid genomförande av administrativa förändringar, Publikation 74201,
Sveriges Mekanförbund, Stockholm



- 397 -

TARGAMA, A. (1978). Former för Administrativt Utvecklingsarbete, Doktors
avhandling, BAS och Företagsekonomiska Institutionen, Göteborgs Universitet

TENGBLAD, P. & ULLSTAD, C. & CHU, L. (red) (1988). Att utveckla och införa
datorstöd, Utvecklingsprogrammet, Arbetsnuljöfonden (AMF), Stockholm

TEOREY, T.J & YANG, D. & FRY, J.P. (1986). A Logical Design Methodology for
Relational Databases Using the Extended Entity-Relationship Model, Computing
Surveys, Vol. 18, No.2, June 1986, pp. 197-222

TERMEN, O. (1987). ADB i småföretag - En inköpsguide, Liber/SIND, Malmö

THOMAS, D. (1989). What's in an Object? - Even Limited Object-oriented Systems Let
You Build Your Own Integrated Applications Quickly, BYTE, Vol. 14, No. 3,
March 1989, pp. 231-240

TVERSKY, A. (1972). Elinlination by Aspects: A Theory of, Choice, Psychological
Review, Vol. 79, No. 4, July 1972, pp. 281-299

VALDELIN, J. (1974). Produktutveckling och marknadsföring - En undersökning av
produktutvecklingsprocesser i svenska företag, Doktorsavhandling, EFI, Handels
högskolan i Stockholnl

VAN RAAIJ, W.F. (1988). Information Processing and Decision Making - Cognitive
Aspects of Economic Behaviour Ilngår i VAN RAAIJ-VAN VELDHOVEN
WARNERYD (eds) (1988), pp. 75-1061

VAN RAAIJ, W.F. & VAN VELDHOVEN, G.M. & WÄRNERYD, K.-E. (eds) (1988).
Handbook of Economic Psychology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Holland

VERI-IEIJEN, G.M.A. & VAN BEKKUM, J. (1982). NIAM: An Information Analysis
Method Ilngår i OLLE-SOL-VERRIJN STUART (eds) (1982), pp. 537-589/

WARD, P.T. & MELLOR, S.J. (1985). Structured Development for Real-Tinle Systems,
Vol. 1-3, Yourdon Press, New York

WELKE, R.J. (1983). ISIDSS: DBMS Support for Information Systems Development
Ilngår i HOLSAPPLE-WHINSTON (eds) (1983) pp.I·195-2501

WIGANDER, K.-O. & SVENSSON, Å. & SCHOUG, L. & RYDIN, A. & DAHLGREN,
C. (1979). Strukturerad Analys och Konstruktion ·av informationsbehandlings
systenl (SAK-modellen), Studentlitteratur, Lund 1Även publicerad på engelska
(1984): Structured Analysis and Design of Information Systems, McGraw-Hill,
New Yorkl

WILSON, J.M. & VON ZUGBACH, R.G.L. (1990). A Method for Systems Selection~

Journal of Systems Management, Vol. 41, No. 9, Septemb'er 1990, pp. 10-14



- 398 -

WINBERG, H. (1991). Inköp av administrat!va datorsystem - En studie av besluts
processen, Avhandlingsplan, Förvaltningsekonomiska sektionen (F-sektionen),
Handelshögskolan i Stockholm

WIND, Y. (1978). The Boundaries of Buying Decision Centers, Journal of Purchasing
and Materials Management, Vol. 14, No. 2, Summer 1978, pp. 23-29

WIND, Y. & THOMAS, R.J. (1980). Conceptual and Methodological Issues in
Organisationai Buying Behaviour, European Journal of Marketing, Vol. 14, Nos.
5-6, 1980, pp. 239-263

WRETHANDER JONSON, E. (1988). En rapport om sökprocessen efter strategiska
lösningar för verksamhetsuppföljning, kontorsinformation och kommunikation
inom ABB Corporate Research, Västerås (CRV), Examensarbete, ABB Data
skola, Västerås

WRYCZA, S. (ed) (1990a). "Proceedings of The Second International Conference on
Information Systems Developers Workbench", Gdansk 25-28 Septenlber, 1990,
Department of Information Systems, University of Gdansk

WRYCZA, S. (1990b). The ISAC - Driven Transition between Requirenlents Analysis
and ER Conceptual Modelling, Information Systems, Vol. 15, No. 6, 1990, pp. 603
614

WU, M.S. (1988). Choosing PC Software for Decision-Making, Journal of Systems
Management, Vol. 39, No. 12, December 1988, pp. 19-26

WU, M.S. (1990). Selecting The Right Software Application Package, Journal ofSystems
Management, Vol. 41, No. 9, September 1990, pp. 28-32

YOURDON, E. (1986). What Ever Happened to Structured Analysis?, Datamation, Vol.
32, No. 11, June 1, 1986, pp. 133-138

YOURDON, E. (1989). Modern Structured Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey - <

ZIELINSKI, S. & RAWINSKI, T. (eds) (1988). Current Trends in Information Systems
Developnlent Methodologies, "Polish - Scandinavian Seminar", Paraszyno, June
27-30, 1988, Ship Research Institute, Technical University of Gdansk & Polish
Cybernetic Society Branch, Gdansk, Poland

0REN, O. (1985). Datamodellering - En innf0ring, NKS-Forlaget, Oslo

ÖSTERLUND, J.-E. (1974). Förändringsprocesser och organisationsutveckling /Ingår
i ROHLIN (red) (1974), s. 79-100/

ÖSTMAN, L. & EWING, P. & GLADER, M. (1987). Ekonomisk styrning i förändring,
Publikation 88201, Sveriges Mekanförbund, Stockholm



- 399 -

Författarregister

Författarregistret omfattar alla skrifter i form av böcker, artiklar och
rapporter som finns hänvisade i avhandlingen och som ingår i referenslistan.
De större publikationer som endast hänvisas internt inom referenslistan är
borttagna. Jag har valt att bygga upp författarregistret utifrån aktuella
skrifter och ej direkt på varje enskild person. Min bedömning är att det är
mer intressant att veta var i avhandlingen jag hänvisar till olika skrifter.

AHLSEN, M. (1990). . 304
AHLSTEDT, H. (1989) 214
ALARIK, B. (1988) 286
ANDERSEN, E.S. (1981). . 50
ANDERS~N, E.S. (1991). . 16, 60, 83, 352
ANDERSEN, E.S. & GRUDE, K.V.

& AARÖ, A. (1987). . 214, 240, 263
ANDERSEN, E.S. & GRUDE, K.V.

& HAUG, T. (1986). . . . . . . . . . .. 52, 273, 281
ANVES~OG, L. (1985) 273
ANVESKOG, L. & ERIKSSON, W. (1985). . 48
ANVESKOG, L. & JÄRPERUD, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20, 34, 48, 68, 71, 96

& LUNDEBERG, M. & MELIN, S & 108, 111, 123, 130
& NILSSON, A.G. (1983). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. & 133, 147, 212, 288, 354

ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1982a). . . . . . . . . . . .. 34, 71, 354
ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1982b) 34,71,152,354
ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G. (1983). . 34, 71, 152, 354
ANVESKOG, L. & NILSSON, A.G.

& NORD, I. (1984a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34, 71, 354
ANVESKOG, L. 13, 20, 34, 71, 96, 108

& NILSSON, A.G & 114, 116, 123, 132
& NORD, I. (1984b) & 133, 152, 212, 354

ARFORS, M. & EKLUND, M. &
RAPP, B. (1984) 19

ASCHIM, F. & MOSTUE, B.M. (1982) 354
AXELSSON, B. & HÅKANSSON, H. (1984) 27
AXELSSON, L. & ORTMAN, L. (1985). 354, 355
AXELSSON, L. & ORTMAN, L. (1990). 58, 354, 355

BACHMAN, C. (1988). . 89
BANSLER, J. (1990) 31, 341
BAYLIN, E.N. (1987). . 82



- 400 -

BELFALL, D. (1986) 16
BENGTSSON, L. & sKÄRVAD, P.-H. (1989) 286
BERG, T.I. (1986). . 87
BERGMAN, A. & OLSSON, S. (1989). . 304
BERGMAN, L. (1981). . 352
BERGSTRAND, J. (red) (1985). . 213
BElTMAN, J.R. (1979). . 111
BJERKLI, G. (1981) 77
BOSRUP, L. & HOLMBERG, S. (1986) 214, 240, 263
BOSTRÖM, B. (1988) 83, 86, 87, 358
BOSTRÖM, B. & NILSSON, A.G. (1986) 63
BOSTRÖM, B. & NILSSON, A.G.

& SELLDEN, J. (1986) 2, 3, 60
BOSTRÖM, E. (1990) 297
BOUG, H.-E. & FLADMOE, T. & GRENI, S.E.

& HAUG, T. & STEFFENSEN, P.
& VIEM, O. & AARHUS, T. (1976) 355

BRANCHEAU, J.C. & WETHERBE J.C. (1987). . : 36
BRANDT, P. (1988). 55, 251
BRANDT, P. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74, 164, 237, 240, 250

& CARLSSON, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. & 258, 264, 269, 273
& NILSSON, A.G. (1991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. & 281, 282, 286, 288

BRANDT, P. & GUSTAFSSON, M.R.
& JOHANSSON, L.-Å. (1978). . 82

BRESLIN, J. (1986). 25, 71, 212, 253, 264
BRYCE, M. & BRYCE T. (1987). . 72
BUBENKO JR., J. A. (1986) 83
BUBENKO JR., J. A. (1988a) 86
BUBENKO JR., J. A. (1988b) 87
BUBENKO JR., J.A. & LINDENCRONA, E. (1984). . . . . . . . . . . . . . . . .. 225, 354
BUSS, M.D.J. & HERMAN, E. (1983). . 13

CAMMERSAND, J.-O. & ZACKARI, T. (1987). . 355
CANNING, R.G. (1971). . 25
CANNING, R.G. (1979). . 352
CANNING, R.G. (1983). . 127
CASH JR., J.I. & McFARLAN, F.W.

& McKENNEY, J.L. (1988). . 72
CAUVET, C. & ROLLAND, C.

& LINGAT, J.Y. (1989). . 355
CHECKLAND, P. (1981). . 77
CHEN, P.P. (1976). . 354
CHRISTENSEN, B.H. (1989). . 286
CINADLER, R. (1979). . 51
CLARHOLM, A. (1985). . 214
COAD, P. & YOURDON, E. (1990). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84, 342
COHEN, M.D. & MARCH, J.D.

& OLSEN, J.P. (1972). . 29



- 401 -

COMPUTERWORLD (1988). . 26
CURRY, J.W. & BONNER, D.M. (1983). 25, 212

DANIELSSON, A. (1983). 2
DATA LOGIC (1989) 355
DATAFÖRENINGEN I SVERIGE (1991/92) 321
DAVIS, G.B. (1987). 16, 21, 35
DAVIS, G.B. (1988a). . 25, 72
DAVIS, G.B. (1988b) , 87
DEJVE, K. & WAHLIN, T. (1991) 344
DeMARCO, T. (1978). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 353, 354
DOCHERTY, P. & MAGNUSSON, Å. & STYMNE, B.

& CALLBO, K. & HERBER, S. (1977). . 279
DOCHERTY, P. & WERNGREN,C.

& WIDMAN, A. (1984). . 44
DOLOGlTE, D.G. (1982) 16
DUNCAN, R. & WEISS, A. (1979). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

EARL, M.J. (1989). . , 287
EARL, M.J. (1990). . 344
EDMUNDSON, B. & JEFFREY, R. (1984). . 26
EDWARDS, W. (1954) 29
EPOC SYSTEM (1989) 355
ERIKSSON, B.A. (1986). . 53
ERIKSSON, G. (1989). 169, 171
ETZIONI, A. (1967). . 28
EVEREST, G.C. & KIM. Y.-G. (1988). . 83

FITZGERALD, G. & STOKES, N.
& WOOD J.R.G. (1985) 82

FMV & RDF & TELEPLAN (1984) 214
FOSTER, P.M. (1976) 76
FRANKEL, S. (ed) (1984) 13
FRANKEL, S. (ed) (1986) 16, 25, 71, 210
FRENCKNER, P. (1986) 24
FROEHLICH, A.F. (1983). 25, 212
FÅHRAEUS, E. (1986) 79

GANE, C. & SARSON, T. (1979). 353, 354
GIBSON, M.L. (1989). . 87
GLADER, M. (1989) 306,309,311
GLADER, M. (1990). 295, 321
GOLDKUHL, G. (1980) ' 21,76
GOLDKUHL, G. (1982) 297
GOLDKUHL, G. & LYYTINEN, K. (1982). . 77, 79
GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. (1976/1978) i •••••••••••••••••• 63
GOLDKUHL, G. & NILSSON" A.G.

& LUNDEBERG, M. (1978). . 50



- 402-

GOLDKUHL, G. & NILSSON, A.G. &
RÖSTLINGER, A. (1982). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50, 60

GOLDKUHL, G. & RÖSTLINGER, A. (1988). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50, 355
GOLLAND, M.L. (1977). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GREMILLION, L.L. (1982). 1
GROSS, P.H.B. & GINZBERG, M.J. (1984). . 26
G:SON SINGH, J. (1985). . 27

HALLERSTRÖM, M. (1986). . 214
HAMMARKVIST, K.-O. & HÅKANSSON, H.

& MATTSSON, L.-G. (1982) 219
HANANI, M.Z. & SHOVAL, P. (1986) 86
HANDER, Y. & LUDAN, I. (1987). . 51
HANSEN, G.W. (1986) 10
HEDBERG, B. (1970). 221, 367
HEIKKINEN, I. & REINECK, A.-K. (1988) 178
HELMS, A. & KIRALY, J. & SANDBÄCK, L. (1989). . 160
HERNBÄCK, J. & HULTMAN, P.-O.

& ININBERGS, P. & LINDQVIST, I. (1990) 59, 84, 225, 355
HERNBÄCK, J. & LINDQVIST, I. (1989). . 83
HOFER, C.W. & SCHENDEL D. (1978). . 286
HOHENSTEIN, C.L. (1986). 10
HUBER, G.P. (1980). . 28
HUGOSON, M.-Å. (1986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5, 225, 303
HUGOSON, M.-Å. (1987). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225, 303
HUGOSON, M.-Å. & HESSELMARK, O.

& GRUBBSTRÖM, A. (1983). . 354
HÅKANSSON, H. (ed) (1982). 8
HÅKANSSON, H. & MELIN, L. (red) (1978). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27, 219
HÅKANSSON, H. & WOOTZ, B. (1975). 27, 218

IBM (1987) 304
lIVARI, J. (1981). . 76
lIVARI, J. (1986a). 26, 214
IIVARI, J. (1986b) 26,214
INGEVALDSSON, L. (1985). . 355
INSTITUT V (1982). . 34
INSTITUT V (1984) 34
lVES, B. & LEARMONTH, G.P. (1984) 27,217

JACKSON, M.A (1983) 355
JACOB, R.J.K. (1983) 355
JAHRE~~. & SANNES, R. (1991) 209
JANSTAL, S. (1991). 293, 321
JOHANNESEN, M. (1988). 86, 300
JOHANSSON, L.-Å. & PETERSSON, L.

& TORBJÄR (1986) 86
JONEGÅRD, M. (1986). . 354



- 403 -

JONSSON, D. (1988). . 2, 3, 44
JULANDER, C.-R. (1987). . 323
JÄDERLUND, C. (1981). . 355

KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1979). . 29
KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1984) 29
KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1986). . 29
KAJBJER, K. & STYMNE, E. (1988). 176, 178
KAMMERFORS, L. & WIDING, G. (1987). . 173
KARAGIANNIS, D. & SCHNEIDER, H.-J. (1986). . 324
KARLÖF, B. (1988). 50, 220, 286
KATZAN JR., H. (1976) 354
KHAN, M.S.A. & HUSSAIN, S. (1988) 174
KINTISCH, R.S. (1987) 16

LAAGLAND, P.T.M. (1983). . 82
LAGERLÖF, B. & MALMBORG, E. (1987). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224, 354
LANGEFORS, B. (1966/1973). . 5, 6, 30, 97, 225
LANGEFORS, B. (1968). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53, 224
LANGEFORS, B. (1969) ' 63
LANGEFORS, B. (1970) 29
LANGEFORS, B. (1974) 30, 224
LANGEFORS, B. (1977). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30, 224, 273
LANGEFORS, B. (1984) 58
LARSSON, I. (1982). . 273
LEVI~, T. (1965). . 43
LEWIN, K. (1946) 76
LEWIN, K. (1947) 45
LIE-NIELSEN, S. & COLLIANDER, L. (1983) 58
LINDBLOM, C.E. (1959). . 30
LINDE, A. (red) (1971). . 285
LINDENCRONA, E. & WANGLER, B. (1986) 354
LINDGREEN, P. (ed) (1990). 5
LKD (1989). . 171
LUCAS JR., H.C. (1981) 273
LUCAS JR., H.C. & WALTON, E.J.

& GINZBERG, M.J. (1988). 26, 71, 72
LUNDEBERG, M. (1976a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 266
LUNDEBERG, M. (1976b) 76
LUNDEBERG, M. (1981) 86
LUNDEBERG, M. (1983a). . 48
LUNDEBERG, M. (1983b) 60
LUNDEBERG, M. (1984) 60
LUNDEBERG, M. (1991) 273
LUNDEBERG, M. & ANDERSEN, E.S. (1974). . 63
LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G.

& NILSSON, A.G. (1978a) 50, 60, 117, 134,354



- 404 -

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G.
& NILSSON, A.G. (1978b) 60

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G.
& NILSSON, A.G. (1978c). . 60

LUNDEBERG, M. & GOLDKUHL, G.
& NILSSON, A.G. (1979) 60

LYNCH, R.K. (1984) 26
LYNCH, R.K. (1985). . 13
LYNCH, R.K. (1987). . 65
LYYTINEN, K. (1987) 77

MADDISON, R.N. & BAKER, G.J.
& BHABUTA, L. & FITZGERALD, G.
& HINDLE, K.& SONG, J.T.H.
& STOKES, N. & WOOD, J.R.G. (1983). . 82

MAGNUSSON, P. (1988). . 168
MAGNUSSON, Å. (1990). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25, 213, 290
MAGNUSSON, Å. & SAMUELSON, L.A. (1975). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25, 213
MALMBORG, E. (1989) 83
MARTIKAINEN, P. & DIEHL, G. (1989) 322
MARTIN, J. (1987) 355
MARTIN, J. & McCLURE, C. (1983) 13
MAlTSSON, L. & OLHAGER, J.

& OVRIN, P. & RAPP, B. (1989) 25, 341
MAlTSSON, L.-G. (1982) 28
MAlTSSON, L.-G. (1985) 27,219
McCLURE, C. (1989). . 87
MERLYN, V. & BOONE, G. (1989) 87
MICHAEL, A. & IOANNIDIS, V. (1989). . 87
MINTZBERG, H. & RAlSINGHANI, D.

& THEORET, A. (1976). . 111,221,367
MINTZBERG, H. & WATERS, J.A. (1985) 287
MÄHRING, M. (1989). . 58

NIJSSEN, G.M. (1977). . 354
NILSSON, A.G. (1975). . 50, 60
NILSSON, A.G. (1979). . 45, 76
NILSSON, A.G. (1981) 45
NILSSON, A.G. (1984a). . 34, 71
NILSSON, A.G. (1984b). 21,34,71,96, 108, 123
NILSSON, A.G. (1984c). 34, 56, 71
NILSSON, A.G. (1984d). . 34, 71
NILSSON, A.G. (1984e) 34,71
NILSSON, A.G. (1984f). . 34, 71
NILSSON, A.G. (1984g). . 34, 71
NILSSON, A.G. (1985a). . 34, 71
NILSSON, A.G. (1985b) 21,34,71, 96, 108, 123,277,280
NILSSON, A.G. (1986a). 24, 34, 71, 250, 295, 312



- 405 -

NILSSON, A.G. (1986b) 34,48,71
NILSSON, A.G. (1988). . 34, 71, 83, 86, 351
NILSSON, A.G. (1990a). . 34, 71, 258, 351
NILSSON, A.G. (1990b) 34,71,358
NILSSON, A.G. (1990c). 34, 71, 258
NILSSON, A.G. (i990d). 34, 71, 250, 312, 322
NILSSON, A.G. (1991). . 34, 71
NILSSON, A.S. (1989) 50
NISSEN, H.-E. & ANDERSEN, E.S. (1977). . 2, 63
NYBERG, J. & WELIN, E. (1989). . 240

ODELHÖG, Ö. (1988). . 87
OLENFELDT, L. (1977) 354
OLENFELDT, L. (1985) 354
OLHAGER, J. & RAPP, B. (1985). 25, 213, 290
OLLE, T.W. & HAGELSTEIN, J.

& MACDONALD, I.G. & ROLLAND, C.
& SOL,H.G. & VAN ASSCHE, F.J.M.
& VERRIJN STUART, A.A. (1988/1991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83, 225

OLLE, T.W. & SOL, H.G.
& TULLY C.J. (eds) (1983) 82

OLLE, T.W. & SOL, H.G.
& VERRIJN STUART, A.A. (eds) (1982) 352

OLLE, T.W. & SOL, H.G.
& VERRIJN STUART, A.A. (eds) (1986) 352

OVRIN, P. & OLHAGER, J. & RAPP, B. (1990) 341

PERRY, W.E. (1986). . 25, 71, 211, 272
PERSSON, S. & STRANDLER, L. (1978) 59
PETERS, L. (1988) 83
PElTIGREW, A.M. (1973) 30
PLOOM, A. (1988). . 47, 64
PORTER, M.E. (1980). . 50
PORTER, M.E. (1985). 10, 47
PROGRAMATOR (1989) 355
PROGRAMATOR (1990) 303
PROGRAMATOR (1991) 303
PROJEKTSTYRNING (1989) 52

QUINN, J.B. (1989). . 28

RAMSTRÖM, D. (1969) o •••• 111
RDF & SÅRB (1983). . 164
REHN, S. (1985) 306
RHENMAN, E. (1964) 3, 47
RIKSDATAFÖRBUNDET (1987a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53, 55, 251
ROBB, A.F. (1988). . 292



- 406 -

ROBINSON, P.J. & FARIS, C.W.
& WIND, Y. (1967). 27, 216, 253

ROLLAND, C. & RICHARD, C. (1982). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84, 355
ROSS, D.T. (1977). . 354

SAMET, P.A. (ed) (1985a). . 213
SAMET, P.A. (ed) (1985b) 213
SAMUELSON, L.A. (1989b) 11
SAMUELSON, L.A. (1989c) 31
SAMUELSON, L.A. (1990) 11
SELLDEN (1982). . 355
SELLDEN, J. (1987a) 77
SELLDEN, J. (1987b) 64
SIMON, G. (1985). . 16
SIMON, H.A. (1965). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28, 221, 222, 367, 368
SIMON, H.A. (1969/1981). . 29, 222
SIS (1989) 53
SISU (1985). . 85
SISU (1986). . 87
SISU & SSI (1989). . 87
SJÖBERG, I. (1984). 213, 292
SJÖBERG, I. (1986). 213, 292
SJÖBERG, L. (1978). . 29
SJÖBERG, L. (1982). . 29
SMITT, R. & LINDBERG, A. (1991). . 241
SO~CH (1976). . 354
STATSKONSULT (1989) 224,355
STATSKONTORET (1985) 214
STENESKOG, G. (1991) 303
STEVENS, W.P. (1985) 82
STU (1991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24, 34, 242, 250, 295, 305, 309, 343
STYMNE (1989) 344
SUNDGREN, B. (1981). . 83
SUNDGREN, B. (1984) 225,354
SUNDGREN, B. (1988). 5, 60, 287
SUNDGREN, B. (1989). . 299
SUNDGREN, B. (1990). 6, 296
SUNDGREN, B. (1991). 296, 354
SVENSKA DATAFÖRENINGEN (1984) 306
SVERIGES MEKANFÖRBUND (1965/1973) 84
SVERIGES MEKANFÖRBUND (1971) 11
SÖDERLUND, M. (1990). . 223
SÖDERSTRÖM, P. & JONSSON, Ö.

& FÄGERSTEN, H. TENEVALL, T. (1990) 87
SÖDERSTRÖM, P. & OLSTEDT, D. (1988). . 58

TAKEUCHI, H. & NONAKA, I. (1986). . 222, 223, 257
TARGAMA, A. (1974) 59



- 407-

TARGAMA, A. (1978) 59
TENGBLAD, P. & ULLSTAD, C.

& CHU, L. (1988). . 352
TEOREY, T.J & YANG, D. & FRY, J.P. (1986) 354
TERMEN, o. (1987) 213, 292, 311
THOMAS, D. (1989). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84, 342
TVERSKY, 1\. (1972) 111

VALDELIN, J. (1974) 338
VAN RAAIJ, W.F. (1988) 111
VERHEIJEN, G.M.A. & VAN BEKKUM, J. (1982). . 354

WARD, P.T. & MELLOR, S.J. (1985) 354
WELKE, R.J. (1983). . 77
WIGANDER, K.-O. & SVENSSON, Å.

& SCHOUG, L.& RYDIN, A.
& DAHLGREN, C. (1979). . 354

WILSON, J.M. & VON ZUGBACH, R.G.L. (1990). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30, 223
WINBERG, H. (1991) 341
WIND, Y. (1978). 217, 220
WIND, Y. & THOMAS, R.J. (1980). . 27
WRETHANDER JONSON, E. (1988). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166, 168
WRYCZA, S. (ed) (1990a). . 352
WRYCZA, S. (1990b) 86
WU, M.S. (1988) 10
WU, M.S. (1990) 25, 27

YOURDON, E. (1986). . 83
YOURDON, E. (1989). . 83

ZIELINSKI, S. & RAWINSKI, T. (eds) (1988) 352

0REN, O. (1985). . 354
ÖSTERLUND, J.-E. (1974) 45
ÖSTMAN, L. & EWING, P. & GLADER, M. (1987). 213, 292



- 408 -

Sakregister

4

4FRONT . . . . . . .. 90, 215, 324
4GL-verktyg 58, 89

A

ABB 22, 33, 199
ABB Corporate

Research . . . . . . . . . . . .. 165
ABB Drives. . . . . . . . . . .. 169
Acceptabla delar

(av standardsystem) ..... 127
Administrativ

utveckling 46, 47
Administrativ

verksamhet 3
Affärside 2
Affärsideutveckling . . . . . . .. 46
Affärsinriktad

systemutveckling 64
Affärsstrategi . . . . . . . . . .. 285
Affärsutveckling . . . . . . . . .. 44
Affärsverksamhet . . . . . . . . .. 3
Aktionsforskning 35, 76
Aktiv bevakning

(av allmänhet~n) 280
Aktiva användare . . . . . . .. 280
Aktivering

(av personalen) 274
Aktivitet 2, 10, 262
Aktör . . . . . . . . . .. 82, 277, 278
Alfa-Laval 33
Allmängiltigt

metodstöd .. . . . . . . . . .. 272

Allmänhet 278, 279
Analyser 317
Analytisk system-

utveckling 59
Anpassning 71, 123, 185, 267

(av verksamhet) . . . . . . .. 127
Anpassnings-

planering 130, 131
Ansats 79
Anskaffning 11,58, 65
Ansvar

(försäkringsbolag) 172
Ansvarsmatris . . . . . . . . . .. 281
Ansvarsroll 82, 282
Användare . . . . . . . . . . 278, 279
Användarförening 279
Användar-

gränssnitt 87, 301
Användar- 118, 134

handbok 274,275
Användarmedverkan . . . . . .. 59
Användarorienterad

systemering 62
Användbarhet

(behovsanalys) . . . . . . . .. 261
(mål) 97

Användning
(fas) 11, 55, 237
(SIV-metoden) 23, 179, 195

APA-projektet 197
Applikation 120
Applikationsbredd 104
ApplikationsForum 321
Applikationskrav 121, 320
Applikations-

kunskap . . . . . . . .. 89, 91, 314



- 409 -

Applikationsområde . . . . 10, 291
(praktikfall) . . . . . . . . . .. 144

Applikationsorienterad
metodik 239, 290

Applikationspaket 10, 71
Applikationsregler 89
Applikationstjänst 322
Arbetsform 59, 82, 280
Arbetsmodell . . . . . . . . . . .. 79
Arbetsmoment 81, 113
Arbetsprocedur 89
Arbetssteg 81

(anpassning) 130, 269, 270
(behovsanalys) 260, 261
(införande) 273, 274
(val) 111, 264, 265

Arbetssätt 18, 340
(datorstöd) 317
(metodförenkling) 307

Arbetsverktyg . . . . . . . . . . .. 89
Arla . . . . . . . .. 22, 33, 151, 197
Aspekt 106, 262
Attributjämförelse 297
AU j ADB-strategi 286
Automatiserad

verksamhet 2
Avgränsning

(SIV-metoden) . . . . . . . .. 107
(verksamhetsområdet) ... 261

Avtal 118, 134
Avtal 90 . . . . . . . . . . . . . .. 344
Avtalsjuridik . . . . . . . . . . .. 241
Aweckling 11,56, 237

B

Basmall 290, 294, 320
Bedömningsfaktor . 81, 101, 119

(anpassning) 271
(val) 119, 267

Bedömningsområde 120

Befattningsbeskrivning .... 282
Begrepp

(metodik) 79
(objekt) .. . . . . . . . . . . .. 262

Behovsana~s .... 115, 236, 258
Behovs-

komplettering 115
Behovsosäkerhet 27, 218
Behovsundersökning . . . . . .. 33
Beskrivning

(infornlationssystem) 261
(verksamhet) 261

Beskrivningsform 99
Beslut 115, 265
Beslutsfattande . . . . . . . . 28, 220
Beslutskvalitet 192
Beslutsmiljö . . . . . . . . . . .. 241
Beslutsteori 28, 209
Beställare . . . . . . . . . . . 278, 279
Beteende-

orientering . . . . . . . . . . . .. 82
Bidragsj

kostnadsanalys . . . . . . . .. 261
Bidragstabell 117,262
BIKO-projektet 156
BILL-projektet . . . . . . . . .. 151
Bortsållning 111
Bortom-up . . . . . . . . . . . . .. 86
Bra-analys 48
BUYGRID-

modellen 27, 217
Byggande

av gränssnitt 270
Byggnadsutveckling ~ . .. 46

c

CADjCAM-system ..... 10, 291
CASE-skal . . . . . . . . . . . . .. 90
CASE-verktyg o 81, 87, 312

(översikt) 360, 361



- 410 -

Centraliserat
beslutsfattande '. 280

Checklista
(bedömningsområden) ... 122
(demonstration) . . . . . . .. 119
(MiniSIV) 309, 311
(standardsystemstrategi) .. 289

Choice
(IDC-modellen) .. 28, 221, 367

CLS-metoden 212
COMIS-systemet 147
CRLC-modellen . . . . . . . 27, 217

D

Data 262
Data-orientering . . . . . . . . .. 82
Databas . . . . . . . . . . . . .. 6, 89
Databasbeskrivning . . . . . .. 134
Databashantering . . . . . . .. 315
Dataföreningen

i Sverige (DF) 322
Datamodell 85, 296, 298
Datamodellering 85
Dataorienterad

systemering 62
Datasystem-

konstruktion 224
Datasystem-

utformning . . . . . . . . . . . .. 63
Datorbaserade

informationssystem 3
Datorlösning

(praktikfall) . . . . . . . . . .. 144
Datorstöd .... 24, 81, 242, 311
Dedicerade

CASE-verktyg 90, 314
Delat ansvar

(mellan användare) ..... 280
Delegerat

beslutsfattande . . . . . . . .. 280

Delgivning 115, 265
Delval 283, 284
Delverksamhets-

utvärdering 174
Demonstration 115, 265
Design

(IDC-modellen) .. 28, 221, 367
Detaljerad anpass-

ningsplanering 132, 270
Detaljerad

jämförelse 265
Detaljerat val . . . . . . . . . .. 264
Diagramritning . . . . . . . . . .. 89
Dialog. . . . . . . . . . . . . . .. 262
Dialoganalys 85
Distributions-

utveckling 46
Dokument 81
Dokument-

administration 315
Dokumentation 81, 89

(anpassning) 133, 271
(behovsanalys) . . . . . . . .. 262
(införande) 275
(val) 117,267

Dokumenttyp 81
DPU Produktbank 321
Drift 11, 53
Driftsdokumentation .. 274, 275

E

EDIFACT 304
Effekt 23, 142, 192
Effektivisering

(av verksamhet) . . . . . . .. 127
Efterstudie 51, 237
Egen system-

framställning 270
Egen utveckling

(av verksamhet) .. . . . . .. 127



- 411 -

Egenskapsbeskrivning . . . .. 261
Egenskapsjämförelse ..... 297
Egenutvecklade system . .. 3, 58
Ekonomisystem 10, 291
Empirisk prövning 140
Ensidig anpassning . . . . . .. 123
Epilog 334
EPOC System 312
Ericsson . . . . . . . . . . . . . . 22, 33
Ericsson Information

Systems (ElS) 156
Ericsson Radio

Systems (ERA) 160
Etappvis införande . . . . 283, 284
Examensarbete. . . . . . . . .. 141
Exekutivt

optimala beslut 29
Experimentell

systemutveckling 59
Expert 278, 279
Expertbetjäning 59, 280
Expertmodell . . . . . . . . . . .. 59
Expertpanel . . . . . . . . . . 22, 204
Expertsystem 324
Export (av data) . . . . . . . . .. 89
Extern databas 317, 321
Externa

standardsystem 240

F

Fackpress. . . . . . . . . . . . .. 118
Faktor 81, 101, 119
Fallbeskrivning. .. 142, 143, 197
Fallgrop . . . . . . . . . . . . . . .. 15
Federerade system .. . . . .. 304
Feedback . . . . . . . . . . . . .. 253
Finalist 111, 115, 265
Finanser 8
Finansiell utveckling . . . . . .. 46
Formulärifyllning 317

Forsknings-
cykel 31, 35, 76, 338

FOUNDATION . .. 90, 215, 324
Framtid (analys av) 62
Framtidsstudie . . . . . . . . .. 342
Frikoppa

(behovsanalys) 259
Fristående metod. . . . . . .. 108
Frågemall 143, 196, 362, 365
Funktion 10, 125, 126, 262
Funktionell

strukturering 225, 303
Funktions/

moduljämförelse 119, 135
Funktionsanalys 82, 84, 106
Funktionslista . . . . . . . . . .. 320
Funktionsstrategi 286
Funktionssätt . .. 2
Fysisk anpassning . . . .. 133, 269
Förankring

(hos personalen) 273
Förankringsmodell 59
Förberedande

förhandling 265
Fördjupad jämförelse 270
Förenklad metodik 241, 304
Företagskontakt . . . . . . 141, 196
Företagstest . . . . . . . . . . .. 343
Företagsutveckling 44
Förhandling . . . . . . . . . . .. 115
Förhandlings-

förteckning 119, 135
Förslagsstödjande

system. . . . . . . . . . . . . .. 315
Förspecificering 58, 68
Förutsättningar

(för SIV-metoden) . . . . . .. 96
Förutsättningsanalys

(för anpassning) . . . . . . .. 270
(för val) 115, 265

Förvaltning 11, 55, 65, 237
Förändringsanalys 62



- 412 -

Förändrings- 23, 142,. 188
behov 203, 205, 226
(hos SIV- . . . .. 230-31, 244-46
metoden) 340, 343

Förändringsprocess. . . . . . .. 44
Förändringsstudie . . . . . . . .. 50

G

Gemensam
behovsanalys 283, 284

Gemensam metod 104
Generator 89
Generell metod 104
Genererade system 58
Generiska objekt 299
Genomförande . . . . . . . . . .. 48
Genomförbarhet

(behovsanalys) 261
(mål) 97

Genomskinlig metod .. 101, 335
Genväg 256
Grafer över definierade

gränssnitt . . . . . . . . . . 136, 271
GraphDoc 323
Grovanpassnings-

planering . . . . . . . . .. 132, 270
Grund-metod. . . . . . . . . .. 338
'Grundversion

(av standardsystem) .. 132, 270
G-ränssnitt 238, 301

H

Handböcker . . . . . . . . . . .. 275
Helhetsmetod 109
Helhetsutvärdering . . . . . .. 174
Helhetsval 283, 284
Helt standardi-

serade system 71

Hopkoppling 106
Huvudanvändare 280
Hypotes

(om SIV-metoden) .... 35, 338
Hålrapport . . . . . . . . . . . .. 319
Hårdkodade system 68
Hårdvara .... . . .. 12, 108, 240
Hårt standardi-

serade system 71
Händelse 85, 262
Hände~e- 8~ 85

analys 106, 241

I

Icke relevant
(standardsystem) 127

IDC-modellen 28, 221, 367
Ideal metod . . . .. 249, 332, 337
Idealt CASE-

verktyg 87, 88
Idriftssättande

(av systemet) 274
I-graf 134, 262
IH-system 58
Implementation 26, 209
Import (av data) . . . . . . . . .. 89
Indata 125, 126
Infologiska modellen 224
Information 8, 262
Information

Management 35
Informationsanalys . . . .. . 62, 224
Informations-

hanteringssystem 58
Informationsmaterial .. '. .. 118
Informationsplanering ... 10, 67
Informations-

precedensgraf 134, 262
Informationsspridning " 274
Informationsstudie 50, 260



- 413 -

Informationssystem . . . . . .. 6, 7
Informationssystem-

förteckning .... 117, 134, 262
Informationssystem-

planering . . . . . . . . . . . .. 261
Informationssystem-

teori 30, 209
Informationssystem-

utveckling 46, 47, 53
Informationsuttag . . . . . . .. 315
Informgruppen . . . . . . . . .. 305
Införande. . . .. 51, 72, 237, 271
Ingen förändring

(av verksamhet) . . . . . . .. 127
Inköpsprocess 27, 216
Inl}öpsteori 27, 209, 216
~:nnovation 26, 209
Input . . . . . . . . . . . . . . 125, 126
Inputmeddelande . . . . . . . . .. 6
Inre validitet 143
Installation

(av systemet) 273
Institut V . . . . . . . . . . . . 33, 422
Integration 106
Integrera

(behovsanalys) . . . . . . . .. 259
Integrerade

CASE-verktyg \ . . . . . . . . .. 91
Intelligence

(IDC-modellen) .. 28, 221, 367
Intelligens 91
Interna

standardsystem 240
Intervjuer 143, 197
Intressent . . . . . . . . . . . . .. 281
Intressentmodell . •. 82, 239, 277
Investering

(praktikfall) . . . . .. 144
ISAC-modellen 60,61
ISI-projektet . . . . . . . . . . .. 161
Isolerad

systemutveckling 64

Isolerade
CASE-verktyg 91, 314

Iteration 81, 111, 117, 318
IT-strategi 286

J

J-graf. . . . . . . . . . . . . . . .. 135
Joint venture 280
Jämförande

beskrivning ..... 99, 118, 135
Jämförelse

("matchning") . . .. 98, 125, 126
(arbetssteg) 115

Jämförelsegraf 135
Jämförelsematris 119

K

Kalendertid
(praktikfall) . . . . . . . . . .. 146
(SIV-projektet) 252

Kalkyl 117,262
Kalkylering 240
K-graf 134, 262
KIS-system . . . . . . . . . . . 10, 291
Klassificering

(informationssystem) 261
(metodik) 82, 83
(standardsystem) 68, 69
(systemutveckling) 56, 57
(verksamhetsutveckling) . 45, 46

Knock-out faktor ..... 111, 121
Kommunernas

Reassurans 176
Kompensatorisk faktor . . .. 121
Kompetensförstärkning . . .. 194
Kompetensutveckling ..... 274
Komplett metod . . . . . . . .. 109
Kompletterande offert .... 266



- 414 -

Komplexitet . . . . . . . . . . .. 314
Komponent-

förteckning 134, 262
Komponent-

jämförelse 135, 295
Komponent-

relationsgraf 134, 262
Konceptuell 85,263, 271

modell . . . . . . . . . . . . 296, 298
Konceptuell

modellering . . . . . . . . . . .. 85
Koncernstrategi 285
Konkretisering 59
Konsult 279
,Konvertering 134
Kostnad . . . . . . . . . . . . . .. 193
Kravlista 309, 310
Kravspecifikation .. 99, 100, 317
Kund . . . . . . . . . . .. 8, 278, 279
Kunddatabas 323
Kundperspektiv 12, 103
Kundstöd . . . . . . . . . . . . .. 124
Kunskap 8, 194
Kunskapsbas 6, 89
Kunskapsbidrag 31
Kunskapsgenerering . . . . .. 223
Kunskapsområde ... 22, 24, 208
Kunskapsvärde . . . . . . . . . .. 98
Kunskapsöversikt 24
Kvalitet 192
Känslighetsanalys 174, 316
Känslomässiga beslut 29
Kärna 70, 130
Kärnprodukt 8
Köpare 9, 278
Köplag 344

L

Ledning . . . . . . . . . . . . 278, 279
Leveranskontroll 274

Leverantör . . .. 8, 109, 277, 278
Leverantörens

miljö 119, 120, 320
Leverantörsbas . . . . . . . . .. 318
Leverantörs-

bedömning 115, 265
Leverantörs-

dokumentation .. o •••• 99, 241
Leverantörsperspektiv .. o 12, 103
Linköpings- 25, 213

modellen o • 291, 292
Livscykel

(informationssystem) ... 53, 54
(metod) . . . . .. 74, 75, 78, 325
(standardsystem) 11, 65, 66
(verksamhet) 43

Livscykeltäckning 91
LOGIC-metoden 165
Logisk anpassning 132, 269
Logisk uppbyggnad . . . . . . .. 97
Lokal anpassning o • 283, 284
Läsanvisningar 39
Löpande verksamhet 45

M

Manual 275
Manuell verksamhet o • • • • • •• 2
Manuella

informationssystem 3
Manuella system o • • • •• 58
Marknadsosäkerhet 27, 218
Marknadssystem o 10, 291
Marknads-

undersökning 115, 265
Marknadsutveckling 46
Marknadsöversikt . . . . . . .. 119
Maximal metod 105
Meddelande o • • • • •• 6
Meddelanderegler 6
Meddelandesamverkan . . .. 303



- 415 -

Mekaniserad verksamhet 3
Meny 319
Metautveckling . .. 46, 47, 74, 93
Metod 77

(översikt) 354, 355
Metodansats . . . . . . . . . . . .. 79
Metodanskaffning . . . . . . . .. 77
Metodanvändning . . . . . . 77, 325
Metodaspekt 106, 262
Metodavveckling 77
Metodbehov 16, 195
Metodbundenhet 90
Metodeffekt . . . . .. 23, 142, 192
Metod-

fördjupning ..... 24, 238, 275
Metod-

förenkling 24, 241, 304
Metod-

förslag ..... 213, 218, 222, 225
Metod-

förvaltning . . . . . . . . . . . .. 77
Metodik 77, 80
Metodkedja 79
Metodkunskap . . . . . . . . . .. 91
Metodlös 192
Metodomfattning . . . . . . .. 105
Metod-

prövning .... 21, 76, 336, 343
Metodregler . . . . . . . . . . . .. 89
Metodsamordning 106
Metodtillänlpning . . . . . . . .. 74
Metodutnyttjande . . . . . . . .. 77
Metodutveckling . . . . 20, 76, 334
Metodutvärdering . . . . . . . .. 74
Metodvärdering

(praktikfall) 198, 201, 202
Metodöversikt 24, 236, 253
MiniISAC 310
Minimal metod 105
Mini-metod 338
Minioffert 266
MiniSIV . . . . . . .. 251,304, 309

Mixade system 342
Modellator . . . . .. 297, 298, 323
Modifiering 30
Moment 81
MPS-system . . . . . . . . . . 10, 291
Muntliga kontakter . . . . . .. 118
Mål

(SIV-metoden) . . . . . . . . .. 96
(studien) 19

Mängddiagram . . . . . . . . .. 125
Möjlighet . . . . . . . . . . . . . .. 13

N

NBS-nletoden 210
Nollalternativ . . . . . . . . . .. 110
Normal metod 105
Nuläge (analys av) 62
Nulägessituation . . . . . . . .. 240
Nyutveckling 44, 53
Nätverkssynsättet 27, 219

o

Objekt . . . . . . . . .. 85, 262, 296
Objekt- 82, 85, 106

analys 240, 295
Objektjämförelse 296
Objektorienterad

systemutveckling 84, 342
Objektsystemanalys 224
ODETIE 304
Offertarbete . . . . . . . . . . .. 241
Offertbegäran 115, 265
Offertjämförelse 171, 267
Offertmall 119
Offertsvar 118
Officiell samman-

ställning. . . . . .. 118,317,321
OFL-system 10, 291



- 416 -

Omgivning . . . . . . . . . . 278, 279
Omläggning

(av system) 274
Optimala beslut 29
Organisations-

utveckling 46
Organisatorisk

samordning 274
Osäkerhet 241
Output . . . . . . . . . . . . . 125, 126
Outputmeddelande . . . . . . . .. 6

p

Parallell
anskaffning .... 239, 282, 308

Parallella
anpassningar 283

Parallella val 283
Parameterstyrda

system . . . . . . . . . . . . . . 68, 70
PASS-projektet 200
Passiv observation

(av allmänheten) 280
Passiva användare 280
Perrys metod 211
Personalsystem . . . . . . . . 10, 291
Personalutveckling 46
Person-frågor . . .. 211, 272, 273
Perspektiv

(metodik) 79
(vägval) 103

Philips 22, 33, 145
Planering . . . . . . . . . . . . . .. 48
Politiska beslut. . . . . . . . . .. 30
Populär-version 250, 309
Pragmatik 63, 224
Praktikfall 22, 141, 196
Praktisk relevans 97
Preliminäravtal 118, 134
Preliminärvai 115, 265

Premisser
(för SIV-metoden) . . . . .. 228

Primär aktivitet 10
Primär verksamhet

(utveckling av) 46, 47
Prioritering

(informationssystem) 261
Problemanalys 48
Problemorienterad

systemering 62
Process 6, 262
Process management 303
Processjämförelse . . . . . . .. 135
Processmodell

(samarbetsform) . . . . . . . .. 59
(metod) . . . . . . .. 81, 210, 216

....... & 221, 224
Process-orientering . . . . . . .. 82
Processregler 6
Processtabell 134, 262
Processägare 303
Produkt

(bedömningsområde) 120
(värdekedja) 9

Produktbas . . . . . . . . . . . .. 318
Produktegenskaper . . .. 121, 320
Produktionsutveckling . . . . .. 46
Produktplanering 68
Produktutveckling . . . . . . . .. 46
Program 6
Programkod . . . . . . . . . . . .. 89
Programmerbara

system 70
\ Programrnodul . . . . . .. 125, 126

Programrnodul-
dokumentation . . . . . . . .. 134

Programmäklare 279, 323
Programvarubibliotek . . . .. 322
Projektledare 143, 197
Projektmodell 192
Projektrapport 143
Projektstyrning 89, 240



- 417 -

Projektuppgifter
(praktikfall) .. . . . . . . . .. 143

Prototyp (SIV-DOC) 318
Prototyping 59, 89
Prövning

(av SIV-metoden) 140
PSO-modellen 273
Publicerad SIV-metod

(ursprunglig) 96
(vidareutvecklad) 250, 251

R

Reaktion 142
Realisering 51, 133
Reell verksamhet 2
Referens-

användare 278, 279
Referensram 20, 42, 92, 339
Register 6
Registerbeskrivning 134
Registersamverkan .. . . . .. 303
Regler 6
Relations-

jämförelse 296
Relations-

modell . . . . . . .. 125, 128, 129
RESIS-projektet . . . . . . . .. 165
Restpost

(standardsystem) 127
Resultat . . . . . . . . . . . . 215, 219

....... & 223,226
Reverse

Engineering . . . . . . . . . . .. 89
Review 143
Rikslikare 305, 322
Roll. . . . . . . . . . . . . . . . .. 281
Rolltyp 282
RP-modellen .. 25, 213, 291, 292
RUTH 323
Rutinanalys 356

s

Sak-frågor 211, 272, 273
Samarbetsform 59, 82, 280
Samarbetsprojekt 141, 196
Sambandsinformation . . . .. 303
Samordnad

anpassning . . . . . . . . . 283, 284
Samordnad metod 109
Samordnade

CASE-verktyg 90
Samspel

(metodik) 82
(utvecklingsområden) . . .. 257

Samverkan
(samarbetsform) 59, 280
(egenutveckling) . . . . . . .. 259

SAP-systemet . . . . . . . . . .. 150
Sekvens 254, 256
Sekvensiell . . . . . . . . . . . . .. 81
Selektering . . . . . . . . . . o •• 317
Semantik . . . . . 63, 224
Semiotik 63
Separat

behovsanalys 283, 284
Separat metod 109
Service . . . . . . . . . . . . . 8, 66, 67
Servicebyrå 277, 279
Situations- 228, 248, 276

anpassning. . . .. 305, 332, 337
SIV-DOC. . . . . .. 251, 311, 318
SIV-metoden ... 20,33, 95, 249
SIV-modellen

(förändringsbehov) ... 180, 236
(ny form) . . . . . . . . . . . .. 253
(ursprunglig form) ..... 71, 73

SIV-projektet . . . . . . . . . . .. 33
Självbetjäning 59, 280
Skal . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 130
Skräddarsydda

system 58
Slutavtal . . . . . . . . . . .. 118, 134



- 418 -

Slutförhandling 132, 270
Slutkandidat . . . . . . . . . . .. 265
Småföretag 306, 326
Små-version . . . . . . . . . . .. 326
Snabbguide 307
Snabbhet 193
Snabbval 116, 308
Snittmetodik 301
Snittyta 127
Specialinriktat

metodstöd 272
Specialist 278, 279
Specificering

av gränssnitt 270
Specifik metod . . . . . . . . .. 104
Specifik

relationsmodell 135
Specifikt beslutsträd . . . . .. 135
Specifikationskontroll . . . . .. 89
Spelplan

(med aktörer) 277, 278
Stabilisering . . . . . . . . . . . .. 55
Standardavtal . . . . . . . . . .. 311
Standardiserade

system 71
Standardiserbara

system 71
Standardisering 70
Standardmodul . . . . . . . . . .. 11
Standard- 3, 5, 25

system . . . . . . . . .. & 58, 210
Standardsystem-

beskrivning ..... 99, 118, 134
Standardsystem-

strategi 286
Standardsystem-

studie 270
Storföretag . . . . . . . . . . . .. 326
Storlek . . . . . . . . . . . . . . .. 261
Stor-version 326
Strategi 238, 285
Strategisk tillämpning . . . .. 344

Strategiskt flöde . . . . . . . .. 303
Struktur-

jämförelse 135, 271, 295
STU 20, 305, 312, 322
Studiebesök

(referensföretag) 274
Support 6~67

Supportaktivitet 10
Supportverksamhet

(utveckling av) 46, 47
Svensk

Programvarutjänst 322
Synsätt. . . . . . . . . . . . . . . .. 79

(anpassning) 125, 268
(behovsanalys) 259
(datorstöd) 315
(införande) 272
(metodförenkling) 306
(systemarbete) 98
(val) 110, 264

Syntaktik 63, 224
System i drift .. . . . . . . . . .. 53
Systemanvändning 55
Systemarbete 53
Systemarbetets

karaktär 21, 98
Systemaweckling 56
Systembeskrivning 118, 134
Systemering 30, 53, 62

........ & 63,224
Systemförvaltning . . . . . . . .. 55
Systemlösning

(praktikfall) .. . . . . . . . .. 144
Systempaket . . . . . . . . . . . .. 71
Systems Application

Architecture/SAA 304
System-

sammanställning 270
Systemtest 274
Systemutformning . . . . . . . .. 51
Systemutveckling 53, 63
Sårbarhet . . . . . . . . . . . . .. 240



- 419 -

Säljare 9, 278
Sökargument 317, 318

T

Tabellstyrda systen1 70
Taxonomi . . . . . . . . . . . . . .. 42
Teknik 120
Teknisk samordning . . . . .. 274
Tekniska

förutsättningar . . . . . . 121, 320
Teknologiutveckling 46
Teoretisk prövning . . . . . .. 140
Test av grundversion 270
Testavtal 118
Testkörning 115, 265
Testmall . . . . . . . . . . . . . .. 119
Tillståndsdiagram . . . . . . .. 263
Tillämpningsområde . . . . . .. 98
Tjänst 8
Tjänsteutveckling 46
Top-down 86
Totalt stöd . . . . . . . . . . . .. 124
Trading 279, 323
Transaktions-

osäkerhet 27, 218
Transaktions-

samverkan .. . . . . . . . . .. 303
Transformation 86, 300
Transparent metod .. o • • •• 335
Träff

(vid databassökning) .... 318
Träffyta o • • • • • • •• .127

u

Underhåll 11, 55
Undersökningsrnodeli .. 142, 196
Undersökningsområde 1
U niverse of discourse . . . . .. 98

Uppbyggnad
av tabeller/register. . . . .. 270

Uppdatering. . . . . . . . . . .. 317
Uppföljning 48
Upphandling 11, 65
Uppläggning

(av avhandling) 36, 37
Uppsats .... . . . . . . . . . .. 141
Ursprunglig SIV-metod ... 137
Urval

(förändringsbehov) . . . . .. 231
(slutkandidater) 115, 265

User group 279
Utbyggnad

(av standardsystem) ..... 127
Utdata . . . . . . . . . . . . . 125, 126
Utfall. . . . . . . . . . . . . . . .. 127
Utffirande 2
Utrustningsanpassning 63
Utslagsgivande

faktor 111, 121
Utsökning 317
Utveckling

(av reell verksamhet) ..... 46
Utveckling

(av SIV-metoden) 95
Utvecklingsmiljö 58, 90, 98
Utvecklingsmodell 81
Utvecklingsområde. . . . . . .. 81
Utvecklingssamarbete. . . .. 280
Utvärdering 115, 265
Utvärderingskriterier 81, 121
Utvärderingsmall 317,318
Utövare .. . . . . . . . . . . 278, 279

v

Val 71, 108, 182, 263
Val-metod

(första version) 112
(andra version) 115



- 420 -

Validitet 143
Valomgång . . . . . . . . . . . .. 111
VBS 303
Venn-diagram 125
Verksamhet .. . . . . . . . . . . .. 2
Verksamhetsanalys 31, 63
Verksamhets-

avveckling 45
Verksamhetsbaserad

systemstrukturering ..... 303
Verksamhets-

beskrivning ..... 99, 117, 134
Verksamhets-

förändringar 270
Verksamhets-

genomgång 32, 63
Verksamhetsgraf 117, 134

· & 262,303
Verksamhetsinriktad

systemutveckling 64
Verksamhetsmatris . . . . . .. 3, 4
Verksamhetsstudie 50, 260
Verksamhetsstudier 62
Verksamhets-

utveckling 44, 46
Verksamhetsvärdering 51
Verksamhetsöversyn . . . . . .. 50
Verktyg 81
Vetenskaplig relevans . . . . .. 97
VFS-metoden 251
V-graf 117, 134

· & 262, 303
Vidareutvecklad

SIV-metod 327, 331
Vidareutveckling 23, 44, 53

· 76,337
Vidareutveckling

(av leverantör) . . . . . . . .. 270
Vidareutveckling

(av SIV-metoden) 249
V-modellen 48,49
Volym 261

Vägval . . . .. 21, 79, 102, 329-30
(anpassning) 123, 268
(behovsanalys) . . . . . . . .. 258
(datorstöd) 312, 313
(införande) 271
(metodbyggande) . . . . . .. 101
(metodförenkling) 305
(val) 108, 263

Värdekedja 9, 10
Värdering 265
Värderingsfaktor 121
Växling 256

w

Workshop 204

x

X-modellen 273

y

Yttre validitet 143

Å

Återanvändning . 6, 11, 214, 323
Återhopp 81, 117
Återkoppling 253

Ä

Ändring (av kund) 127
Ändring (av leverantör) 127
Ärende 85, 262
Ärendeanalys . . . . . . . . . . .. 85



- 421 -

ö

Ömsesidig anpassning . . . .. 123
Övergång . . . . . . . . . . . . 86, 300
Överhopp . . . . . . . . . . . . .. 256
Överlappning 81, 222

....... & 256,257
Översiktlig

jämförelse 265
Översiktligt val . . . . . . . . .. 264



- 422 -

Institut V

Institutet för Verksamhetsutveckling är en stiftelse som arbetar i forsknings
fronten inom området verksamhetsutveckling med informationsteknologi.
Institut V's verksamhet inkluderar forsknings- och utvecklingsprojekt,
uppdrags- och rådgivningsprojekt samt utbildning och seminarier. Institut V
är knutet till Handelshögskolan i Stockholm och har lokaler i Handels
högskolans nybyggda Information Management Center. Institut V's ändamål
är att utveckla, använda och föra ut kunskap om hur personer i företag på
olika sätt kan utnyttja informationsteknologi för att åstadkomma varaktiga
resultat i affärsverksamheter. Institut V vill på detta sätt främja affärsverk
samhetens höjande såväl i Sverige som internationellt.

Stiftarna

Sjutton stiftare och anslutna företag i Sverige, fördelade på olika branscher,
står bakom Institut V:

Banker Industriföretag Transportföretag

Handelsbanken Alfa-Laval ASG
PKbanken Arla SAS
S-E-Banken ASEA Brown Boveri

Ericsson
Philips Övriga

Försäkringsbolag Saab-Scania organisationer
Sandvik

Skandia SCA Dataföreningen
spp Volvo i Sverige
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Vår verksamhet

Våra kunder

Institutet arbetar med företagsledare, divisionschefer och linjepersonal från
företagens affärsverksamhet samt ADB-ledare och projektledare från före
tagens ADB-verksamhet.

Vårt arbetssätt

Institut V's unika arbetssätt bygger på ett mycket nära samarbete med
företagen i forsknings~ och utvecklingsarbetet för att säkerställa en bra
helhet med en kombination av teori och praktik. Vi arbetar vidare så att vår
forsknings- och uppdragsverksamhet leder till att personer i företagen får
ökad kunskap och kompetens, inte bara dokllmenterad kunskap, för att
säkerställa att resultaten kan utnyttjas i det fortsatta arbetet. Vi stämmer
slutligen hela tiden av att resultaten håller i praktiska tillämpningar.

Våra resultat

Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med stiftarföretagen har vi
hittills fått fram:

En ansats för att leda förändringsprocesser
Ansatser för att utveckla verksamheter genom att utnyttja information
Ideer kring informationsteknologi för ökad konkurrenskraft genom att
kombinera olika perspektiv
Arbetssteg/beskrivningstekniker för verksamhetsöversyner, föränd
ringsstudier och val av standardsystem
Modeller för utbildning/seminarierför företagsledare/linjeledaresåväl
som ADB-ledare/projektledare

Våra pågående projekt

Att hantera förändringsprocesser
Informationsförsörjning för ledningsfunktioner
Ledarutveckling inom dataområdet
Partnership mellan företagsledning och ADB-ledning
Review av ADB-stöd för affärsverksamheter
Standardsystem för affärsverksamheter
Verktyg för verksamhetsutveckling
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