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Stort förändringsprojekt
hos Ragn-Sells

För miljöföretaget Ragn-Sells har Pro4u under en rad av år bidragit
med konsulter i ett flertal uppdrag. Sedan en tid pågår ett omfattande
förändringsarbete inom det geografiskt spridda Ragn-Sells. Ett av de
större projekten innebär införande av ett enhetligt affärssystem.
Ett nästan lika stort projekt rör outsourcing av IT-drift och support.
– Via Pro4u:s Krister Henriksson får vi tillgång till duktiga
konsulter med vana från stora projekt, säger Mats Randleff.

F

örändringsarbetet sker generellt inom Ragn-Sells
koncernen och påverkar såväl IT-arbetet och
infrastrukturen som arbetsmetoder. Det här innebär givetvis stora utmaningar för IT-avdelningen som
ska se till att befintliga system delvis ersätts, delvis
integreras i nya miljöer.
– Våra två största utmaningar är
outsourcing av drift, support och
hantering av teknikplattformen samt
införandet av ett nytt affärssystem.
Det är det största IT-projektet
någonsin i företagets historia och
kanske även det största som kommer
Mats Randleff,
att ske under de närmaste åren,
IT-chef Ragn-Sells
säger Mats Randleff.
– Eftersom vi är försiktiga med att expandera den
egna verksamheten föredrar vi att ta in dugliga konsulter med exakt rätt kompetens för de projekt vi genomför. Caroline Runsten är en konsekvens av detta arbetssätt och fungerar som ett allmänt stöd till mig och andra i förändringsarbetet. Dessutom ersatte hon en linjechef som ansvarig för vår IT-infrastruktur och har varit
mycket inblandad i vårt outsourcing-projekt, säger Mats
Randleff.
– Som IT-infrastrukturchef har hon även ett
”interface” utåt och upplevs av alla som en ”RagnSellare”. Det är inte alla konsulter som fungerar i den
rollen, men det är viktigt för oss att det fungerar på det
sättet, poängterar Mats Randleff.
Med det nya, enhetliga affärssystemet tar RagnSells steget från ett flertal mindre och hemsnickrade
lösningar till en centraliserad lösning. I arbetet med
detta har även Per Holmberg från Pro4u deltagit.
– En betydelsefull aspekt är
att de konsulter vi anlitar
har förmåga att ta egna
agn-Sells är ett privatägt
miljö- och återvinningsföreinitiativ och att komma
tag med verksamhet i Sverige,
med förslag som går utan
Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen. Företaget samför ”boxen”. Det var en väl
lar in, behandlar och återvinner
restprodukter och avfall från indigt viktig del i Pro4u:s
dustrier och hushåll vid ett stort
uppdrag och Per var
antal återvinningsanläggningar.
Ragn-Sells har ca 2300
mycket duktig i sin roll att
medarbetare och omsätter drygt
fyra miljarder kronor per år.
beskriva dessa förslag och i

R

kommunikationen med styrgrupperna, säger Mats
Randleff.
Några av de egenskaper som Mats Randleff och
Ragn-Sells efterfrågar hos konsulter är att de ska ha
skinn på näsan och utifrån erfarenhet, kompetens och
integritet ha modet att kunna säga nej.
– Vi vill veta i god tid om de ser att vi är på väg
åt fel håll. Att vara ja-sägare är ingen styrka hos oss,
säger Mats Randleff.

Helhetsbild
underlättar
förändring

I sitt senaste
uppdrag är P
ro4
Caroline Run
sten projektle u-konsulten
dare i ett om
tande föränd
fatringsarbete sa
mt tf infrast
chef hos Rag
rukturn-Sells.
– Min uppgif
t är att sätta
verksamhete
struktur på IT
n, att lyfta u
pp olika fakt
hjälper kund
orer som
en att fatta
rätt beslut. Fö
kunna göra d
r att
et skapar jag
mig en bild a
komplexitete
v
n i organisati
onen och förs
lyssnar in äve
öker
n underligga
nde
kan öka riske
rna för felleve faktorer som
rans av funkt
säger Carolin
ioner,
e Runsten.
Erfarenhetern
a av att själv
av IT-tjänste
vara beställa
r har underlä
re
ttat när Caro
kundens räkn
line för
ing förhandla
t med teknik
leverantörer,
men också n
är hon har fo
rat organisati
rm
uleonens behov
av IT-funktio
och vilka kra
n
er
v de ska möta
.
I det här arb
etet måste m
relationer, se
a
människors o n kunna skapa
lika potentia
föra dialoger
ler,
och inte
tveka att ta
även de
jobbiga samta
len. För
att förändrin
gen ska
komma till st
ånd krävs
att de berörd
a upplever
den som ”sin
”.
Caroline Ru
nsten

