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Sammanfattning 
 
 
 
Det är viktigt för kunder och leverantörer inom IT-branschen att påvisa att en IT-
investering leder till kundnytta. Detta arbete syftar därför till att se vilka faktorer som 
är viktiga att ta hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte. 
 
Resultatet visar att olika typer av nyttofaktorer uppkommer i olika situationer. Genom 
att utföra litteraturstudier, intervjuer och enkäter har det framkommit några viktiga 
aspekter som påverkar vilka nyttofaktorer som uppstår i en verksamhet vid ett 
systembyte. Dessa aspekter är vilken nivå i verksamheten som systemet är tänkt att 
stödja, vilken typ av system som ska anskaffas, hur långt organisationen kommit i sin 
IT-utveckling och vilken målsättning som finns med investeringen. 
 
Som ett resultat i detta arbete har också ett ramverk utformats, för att underlätta för 
organisationer att identifiera och värdera olika nyttofaktorer. Dessutom föreslås några 
lämpliga metoder som kan användas som hjälpmedel i processen att identifiera och 
värdera olika nyttofaktorer.  
 
 
Nyckelord: Kundnytta, standardsystem, affärssystem, lönsamhet, systembyte. 
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1 Introduktion 
Vi lever i ett samhälle som kännetecknas av snabba förändringar. Det ställer stora krav 
på att organisationer ska vara flexibla och förändringsbenägna. Många organisationer 
känner sig därför tvingade att investera i någon typ av informationssystem (IS). Det 
finns många olika typer av IS. De är ofta utvecklade för att stödja de olika nivåerna i 
en verksamhet, vilket beskrivs närmare i kapitel 2.1 där figur 1 utgör en central roll i 
detta arbete. Systemutveckling beskrivs i kapitel 2.2 för att ge en förståelse för att 
systemutvecklingsprocessen till stor del påverkar om en organisation får nytta av de 
system som anskaffas för verksamheten eller inte.  
 
I många organisationer görs stora IT-investeringar för att reagera på förändringar i 
företagets omgivning, för att hålla sig konkurrenskraftiga och för att förbättra 
organisationens utförande, trots att nyttan är svår att kvantifiera (Gunasekaran, Love, 
Rahimi och Miele, 2001). I Sverige investeras det mer än 100 miljarder kronor per år i 
IT. Men det hävdas också att 70-80 procent av dessa investeringar misslyckas med att 
ge möjligheter till nytta (Dahlgren, Lundgren & Stigberg, 1997). Kundnytta i detta 
arbete avser den nytta som en kund får genom att göra en IT-investering, i detta fall att 
göra ett systembyte. Begreppet kundnytta diskuteras vidare i kapitel 2.3. 
 
För att kunna bedöma om en IT-investering medför nytta och är lönsam eller inte, 
behövs hjälpmedel eller verktyg, till exempel investeringskalkyler, nyckeltal och 
investeringsmodeller. Det har visat sig att det inte finns så många lämpliga sådana 
hjälpmedel. Framför allt inte någon modell som tar hänsyn till helheten av en IT-
investering i en organisation (Gunasekaran m.fl., 2001). Dessutom visar det sig att 
företagen sällan eller aldrig använder sig av de hjälpmedel som finns. Både kunder och 
leverantörer har oftast dålig kontroll över om en investering verkligen lönar sig 
(Dahlgren m.fl., 1997). I kapitel 2.5.2 – 2.5.5 presenteras dock några modeller och 
metoder som är möjliga att använda för att värdera nyttan och därmed kan en 
bedömning göras av lönsamheten av en IT-investering. Dessa avsnitt kan läsas då 
behov finns för att tillämpa en sådan modell.  
 

1.1 Problem 
Det har varit turbulent inom IT-branschen den senaste tiden av olika skäl. Branschen 
har drabbats av många uppsägningar och konkurrens har blivit allt hårdare. I detta läge 
är det viktigt för både kunder och leverantörer inom IT-branschen att påvisa kundnytta 
vid en IT-investering. Leverantörerna måste arbeta upp lönsamheten i sina företag igen 
och återhämta sitt förtroende hos kunderna. De måste också visa för sina kunder att 
deras produkter och tjänster medför kundnytta genom att de är ekonomisk försvarbara, 
att de ger organisatoriska och marknadsmässiga fördelar. Detta för att kunna behålla 
befintliga kunder och skaffa nya. Kunderna har mindre kapital att röra sig med på 
grund av lågkonjunkturen och måste därför extra noga se till att de investeringar som 
görs verkligen är lönsamma. 
 
Det har blivit allt mer intressant och aktuellt i branschen att kunna påvisa kundnytta 
med de investeringar som görs, (Wilsby, 2002). I detta arbete formulerades därför 
följande problemprecisering: 
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte.  
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1.2 Tillvägagångssätt 
Problemet har angripits genom att genomföra litteraturstudier, intervjuer och enkäter. 
Litteraturstudier gjordes för att få kunskap och insikt i ämnet och även för att 
identifiera olika möjliga nyttofaktorer. Många olika tänkbara nyttofaktorer fångades 
upp i litteraturen och beskrivs i en nyttostruktur i kapitel 2.3 (figur 4). Intervjuerna 
gjordes på sex olika företag med tretton olika personer för att få deras syn på vilken 
nytta de fått av sina systembyten och för att kunna göra en jämförelse med det som 
framkom i litteraturstudien. En enkät (bilaga 3) lämnades till samtliga intervjupersoner 
efter avslutad intervju för att komplettera kärnfrågorna i intervjun om vilka 
nyttofaktorer som uppkommer vid systembyte och vilka som är viktiga. Hur valet av  
metoder gjorts för att utföra detta arbete och en utförligare beskrivning över hur 
arbetet lagts upp finns i kapitel 4. 
 
Vad som framkom i intervjuerna och enkäterna presenteras i kapitel 5, som också 
avslutas med en sammanfattande analys och reflektioner över undersökningen.  
 

1.3 De viktigaste resultaten och slutsatserna 
Resultatet från enkäterna och intervjuerna visar att de nyttofaktorer som identifierat av 
intervjupersonerna och värderats högst är: 
 

1. Förenklade administrativa rutiner  
2. Mer lättillgänglig information  
3. Höjd servicenivå 
4. Större flexibilitet att genomföra systemändringar  
5. Enklare att använda systemet  
6. Effektivare organisation  
7. Effektivare logistik och lagerhantering  
8. Kostnadssänkningar 

 
Ytterligare resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna presenteras mer 
utförligt i kapitel 6. 
 
I början av arbetet fanns en teori om att olika typer av nyttofaktorer skulle uppkomma 
i olika typer av situationer. Under arbetets gång har det framkommit olika aspekter 
som i första hand måste tas hänsyn till och som påverkar vilka nyttofaktorer som 
uppstår i en verksamhet vid ett systembyte och de är: 

• Vilken nivå i verksamheten som systemet är tänkt att stödja. 
• Vilken typ av system som ska anskaffas. 
• Hur långt organisationen kommit i sin IT-utveckling. 
• Vilket syfte eller målsättning som finns med en investering. 

 
Som ett resultat i detta arbete har ett samband kunnat ses mellan ovanstående tre första 
aspekter och vilka nyttofaktorer som uppkommer, vilket redovisas i kapitel 7.1, tabell 
8. Vidare beskrivs i det kapitlet att syftet och målsättningen med en investering 
påverkar vilka nyttofaktorer som uppkommer. I kapitel 7.2 beskrivs hur nyttofaktorer 
kan identifieras och värderas. Den nyttostruktur som beskrivs i figur 4 (kapitel 2.3) 
kan fungera som ett ramverk eller mall för att lättare kunna identifiera och värdera 
olika nyttofaktorer. Dessutom ges förslag på några modeller som är lämpliga att 
använda för att identifiera och värdera nyttofaktorer.  
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Förhoppningsvis kan resultatet från detta arbete bidra till att visa kunder och 
leverantörer inom IT-branschen vikten av att någon form av nyttoanalys genomförs. 
Resultatet kan också troligen fungera som ett hjälpmedel för kunder och leverantörer 
så att de på ett enklare sätt kan identifiera vilka nyttofaktorer en viss investering kan 
ge. Dessutom att de ska se att det är möjligt att värdera dessa nyttofaktorer. Detta 
genom att använda ramverket enligt figur 4 och någon av de föreslagna modellerna i 
kapitel 7.2. Förhoppningsvis har också en större förståelse och insikt erhållits för att 
genomföra en nyttoanalys, genom de samband som beskrivits i arbetet mellan 
verksamhetsnivåer, olika typer av system och de nyttoeffekter som är möjliga att 
uppnå i de olika investeringssituationerna.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en närmare presentation av vad informationssystem (IS) är och vilka 
olika typer av IS, detta som en introduktion i ämnet. Standardsystem beskrivs 
noggrannare än andra typer av IS, eftersom det blir allt vanligare att sådana anskaffas 
jämfört med att egenutveckla system. Här beskrivs även hur utveckling av IS går till 
både vid egenutveckling och vid anskaffning av standardsystem. Detta för att ge insikt 
om att dessa processer till stor del påverkar om en organisation får nytta av de system 
som används i verksamheten eller inte. Dessutom introduceras läsaren i begreppen 
kundnytta och IT-lönsamhet. Därefter ges i detta avsnitt en mer detaljerad beskrivning 
av problem och synsätt beträffande IT-investeringar samt bedömning av nyttoeffekter i 
dessa sammanhang. Sedan presenteras också några olika modeller och metoder för att 
beräkna nyttan och lönsamheten av en IT-investering som är möjliga att tillämpa i 
praktiska situationer. Eftersom detta bakgrundsavsnitt är relativt omfattande är det 
möjligt att endast läsa kapitel 2.5.2 - 2.5.5 när behov finns för att tillämpa dessa 
modeller och metoder. Läsaren bör kunna bilda sig en god uppfattning om problemet 
utan att läsa dessa avsnitt. Till sist ges en sammanfattning av de iakttagelser som gjorts 
i detta avsnitt.  
 

2.1 Informationssystem  
Ett informationssystem (IS) ordnar och hanterar data på ett systematiskt sätt genom att 
data samlas in, lagras, bearbetas, överförs och presenteras (Andersen, 1994).  Det finns 
för övrigt ett antal olika definitioner på vad ett informationssystem är. Avison och 
Fitzgerald (1995) anser att ett informationssystem är ett system som förser 
organisationens anställda med fakta, som används för att styra verksamheten. 
Informationssystem är system för kommunikation mellan människor över rummet och 
över tiden (Högskolan, 2000). Begreppet IS kommer i detta arbete att innefatta att ett 
informationssystem är en del av verksamheten och att det hanterar data på ett 
systematiskt sätt. Det ger en bättre åtkomst av information för att bland annat styra 
verksamheten. Dessutom möjliggör ett IS en bättre kommunikation över tid och rum 
mellan människor och mellan olika nivåer i verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Funktioner uppdelade på fyra olika nivåer i verksamheten, 
efter Andersen (1994, s. 84). 
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IS är en del av verksamheten och de har inte någon betydelse i sig utan får ett 
berättigande och en betydelse först när det sätts i sitt sammanhang. Med andra ord 
existerar det endast för att tjäna en verksamhet. Det finns olika typer av IS och de ser 
oftast olika ut beroende på vilken nivå i organisationen (strategisk, taktisk, 
administrativ eller operativ) som de är utvecklade för (figur 1) (Andersen, 1994). 
 
Andersen (1994) anser att system som utvecklas för den operativa nivån stödjer 
huvudverksamheten, till exempel med ett MPS-system för att stödja arbetet med 
produktion. För den administrativa nivån utvecklas system som stödjer administrativa 
hjälpfunktioner till exempel för bokföring och löneredovisning. Syftet med dessa typer 
av system är att uppnå rationaliseringsvinster genom olika kostnadsbesparingar. 
Andersen (1994) konstaterar att i första hand ges kostnadsbesparingar i form av 
minskat behov av arbetskraft och att erhålla en effektivare organisation i dessa typer 
av system. Styrning av företaget handlar om att ta rätt beslut och detta kan ske på tre 
olika nivåer i en organisation. De goda besluten leder till intäktsökningar eller 
kostnadsreduktioner, vilket Andersen (1994) benämner styrningsvinster. Den 
styrningsinformation som behövs i respektive nivå varierar också starkt. Det utvecklas 
då följaktligen olika typer av system för att samla in och bearbeta olika typer av 
information, som sen ska stödja olika typer av beslut. På den administrativa nivån 
behövs system som hjälper till att styra den dagliga verksamheten och operativa beslut 
har endast betydelse för en mindre del av företaget. Informationen hämtas oftast 
internt och avser oftast förfluten tid. På den taktiska nivån styrs verksamheten med lite 
längre perspektiv, vilket motsvarar några månader till två år (Andersson, 1997). På 
den strategiska nivån styrs verksamheten genom beslut som har konsekvenser för 
många olika avdelningar och med ännu längre perspektiv oftast fem till tio år. 
Andersen (1994) anser att informationen i dessa system har mer karaktär av extern 
information och avser framtiden genom olika framarbetade prognoser och planer. Vid 
strategiska beslut ifrågasätts och diskuteras ofta företagets mål. Beslut ska tas i 
riktning för att uppnå dessa mål (Andersson, 1997). 
 
Ett IS kan vara ett manuellt system eller ett datorbaserat system. Enligt Brandt, 
Carlsson & Nilsson (1998) har en organisation vanligtvis en blandning av olika IS, 
vilka kan delas in i följande kategorier: 

• Standardsystem 
• Egenutvecklade system 
• Joint-venture system (en kombination av ovanstående två kategorier) 
• Manuella system 

 
Företag existerar inte isolerat självständigt, utan de befinner sig i en miljösituation. 
Det finns olika intressenter som ger bidrag till företagets verksamhet och kräver 
ersättning i form av belöningar, vilket benämns intressentmodellen (Andersson, 1997). 
På liknande vis har ett IS olika intressenter, vilka är de individer, grupper och 
organisationer som i något avseende har utbytesrelationer med företaget och dess IS. 
Detta innebär att intressenterna har någon form av beroendeförhållande till IS. De 
olika intressenterna beskrivs i figur 2 på sidan 6.  
 
Med leverantör avses i detta arbete en organisation som säljer sina IT-produkter och 
tjänster, till exempel standardsystem, systemutvecklingstjänster och andra 
konsulttjänster. Med kund avses i detta arbete en organisation som köper IT-produkter 
eller tjänster. 
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Figur 2: Intressenter till ett informationssystem (IS),  
delvis efter Andersson (1997, s. 19). 

 

2.1.1 Standardsystem 
Det blir allt vanligare att verksamheter väljer att implementera standardsystem 
(Andersen, 1994; Brandt m.fl., 1998). Det blir också allt vanligare att olika 
standardsystem integreras. En typ av integrerat system är affärssystem eller Enterprice 
Resource Planning (ERP), som det benämnas på engelska, vilket också beskrivs i detta 
avsnitt. Ett flertal olika definitioner på standardsystem förekommer: 
 

”Ett standardsystem är ett program (eller flera program som hänger ihop) som 
har utvecklats för användning i många verksamheter.” (Andersen, 1994,  
s. 358). 
 
”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.” (Brandt m.fl., 1998, s. 10). 

 
I detta arbete anses definitionen från Brandt m.fl. (1998) utgöra en god 
beskrivning för ett standardsystem. 
 
Fördelarna med standardsystem är enligt Andersen (1994): 

• De är billigare. 
• Verksamheten får en säkrare kostnadsbild. 
• Verksamheten behöver inte ha en egen stab av systemutvecklare. 
• Det går snabbare att komma igång med systemet. 
• Systemet kan vara av högre kvalitet. 

 
Nackdelarna med standardsystem är enligt Andersen (1994): 

• Standardsystem täcker bara en del av verksamhetens behov. 
• Det är svårt att göra anpassningar. 
• Det är svårt att beräkna anpassningarnas omfattning. 
• Verksamheten kanske måste anpassas till standardsystemet. 
• Verksamheten blir beroende av standardsystemleverantören. 
• Det kan uppstå oklara ansvarsförhållanden när utrustning och program 

köps från olika leverantörer. 
• Standardsystem kan skapa driftsproblem. 
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Brandt m.fl. (1998) anser att standardsystem ursprungligen har varit begränsade 
genom att endast täcka separata funktioner inom en verksamhet. Bland många 
leverantörer finns det nu istället en trend att leverera stora, integrerade standardsystem 
som i princip är heltäckande för en verksamhets hela informationsförsörjning. 
Fördelen med dessa integrerade system är att kunden garanteras att olika funktioner 
hänger ihop och de har också ett väl utprovat gränssnitt (Brandt m.fl., 1998). 
Dessutom har kunden fördel av att antalet beroendeförhållanden till olika leverantörer 
minimeras med denna lösning, vilket Andersen (1994) påpekade var ett stort problem 
med standardsystem. Nackdelar med integrerade system är att leverantörerna ofta har 
varierande kvalitet på de olika delarna i det integrerade systemet och fortfarande 
passar de relativt dåligt ihop med andra produkter. Olika leverantörers system är inte 
heller byggda för att samverka med varandra menar Brandt m.fl. (1998).  
 
Om en organisation har flera olika fristående eller oberoende system med separata 
funktioner och med olika unika sätt att definiera begrepp, är det nästan omöjligt för 
organisationen att på ett koordinerat sätt utbyta och jämföra information (Davenport, 
2000). En sådan lösning försvårar beslutsfattandet i organisationen eftersom det 
saknas kopplingar mellan verksamhetens olika funktioner. Davenport (2000) anser att 
det finns två olika lösningar för att undvika detta problem. Organisationen kan 
antingen göra en integrering genom olika slags ad-hoclösningar (lösningar från fall till 
fall) eller införskaffa ett affärssystem. 
 
Affärssystem är en typ av integrerat system och är mer eller mindre heltäckande för en 
verksamhets informationsförsörjning. Begreppet ERP, Enterprise Resource Planning, 
används på engelska för affärssystem, men med skiftande definitioner. Nedan 
redovisas en del av olika författares definitioner. 
 
Syftet med ERP är att ta hand om företagets alla resurser och skapa ett enhetligt 
integrerat system för dessa resurser (Wallström, 1998). Mattsson (1997) anser att 
ERP-system är ett administrativt system, som innehåller funktioner för att till exempel 
stödja de interna processerna i en organisation. Systemet kan också användas för att 
integrera en organisations ERP-system med deras kunders och leverantörers 
informationssystem (Mattsson, 1997). Enligt Koch (2002) integrerar ett affärssystem 
funktioner på olika avdelningar i ett enda datasystem, som sedan kan tillgodose alla 
avdelningars olika behov. Varje avdelning har sina egna system men ERP kombinerar 
dem i en enda programvara, där information lagras i en gemensam databas (Koch, 
2002). I detta arbete används definitionen från Koch (2002) eftersom han även tar upp 
kravet om att all information lagras i en gemensam databas, vilket anses vara en viktig 
aspekt i detta arbete. 
 
Davenport (2000) menar att affärssystem kan anses vara processorienterade eftersom 
denna typ av system ger stöd åt en organisations olika processer. På så vis anser han 
också att organisationer får effektivare processer genom att installera ett affärssystem. 
Att implementera ett ERP-system är en omfattande uppgift, eftersom systemet 
omfattar en organisations alla funktioner och därmed kommer hela verksamheten att 
påverkas av implementeringen (Koch, 2002; Wallström, 1998). Eftersom införandet av 
ett ERP-system också innebär att många av verksamhetens processer behöver 
förändras, fordras att personalen får omfattande utbildning, så att systemet kan 
användas på rätt sätt och att nya sätt att arbeta accepteras (Koch, 2002). 
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2.2 Systemutveckling 
Andersen (1994) anser att systemutveckling är en process där utvecklarna försöker att 
få fram hur det är möjligt att formalisera informationsflödet och använda datorer för 
att förbättra arbetet i företag och organisationer. I detta sammanhang är det viktigt att 
IS stödjer verksamhetens mål och strategier samt de anställdas arbete. Det är av 
yttersta betydelse att utvecklingen av ett IS inte får ses som en isolerad företeelse, utan 
måste ske parallellt med att medarbetare och organisation utvecklas (Andersen, 1994). 
Det finns ett antal olika definitioner på vad systemutveckling är och några av dessa 
presenteras nedan. 
 
Systemutveckling är en process i vilken någon eller några personer vanligtvis avgör 
hur en dator ska kunna användas för att effektivisera det administrativa arbetet i en 
organisation. (Flensburg, 1987). 

 
”Människors arbete med att analysera, utforma och förändra verksamheter där 
datasystem ingår eller planeras ingå som delar.” (Goldkuhl, 1994, s 25). 

 
I detta arbete anses definitionen av Goldkuhl (1994) var den mest heltäckande 
beskrivningen av systemutvecklingsbegreppet. 
 
Byte av system kan innebära att övergå från manuellt till datorbaserat system eller från 
ett befintligt datoriserat system (egenutvecklat eller standardsystem) till ett nytt 
egenutvecklat system eller standardsystem (Avison & Fitzgerhald, 1995). 
 
Enligt Davenport (2000) finns det olika orsaker till att gamla system avskaffas.  
Det gamla systemet: 

• klarar inte att lösa 2000-problemet. 
• har redundant eller inkonsistent information. 
• saknar integration mellan olika delsystem i verksamheten. 
• uppfyller inte kraven på beslutssupport. 
• är inte användarvänligt. 
• är kostsamt att underhålla. 
• är inte längre ett modernt system när det gäller användbarhet, funktionalitet  och 

teknik. 
• innehåller två eller flera delsystem för samma syfte (olika kombinationer av 

datoriserade och manuella system). 
• stödjer inte en server/client-lösning, vilket det finns ett behov för. 
• är en samling av ”ihoplappade” system till exempel genom förvärv, tillväxt och 

utökade krav. 
• har inte längre support från en leverantör. 
• har kommit till slutet av en användbar livscykel. 

 
Enligt T. Karlsson (personlig kontakt, 31 januari, 2002) och W. Nilsson (personlig 
kontakt, 31 januari, 2002) finns det många olika orsaker till att organisationer vill byta 
system. De vanligaste orsakerna är enligt dem: 
• Kunden kan ha konkreta mål som de försöker uppnå, men de har inte tillräckligt 

bra hjälpmedel för detta ändamål. Målen kan till exempel vara att ha ett minimalt 
lager, öka leveranssäkerheten, leverera i rätt tid, kortare ledtider och att göra 
efterkalkyler på produkter för säkrare prissättning.  
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• Kunden har problem med det system som används idag av olika orsaker exempel-
vis att planera sin produktion och de vill på ett lättare sätt kunna planera om sin 
produktion. 

• Kunden har ett gammalt system som de inte kan arbeta vidare med av olika skäl. 
(Saknar funktioner, support eller dylikt). 

• Systemleverantören som kunden anlitat har gått i konkurs. 
• En organisation kan ha speciella krav på sig från sin kund som måste uppfyllas för 

att de ska få behålla kunden. Det kan till exempel röra sig om kvalitetskrav (ISO-
certifieringar), miljökrav, leveranssäkerhet. Detta gör att kunden kanske inte 
klarar dessa krav om de inte skaffar sig effektivare arbetsmetoder och hjälpmedel. 

• Kunden vill förändra sitt sätt att arbeta och det gamla systemet räcker inte till. 
• Kunden har köpt ett för stort affärssystem som är överdimensionerat för 

verksamheten och därmed innebär det höga driftskostnader. 
 
De olika orsaker till systembyte som nämnts ovan leder troligen till olika typer av 
nyttoeffekter i verksamheten.  
 

2.2.1 Systemutvecklingens livscykel 
Med hjälp av den så kallade livscykelmodellen är det lättare att förstå hur ett system-
utvecklingsarbete går till (Andersen, 1994). Dessa faser namnges olika och ibland 
förekommer olika antal faser i modellen. Vid egenutveckling av system anser 
Andersen (1994) att följande faser ska ingå: 
 

1. Förändringsanalys (FA) 
2. Systemering, analys (A) 
3. Systemering, utformning (U) 
4. Realisering (R) 
5. Implementering (I) 
6. Förvaltning och drift (F/D) 
7. Avveckling (Av) 

 
Enligt Avison och Fitzgerald (1995) ingår följande faser: 

1. Förstudie 
2. Systemkartläggning 
3. Systemanalys 
4. Systemdesign 
5. Implementering 
6. Test och underhåll 
 

Nedan ges en mer utförlig beskrivning över förstudien och analysfasen, eftersom de är 
de viktigaste faserna med tanke på detta arbetets problem. De övriga faserna är också 
viktiga på så vis att om de inte genomförs på ett riktigt sätt, kan nyttan med det nya 
systemet minska eller i värsta fall gå helt förlorad. Men det är just i förstudien (och 
även till viss del i systemkartläggningen och systemanalysen) som grunden läggs för 
att avgöra om ett systembyte kommer att medföra någon kundnytta eller inte. Det är 
också i denna fas som det måste göras bedömningar om ett nytt system är en lönsam 
IT-investering eller inte.  
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Egenutveckling 

Anskaffning av standardsystem 

Förstudie eller förändringsanalys 
Enligt Avison & Fitzgerhald (1995) görs en verksamhetsanalys i denna fas. En 
genomgång av det befintliga systemet görs för att se vilka krav det var tänkt att det 
skulle uppfylla. Problemen med att uppnå dessa krav och nya krav som uppkommit 
identifieras. Allt detta görs inom ramen för systemets totala kapacitet och de resurser 
som finns tillgängliga. En beskrivning görs utifrån tekniska, mänskliga, 
organisatoriska och ekonomiska aspekter och dessutom bör det utföras en analys eller 
kontroll av nyttan och vinsten med att utveckla eller köpa ett nytt system. Det finns 
också vissa begränsningar i dessa beskrivningar och krav genom att det måste tas 
hänsyn till vad som är lagligt, organisatorisk och socialt accepterat samt vad som är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Av ett antal möjliga lösningar föreslås en 
rekommenderad lösning. Det tas sedan beslut om förslaget ska accepteras och om det 
är lämpligt att gå vidare i nästa fas eller inte (Avison & Fitzgerald, 1995). 
 
Systemkartläggning och systemanalys 
I många sammanhang kallas dessa två faser helt enkelt för analys. Enligt min 
uppfattning täcker systemkartläggning lite av föregående fas och lite av en renodlad 
analysfas. Syftet med analysfasen är dock att se vilken typ av verksamhet som IS ska 
stödja och på vilket sätt det ska stödja verksamheten. Syftet är också att se vilka fakta 
(vilken information) som IS ska förse verksamheten med. I denna fas ska 
verksamheten analyseras lite noggrannare, bland annat genom att samla in data och 
information (Avison & Fitzgerald, 1995). Andersen (1994) menar att oftast analyseras 
processer, arbetsrutiner och problem och därmed kan flaskhalsar upptäckas i 
verksamheten. Det befintliga systemet ges också en mer noggrann översyn. I 
sammanhanget är det dessutom intressant att titta på informationsflödet i 
verksamheten och vad IS förväntas fylla för uppgift i verksamheten. Dessutom 
analyseras den insamlade informationen (Andersen, 1994). 
 
Enligt Andersen (1994) kan det innebära att en annan modell än livscykelmodellen 
används när standardsystem ska anskaffas. Den modell som framarbetats av Institutet 
för Verksamhetsutveckling kallas SIV-modellen (Standardsystem i Verksamheter). De 
metodsteg som beskrivs nedan (figur 3) är hämtade från SIV-modellen (Andersen, 
1994). Utgångspunkten för SIV–modellen är enligt Andersen (1994) att anskaffandet 
och anpassningen av ett standardsystem ses ur köparens synvinkel. Det innebär att 
modellen ger rekommendationer om hur köparen ska förhålla sig till leverantören 
beträffande hur standardsystem ska väljas och hur köparen ska gå till väga för att 
anpassa systemet till verksamhetens behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Livscykelmodellen vid egenutveckling och vid anskaffning  
av standardsystem (efter Andersen, 1994, s. 367). 

FA 

A U 

Val av 
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system 

R F/D Av I 

Anpassning  
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Av F/D I 



 Bakgrund  
   

 11   

Andersen (1994) gör en jämförelse mellan de olika livscykelmodellerna (figur 3). Den 
första fasen som Andersen (1994) kallar förändringsanalysen (FA) är lika för båda 
modellerna och likaså de tre sista faserna. Förutom det som normalt görs i den första 
fasen (FA), måste det även i detta sammanhang göras en bedömning om 
organisationen ska egenutveckla ett IS eller skaffa ett standardsystem. Övriga 
förkortningar i figur 3 förklaras på sidan 9. 
 
När det gäller val av standardsystem är det viktigt att ta fram beskrivningar av 
verksamhetens önskemål och beskrivningar över de olika standardsystemen. Därefter 
görs en jämförelse för att se hur väl önskemålen stämmer överens med de olika 
standardsystemen. Det går inte att förvänta sig att finna ett standardsystem som 
stämmer helt och fullt mot verksamhetens önskemål, men standardsystemen kan 
motsvara önskemålen till olika grad (Andersen, 1994). 
 
För att kunna välja den bästa leverantören anser Davenport (2000) att det som köpare 
inte är nödvändigt att göra en detaljerad kravspecifikation, utan att det är bättre att 
välja en leverantör under lite mindre strukturerade former. Det kan dock vara viktigt 
att ta upp de eventuella kritiska krav som verksamheten har. Det är också viktigt att 
besöka leverantörers referensföretag och intervjua personer på avdelningar som liknar 
den egna verksamheten. En demoversion från leverantören kan vara ett bra sätt att 
utvärdera deras program, men nackdelen med det är att det tar tid och att endast ett 
standardutförande kan erbjudas, (Davenport, 2000). Att välja system är att välja 
samarbetspartner för många år framåt (Dexner, 1995). 
 
När det gäller att välja leverantör och system anser Davenport (2000) finns det några 
basala aspekter att ta hänsyn till när en leverantör ska bedömas, till exempel kostnader 
för investeringen och tillgång till konsultation för tekniska aspekter och för 
implementation av systemet. Davenport (2000) menar vidare att kriterierna för att 
välja en partner för implementation är något annorlunda. De aspekter som påverkar är 
till exempel leverantörens engagemang för kundföretagets vision och tillgång till 
kompetent personal från leverantörens sida. När det gäller leverans av tjänster är det 
många faktorer som påverkar kunder vid val och utvärdering av tjänster (Larsson & 
Magnusson, 1999), vilket också bör gälls anskaffning av system. Några av de 
viktigaste faktorer är att tillfredsställa ett behov, totalekonomi och pris, personalens 
kompetens, tjänsteföretagets tillgänglighet, lätt att få kontakt med leverantören samt 
kommunikation inom organisationer och mellan kund och leverantör. Davenport 
(2000) och (Larsson & Magnusson, 1999) nämner många fler aspekter som är viktiga 
att ta hänsyn till vid val av leverantör och system, vilket sammanfattas i bilaga 1. 
 
Andersen (1994) anser att oavsett vilken typ av system som ska utvecklas eller 
anskaffas är det viktigt att utvecklarna förstår verksamheten och att de även kan sätta 
sig in i användarnas roller i verksamheten. Dessutom är det lika viktigt att de förstår 
informationssystemets roll i användarnas verksamhet och samtidigt i vilket 
sammanhang användarna kommer att använda informationssystemet. Till en 
systemutvecklingsprocess finns olika hjälpmedel som modeller, metoder, tekniker och 
verktyg. Det är viktigt att systemutveckling skapar en hög grad av kvalitet för att 
uppnå kundnytta.  
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2.2.2 Kvalitet i systemutveckling leder till kundnytta 
Det finns olika synsätt inom området systemutveckling om vad som ska betecknas 
som kvalitet (Andersen, 1994).  Många är dock överens om att det inte bara räcker att 
ta hänsyn till den tekniska kvaliteten, samstämmigheten mellan datasystemet och krav-
specifikationen. För att utöka kvalitetsbegreppet ytterligare måste det också enligt 
Andersen (1994) finnas överensstämmelse mellan datasystemet och de förväntningar 
som användarna och verksamheten har på datasystemet. Det är med andra ord också 
en fråga om acceptans av systemet som måste eftersträvas. Balansen mellan teknisk 
kvalitet och acceptans är viktig. Genom att se teknisk kvalitet och acceptans som en 
produktmängd erhålls systemkvalitet, vilket är ett vidare kvalitetsbegrepp och mer 
med verkligheten överensstämmande. Sambandet visas med följande formel: 
(Högskolan i Skövde, 2002): 
  

Systemkvalitet = Teknisk kvalitet * Acceptans 
 
Kvalitet kan ses ur flera olika perspektiv. När det gäller systemutveckling kan  kvalitet 
bedömas utifrån följande perspektiv: (Högskolan i Skövde, 2002). 

• Kvalitet i utvecklingsprocessen  
• Kvalitet i datasystemet 
• Kvalitet i informationssystemet  
• Kvalitet i förvaltning av informationssystemet. 

 
Kvalitet i utvecklingsprocessen påverkas genom olika val som görs. Det är viktigt att 
välja rätt projektstyrningsmodell, vilka personer som ska delta i utvecklingen, 
kvalitetssäkringsmodell och i övrigt vilka modeller, metoder, tekniker och verktyg 
som ska används i utvecklingsprocessen. (Andersen, 1994). 
 
Kvalitet i datasystemet innefattar både funktion och data. Funktionerna måste bidra till 
att föra verksamheten framåt så att nyttoeffekter uppstår. Dessutom påverkas kvalitet i 
detta sammanhang av aspekter som enkelhet i användning av program och hårdvara, 
teknisk support till användare och att det finns tillgänglig utbildning (Avison & 
Fitzgerhald, 1995; Andersen,1994; Högskolan i Skövde, 2002).  
 
Kvalitet i informationssystemet bidrar till verksamhetens måluppfyllelse och ger stöd i 
beslutsfattande på verksamhetens alla nivåer (strategisk, taktisk, administrativ och 
operativ). Dessutom underlättar informationssystemet kommunikation mellan 
funktioner och nivåer. För att uppnå bästa kvalitet i ett IS förutsätts det att systemet är 
tillgängligt för organisationen och det har rimliga svarstider. Det är också viktigt att 
systemets data är tillförlitlig (Andersen, 1994; Högskolan i Skövde, 2002). 
 
Kvalitet i förvaltning av systemet innebär att en kontinuerlig förvaltning av systemet 
upprätthålls (Axelsson & Ortman, 1990). 

• Förbättra och ändra resurs. 
• Nyutveckla och skapa resurs. 
• Sanera och byt ut resurs. 
• Drift och användning av resurs. 
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I ovanstående diskussion om kvalitet nämns flera av de nyttofaktorer som redovisas i 
figur 4 (kapitel 2.3), till exempel enkelhet i användning, bättre beslutstöd, bättre 
kommunikation och förbättrade svarstider.  Detta visar på ett samband mellan kvalitet 
och kundnytta. Om ovanstående riktlinjer efterföljs erhålls troligen god kvalitet, vilket 
också bör leda till att kundnytta uppnås. 
 

2.3 Kundnytta 
Historiskt sett har teknik och prestanda varit de drivande krafterna inom Informations-
teknologi (IT). På 1990-talet konstaterades att intresset ändrade inriktning från datorer 
och programvara till användning och nytta av IT (Hällström, 1993). 
 
På grund av den allt snabbare förändringstakten i samhället och den allt mer 
hårdnande konkurrensen inom IT-branschen, måste företag och organisationer tänka i 
andra banor när det gäller IT. I företag och organisationer får inte användningen av IT 
betraktas som en isolerad företeelse (Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 1997). Vid 
förändringsarbete i en organisation är det viktigt att redan på ett tidigt stadium ta 
hänsyn till IT och dess användning och på så vis se vilken nytta IT kan få i 
verksamheten. 
 
I detta arbete avser kundnytta den nytta en kund erhåller genom att byta system, vilket 
är en av de viktigaste aspekterna vid systembyte. Att byta system innebär ofta stora 
investeringar. Frågan är om ett systembyte medför positiva effekter i verksamheten 
och om det kan påvisas ekonomiska vinster eller inte. I princip kan kundnytta värderas 
på två olika sätt, kvalitativt och kvantitativt. Nytta måste alltid ställas i förhållande till 
den kostnad som uppstår för att kunna erhålla den efterfrågade nyttan. Nyttan kan vara 
av monetär eller icke-monetär karaktär (inte mätbart i pengar). Det vill säga att vissa 
nyttoeffekter kan vara mer eller mindre svåra att beräkna i pengar. Enligt Dahlgren, 
Lundgren & Stigberg (2000) och Olve (1994) är det många organisationer som inte tar 
hänsyn till icke-monetära nyttoeffekter vid IT-investeringar, eftersom de är svåra att 
bedöma, vilket diskuteras vidare i kapitel 2.4.2 och kapitel 2.5. 
 
Det som påverkar en kund att fatta ett beslut om att köpa en produkt eller tjänst är dess 
pris, kvalitet och den nytta kunden får av den köpta produkten eller tjänsten (Kashyap 
& Bojanic, 2000). Det bör även gälla beslut om IT-investeringar. Det som kunden 
värdesätter hos produkter eller tjänster varierar stort från kund till kund. Främst 
bestäms det av kundens behov av efterfrågade produkter eller tjänster, men även andra 
faktorer som support och underhåll samt att även kundens och leverantörens 
förhållande till varandra påverkar kundens beslut.  
 
Det är osäkert hurvida det går att finna några generella faktorer som påverkar 
kundnyttan och som kan gälla för de flesta kunder. Det är också möjligt att dessa 
faktorer är beroende av vilken typ av företag det gäller, vilken typ av system som de 
tänker anskaffa och vilken situation de befinner sig i för tillfället. Det är troligt att det 
som en kund uppfattar som kundnytta kan skilja sig markant i förhållande till en annan 
kund, eftersom kunder kan ha olika behov och att deras IT-investering kan vara av så 
vitt skilda karaktär. Vad som upplevs som kundnytta av en kund är troligen starkt 
förknippat med hur deras verksamhet fungerar i dagsläget, vilken IT-mognad som 
finns i företaget och vilka behov som finns i organisationen. Nytta värderas inte bara 
på olika sätt mellan olika organisationer, utan även mellan olika individer i samma 
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organisation. Ibland kan olika nyttoeffekter vara motstridiga i en verksamhet. Det kan 
också vara skillnad på vad som upplevs som nytta av olika användare. Vissa 
användare kanske inte upplever någon nytta med en IT-investering medan andra ser 
stor nytta med samma investering. Detta kan bero på individens inställning till 
förändringar och också på dennes förändrade arbetssituation. När ett nytt system 
anskaffas kan det till exempel få till följd att rutiner och processer förändras och 
därmed förändras också människors sätt att arbeta, (Koch, 2002). Det kan också 
innebära att arbetsbelastningen för olika typer av användare kan förändras, för en del 
till det bättre och en del till det sämre, vilket påverkar den upplevda nyttan.  
 
Intresset kring att kunna identifiera, skapa och värdera kundnytta har ökat under 
senare delen av 1990-talet (Dahlgren m.fl., 2000; Wahlström, 2002). Det finns en rad 
olika faktorer som påverkar om kunden får nytta av en IT-investering. Enligt Andersen 
(1994), Brandt m.fl. (1998), Clark och Heivert (2000), Dahlgren m.fl. (2000), 
Davenport (2000), Olve (1994) och Waltré (1994) kan IT-investeringar leda till en hel 
del olika positiva effekter och därmed medföra kundnytta.  
 
När ett antal nyttofaktorer identifierats menar Dahlgren m.fl. (2000) att det är lämpligt 
att strukturera upp dem i en slags nyttostruktur (se även kapitel 2.5.2). Oftast går det 
att gruppera olika nyttofaktorer i huvudområden som till exempel ökad kvalitet, bättre 
kundservice, kortare ledtider eller bättre säljstöd Dahlgren m.fl., 2000.  I bilaga 2 
visas ett exempel på en sådan nyttostruktur (figur 11). För att enligt deras princip även 
visa de nyttofaktorer som beskrivits av författare som nämnts ovan, har dessa 
sammanfattats och beskrivs i nedanstående nyttostruktur (figur 4).  
 
Först görs en grov uppdelning av nyttofaktorer som kan leda till intäktsökningar 
respektive kostnadssänkningar. Under dessa huvudnyttofaktorer kan en mer specifik 
uppdelning göras. Till exempel kan kostnadssänkningar erhållas genom en effektivare 
organisation. En effektivare organisation kan erhållas bland annat genom kortare 
ledtider, möjligheter att styra företaget på ett bättre sätt, bättre kommunikation, mer 
lättillgänglig information, mer kundorienterad personal. På så vis går varje högre 
nyttofaktor i strukturen att bryta ner i mer specifika och detaljerade nyttofaktorer. 
 
 
Intäktsökningar (till exempel i form av marknadsvinster)  

o Behålla gamla kunder och skaffa nya kunder  
� Bättre säljstöd 
� Förbättrad goodwill 
� Höjd servicenivå  

• Bättre kundservice 
• Effektivare kundtjänst 

� Stärkta kundrelationer  
� Ökad kundlojalitet 

o Nya produkter och tjänster  
� Effektivare organisation  

• Nya samarbetsformer med externa partners  
• Effektivare / ökad produktion  

o Nya marknader 
o Bättre täckningsbidrag 
o Ökad konkurrenskraft  
o Höjd kvalitet på produkter och tjänster  
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Kostnadssänkningar (till exempel i form av rationaliserings-, styrnings- 
och organisationsvinster)  

o Minskade arbetsinsatser / minskat personalbehov / lägre administrativa kostnader 
� Besparingar genom nya sätt att arbeta 
� Förenklade administrativa rutiner  

• Lättare att hitta dokument och information 
• Rätt information till rätt person 

o Effektivare organisation  
� Kortare ledtider 

• Effektivare logistik och lagerhantering  
o Kortare leveranstider 

• Effektivare faktureringshantering  
• Effektivare  produktion  
• Enklare att använda systemet  
• Kortare svarstider  
• Automatisering av mänskliga arbetsuppgifter 
• Datarationalisering 
• Besparingar genom processförändringar 

� Möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt  
• Bättre ekonomisk kontroll  
• Mer lättanpassad organisation  
• Bättre beslutsfattande 

o Bättre beslutsunderlag 
� Bättre kommunikation  

• Riktiga besked 
� Mer lättillgänglig information  
� Mer kundorienterad personal 
� Besparingar genom organisatoriska förändringar 

o Minskade garantikostnader och lägre kvalitetskostnader 
� Färre reklamationer  

• Höjd kvalitet på produkter och tjänster  
� Färre fel, mindre felhantering 

• Mer tillförlitlig data  
• Korrekt fakturahantering 

� Mindre ”kundstrul” 
o Lägre IT-kostnader 

� Lägre drifts- och förvaltningskostnader  
• Lägre kostnader för licensavgifter och support 
• Besparingar genom att avskaffa gamla nedärvda system 

� Större flexibilitet att genomföra systemändringar  
� Långsiktiga affärsrelationer 
� Tillförlitlig systemleverantör 

o Lägre inköpskostnader 
� Bättre samarbete med leverantörer (partners istället för leverantörer) 

o Förbättrad arbetssituation, förbättringar för personalen 
� Bättre arbetsmiljö  
� Enklare att använda systemet  
� Mer lättförståeligt gränssnitt  
� Kortare svarstider  
� Roligare och intressantare arbetsuppgifter 

 
Figur 4: Nyttofaktorer som identifierats i litteraturstudien och som presenteras i en nyttostruktur. 
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Viktigt i detta sammanhang är också hur en organisation ska gå tillväga för att uppnå 
dessa nyttoeffekter. Dahlgren m.fl. (2000) beskriver det i sin PENG-modell, vilken 
diskuteras närmare i kapitel 2.5.2. En verksamhet kan få nytta av sitt affärssystem på 
många olika sätt (Davenport, 2000). Han delar in fördelarna i tre huvudkategorier: 

1. Besparingar genom nya sätt att arbeta. 
a. Automatisering av mänskliga arbetsuppgifter. 
b. Datarationalisering, till exempel behövs det då inte manuellt samlas 

ihop och jämföra olika definitioner och värden.  
c. Besparingar genom processförändringar. (Denna aspekt anses vara den 

huvudsakliga besparingen med affärssystem). 
d. Besparingar genom organisatoriska förändringar. 
e. Besparingar genom lager och andra faktorer i produktionen. 
 

2. Besparingar genom att avskaffa gamla nedärvda system (legacy system). 
a. Besparingar genom att undvika ad-hoc-system. 
b. Besparingar från nedärvda system med uppgradering och support från 

leverantörer. 
c. Besparingar genom att inte behöva bygga nya system när tilläggs-

moduler installeras. 
 

3. Fördelar genom avkastning av investering på grund av ökad nytta (Revenue 
enhancement benefits). 

a. Förbättrad kundservice, till exempel bättre ordergränssnitt mot 
kunderna och tillgänglighet. 

b. Lättare att expandera och växa inom organisationen och med det nya 
systemet. 

c. Bättre beslutsfattande. 
 
Ju större nytta en verksamhet har av sina IT-investeringar, desto större är 
sannolikheten för att investeringen är lönsam. Nyttan måste dock alltid ställas i 
förhållande till den kostnad som uppstår för att uppnå denna nytta. När sådana 
ställningstagande är gjorda är det möjligt att beräkna om en IT-investering är lönsam. 
För att kunna värdera eller beräkna nyttan av en investering till exempel ett 
systembyte är det med andra ord också viktigt att förstå en del ekonomiska aspekter, 
vilket beskrivs och diskuteras närmare i nästa avsnitt. 
 

2.4 IT-lönsamhet 
Andersen (1994) anser att systemutveckling är att betrakta som en investering. Det 
innebär att utvecklingsarbetet måste göras till föremål för en lönsamhetsbedömning. 
Detta gäller vid köp av standardsystem men även vid egenutveckling. Då ska det 
fastställas vilka in- och utbetalningar som investeringen leder till för att kunna bedöma 
hur lönsam en investering är, vilket också beskrivs närmare i kapitel 2.4.1. Det är 
ingen lätt uppgift att få en tydlig bild av vad ett implementerat system får för 
ekonomiska konsekvenser. Enligt Andersen (1994) påstår vissa att sådana 
konsekvenser är ogripbara, det vill säga att de är omöjliga att beräkna. Vid en 
investeringsbedömning av ett IS kan en sådan inställning inte accepteras, anser 
Andersen (1994). Istället ska alla positiva och negativa konsekvenser kunna anges i 
ekonomiska termer.  
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För att resonera vidare kring IT-lönsamhet är det av vikt att förklara en del begrepp 
och samband gällande investeringar och kalkyler, vilket görs nedan i kapitel 2.4.1. 
Därefter utvecklas resonemanget kring IT-investeringar. 
 

2.4.1 Investeringar och kalkyler 
Anderson (1997) beskriver olika typer av investeringar (realinvesteringar, finansiella 
och immateriella). De sistnämnda avser strategiska investeringar som forskning, 
produktutveckling, utbildning, uppbyggnad av marknadsorganisation och hit kan då 
även IS och övriga IT-tjänster räknas. Investeringskalkyler kan beskrivas som en slags 
långsiktiga K/I-kalkyler, där kostnader och intäkter uppstår löpande. Under den 
ekonomiska livslängden uppkommer kostnader och intäkter och dessa motsvaras av 
lika stora utbetalningar respektive inbetalningar. När det gäller investeringskalkylering 
koncentreras istället intresset till betalningsströmmar och till de tidpunkter när de 
inträffar. Begreppen inbetalning och utbetalning lägger grunden till investerings-
kalkyleringens modeller (Andersson, 1997). 
 
Ett investeringsförlopp kännetecknas av en stor initialsatsning (grundinvesteringen), 
med utbetalning i ett tidigt skede och sen följs den av successiva in- och utbetalningar. 
Inbetalningar avser ersättning för de prestationer som utförs med hjälp av 
investeringen. Utbetalningar gäller löpande utgifter som investeringen kräver i form av 
drift, underhåll reparationer och skötsel (Andersson, 1997). 
 
För att avgöra om en investering är lönsam eller inte finns det olika metoder. En metod 
som kallas payoff- eller payback-metoden är en enklare variant av investeringskalkyl, 
eftersom den inte tar hänsyn till att belopp vid olika tidpunkter har olika värde. Därför 
görs inga ränteöverväganden och diskonteringar i pay-backmetoden. Metoden går 
istället ut på att den förmånligaste investeringen är den som snabbast återbetalat sig 
med årliga inbetalningsöverskott. I metoden tas dock inte hänsyn till de betalningar 
som inträffar efter payback-tiden (Andersson, 1997).  
 

2.4.2 Går det att beräkna om IT-investeringar är lönsamma? 
Andersen (1994) anser att det inte är lätt att göra lönsamhetsanalyser av ett IS i 
praktiken. Det är svårt att få fram investeringens betalningsserie eftersom både 
systemutvecklingskostnaderna och driftsresultaten måste vara kända för de kommande 
åren. Driftsresultat är skillnaden mellan vinsterna som uppnås genom informations-
systemet och kostnaderna för att hålla det i drift (Andersen, 1994). 
 
Enligt Andersen (1994) går det trots allt att göra lönsamhetsanalyser på olika stadier i 
informationssystemets livscykel. Ju längre fram i livscykeln IS befinner sig, desto 
säkrare bedömningar angående ekonomiska aspekter kan göras och därmed kan 
säkrare beräkningar utföras. Den första lönsamhetsanalysen kan göras efter förstudien, 
då de olika förändringsbehoven har identifierats. Utifrån detta material bör det gå att 
bedöma vilka typer av vinster som kan uppnås (rationaliserings-, styrnings- 
organisations- eller marknadsvinster) med ett bättre IS och därefter göra en ungefärlig 
beräkning av vinstens storlek. Det bör också vara möjligt att beräkna utvecklings-
kostnaderna. Driftskostnaderna kan däremot vara svårare att beräkna, men det bör vara 
möjligt att antyda storleksordningen (Andersen, 1994). Lönsamhetsanalysen blir också 
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en del av beslutsunderlaget för att avgöra om utvecklingsarbetet ska sättas igång eller 
inte.  
 
Även Olve (1994) menar att investeringsförslag ska utvärderas baserat på sina 
konsekvenser enligt ett företagsekonomiskt synsätt. IT-satsningar är extrema i två 
avseenden jämfört med traditionella investeringar: 

• De genomförs för att möjliggöra verksamheter, affärer och deras omfattning och 
ekonomiska utbyte är mer osäkra och svårbedömda.  

• De kräver mer omfattande insatser av företagets egen personal i form av 
utveckling och utbildning för att bli brukbara. 

Båda dessa punkter leder till att argumentationen runt dessa investeringar mer får 
karaktären av tro än vetande.  
 
När ett företag ska fatta beslut om investering krävs tillgång till relevanta jämförelse- 
och nyckeltal, vilket också gäller vid investeringar i IT (Olve, 1994). Tyvärr är det så 
att kunskapen om ekonomiska och organisatoriska förhållanden som rör IT i svenskt 
näringsliv är mycket bristfälliga (Hällström, 1993; Olve, 1994). Många grundläggande 
ekonomiska samband är inte utredda. Ofta saknas nyckeltal inom olika besluts-
områden som rör IT. Därmed saknas även en systematiserad återvinning av 
erfarenheter (Hällström, 1993). 
 
SISU, Svenska Institutet för Systemutveckling, genomförde en intervjuundersökning 
1993 som visade att beslutsfattare då efterfrågade svar på följande frågor (Hällström, 
1993) : 

• Hur ska beslutsunderlaget se ut för att vi ska kunna avgöra om vi investerar för 
mycket eller för litet i IT? 

• Hur ska vi mäta för att avgöra om de förväntade effekterna av investeringarna 
uppfylls? 

• Hur bevakar vi konkurrenternas kostnader och intäkter från investeringar i IT? 
 

Dessa frågor är enkla, men att finna svaren på dem och förstå sambanden mellan 
användning och nytta av IT är komplicerat (Hällström, 1993). Ofta är grunden till 
dessa problem att det är svårt att förutse framtiden. Den osäkerhet som många 
företagsledare uppenbarligen upplever när det gäller IT-beslut kan inte lösas enbart 
med förbättrade metoder för ekonomiska kalkyler. Alla IT-satsningar blir mer eller 
mindre en form av ”betting on the future”. Det är därför viktigt att många olika typer 
av medarbetares kunskap, tro och engagemang ska finnas med i en sådan bedömning. 
Detta medför att själva processen att beräkna lönsamheten där olika aktörer deltar blir 
viktigare att utveckla än de rationella kalkylerna (Olve, 1994).    
 

2.5 Beskrivning av olika synsätt och modeller för att värdera nytta. 
SISU, Svenska Institutet för Systemutveckling drev 1993-1994 ett forskningsprojekt, 
Effektiv IT. Det skapade grunden för många olika problemställningar och synsätt när 
det gäller IT-investeringar och bedömning av nyttoeffekter, vilket redovisas i kapitel 
2.5.1. Projektet ledde dock inte till några konkreta förslag på arbetsmetoder eller 
modeller. Under senare delen av 1990-talet har det växt fram en del olika modeller och 
metoder för att beräkna och skapa lönsammare IT-investeringar, vilket redovisas i 
detta avsnitt. För att ta till sig budskapet i detta arbete är det inte nödvändigt att läsa 
kapitel 2.5.2 – 2.5.5. Detta eftersom dessa avsnitt mer i detalj beskriver varje metod 
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och modell. Dessa avsnitt kan läsas för att erhålla en fördjupad förståelse i ämnet och 
när behov finns för att tillämpa dessa modeller.  
 
PENG är en modell för att skapa och värdera nytta i verksamheter. Modellen fram-
arbetades i ett projekt (Prioritering Efter NyttoGrunder) och introducerades av 
Dahlgren m.fl. (1997). Denna modell bygger till stor del på det arbete som utfördes för 
att skapa en modell kallad RODER som utvecklades av en projektgrupp inom 
Dataföreningen i Sverige (Dataföreningen i Sverige, 1996). RODER är ett hjälpmedel 
för styrning av informationsteknik mot verksamhetens mål och även ett praktiskt 
hjälpmedel för att öka det ekonomiska utbytet av informationssystemet. Författarna till 
PENG-modellen ingick även i projektgruppen för RODER. Eftersom inriktningen i 
PENG mer svarar mot detta arbete än RODER, beskrivs just den modellen närmare i 
kapitel 2.5.2, men däremot beskrivs inte RODER-modellen. (För vidare läsning om 
RODER hänvisas till Dataföreningen i Sverige, 1996). Då processen att upphandla och 
införa ett IS har stor betydelse för nyttan, presenteras även i kapitel 2.5.3 en modell 
kallad Funktionsupphandling. En något enklare typ av nyttoanalys kan göras för att få 
en snabbare och mer översiktlig uppfattning om vilka faktorer och förändringar som 
bidrar till att skapa nytta i en verksamhet, vilket presenteras i kapitel 2.5.4.  
 
Det har också bedrivits många undersökningar om berättigandet av IT (IT justi-
fication). I kapitel 2.5.5 redovisas några av de senaste resultaten av ett par 
forskningsarbeten. Gunasekaran, m.fl. (2001) presenterar en intressant modell för att 
avgöra om en investering av IT ska göras eller inte. Denna modell presenteras närmare 
i kapitel 2.5.5. Deras studie syftar också till att studera berättigandet av investeringar i 
IT-projekt genom att undersöka materiella (faktiska) och immateriella fördelar eller 
nyttoeffekter. Det kan till exempel röra sig om konkurrensfördelar och att säkra 
framtida affärer genom att underlätta lämplig managementförändringar. Modellen 
förordar att hänsynstagande på alla nivåer i organisationen måste göras (strategiska, 
taktiska och operativa). 
 

2.5.1 Forskningsprojektet Effektiv IT 
SISU drev ett forskningsprojekt som benämndes Effektiv IT. I projektet skrevs ett 
stort antal rapporter varav Hällström (1993), Olve (1994) och Waltré (1994) har 
kommit fram till intressanta aspekter som rör detta arbete. Syftet med 
forskningsprojektet var att svensk näringsliv och förvaltning skulle kunna använda 
resultaten för att: 
• Effektivare styra och utveckla verksamheter. 
• Minska kostnader för informationsförsörjningen. 
• Bättre utnyttja befintliga informationssystem. 
• Använda bättre värderings- och kalkyleringsprinciper. 
• Minska ledtider vid införande av nya system. 
• Förbättra intern och extern kommunikation. 
 
Är det möjligt att komma till rätta med ovanstående problem i organisationer bör det 
också leda till att de erhåller större kundnytta.  
 
I detta projekt genomfördes bland annat en enkätundersökning i tolv större företag i 
Sverige, som presenteras av Waltré (1994). Syftet med undersökningen var att få fram 
ett lättförståeligt och trovärdigt värderingsinstrument för IT som kunde göra besluten 
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riktigare och beslutsprocessen smidigare. Enkätens utformning och samtliga frågor 
presenteras i sin helhet i hans rapport (Waltré, 1994).  
 
En övervägande majoritet av de tillfrågade företagen ansåg bland annat följande: 

• Det saknas etablerade värderingsinstrument för IT  
• Det finns ett stort behov av värderingsinstrument för IT 
• Metoder för att värdera nytta blir allt viktigare 
• Den allmänna uppfattningen var att det är möjligt att mäta IT-nytta i kronor och 

de flesta ansåg att det är ett måste att göra det. 
 
I undersökningen kom det också fram en del synpunkter om IT, investeringar och 
värderingar: 

• Det finns ett stort avstånd mellan ledning och dataavdelning inom ett företag, på 
så vis att förståelse och kommunikation mellan dessa parter inte fungerar på ett 
bra sätt. 

• Företag måste börja ställa hårdare krav på leverantörerna, inte fokusera på 
teknisk prestanda utan istället börja beställa sådant som de är i behov av. 

 
De viktigaste och mest övergripande resultaten från undersökningen var för övrigt 
(Waltré, 1994): 

• Efterkalkyler som bygger på en förkalkyl, byggande på annat än kostnader och 
tidplaner, var i det närmaste obefintliga. 

• Inga lokalt etablerade värderingsinstrument för intern styrning av IT har 
påträffats. 

• Nyckeltal används men framför allt för andra områden än egna IT-satsningar. 
• Eventuellt är det i framtiden nödvändigt att koncentrera sig på beslutssituationer 

istället för på generellt översättbara värden för IT. 
 
En beslutsmodell för IT-investeringar i olika applikationer bör innehålla följande steg 
(Waltré, 1994): 

1. Identifiera syftet med informationssystemet. 
2. Motivera informationssystemet med rätt sorts motiv. 
3. Ta ett beslut medveten om vilken beslutsgrund verksamheten står på. 

 
Enligt Waltré (1994) anser företagen att det är möjligt och ett måste att mäta IT-nytta i 
kronor. Däremot är ett flertal bedömare eniga om IT-nytta inte är enkelt att värdera 
(Andersen, 1994; Olve, 1994). Eftersom IT-investeringar innebär stora kostnader för 
företag vill dess ledning kunna se att investeringen ger mer tillbaka till verksamheten 
än vad den kostar.  
 
Eftersom IT-investeringar är svåra att bedöma när det gäller lönsamhet anser Olve 
(1994) att en samsynprocess är en bra metod för att företag ska kunna komma fram till 
vad som är lämpliga IT-satsningar. Denna samsynprocess bör anordnas i seminarie-
form för att ledningsgrupp, företagets IT-specialister och andra viktiga personer från 
verksamheten ska analysera och värdera nyttan av en investering i samråd. Det är av 
särskilt intresse att få fram hur olika systemutformningar påverkar informations-
tillgången, hur informationen stöttar affären och hur den därmed har ett värde. 
 
Att många IT-satsningar har en annan karaktär än andra typer av investeringar gör ofta 
att traditionella investeringskalkyler inte räcker. Men det betyder inte att företagen ska 
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avstå från att göra kalkyler för planerade IT-investeringar. Det som är viktigt är att 
titta på hur själva processen för att göra en investeringsbedömning ska utformas. 
Följande aspekter är viktiga för processen: 

• Hur företaget ska få fram visionerna och omvandla dem till realistiska 
prognoser. 

• Hur företaget ska bedöma den ofta svårvärderade nyttan. 
• Bedömningen ska hela tiden göras mot bakgrund av en jämförelse med hur 

verksamheten skulle ha klarat sig utan att genomföra investeringen. 
 
Falk och Olve (1996) anser att IT-satsningar bör klassificeras i fyra olika typer av 
system för att företag lättare ska kunna formulera valbara handlingsalternativ för IT-
satsningar:  

• Oumbärliga system. 
• Rationaliserande system. 
• Beslutstödjande system. 
• Konkurrensförändrande system. 

 
Dessa olika typer av system tjänar olika syften och är olika svåra att bedöma nyttan av. 
Varje typ beskrivs närmare i bilaga 4.  
 
Ett mer medvetet utformande av investeringsprocessen, krav på att kalkyler ska 
framarbetas och dylikt kan vara ett medel för att tvinga fram explicit debatt kring 
antaganden och deras konsekvenser (Olve, 1994). Genom att tydligt ange vilken 
utveckling som företaget väntar sig, kan personerna i företaget tvingas att skärskåda 
varför de känner att något behövs.  
 
Olve (1994) sammanfattar några gemensamma huvudlinjer från sitt arbete i projektet: 

• Det är viktigare med språk och kommunikation än själva siffrorna i en kalkyl. 
• Det är viktigt med framåtblickande kalkyler, trots att det är svårt att arbeta fram 

dem. 
• IT-anskaffning och IT-utveckling bör genomlysas utifrån ett slags scenario-

tänkande: vilken skillnad gör detta för vår framtid? 
• Det finns ett behov av att göra en rad antaganden om den osäkra framtiden och 

dessa antagande bör komma från flera olika håll i verksamheten. 
• Någon form att nyttokostnadskalkyl bör göras för att bedöma om en investering 

är lönsam eller inte. 
 
SISU-projektet utfördes för ett antal år sedan (1994) och frågan är om det har hänt 
något med dessa frågor rent vetenskapligt sedan dess. Enligt Falk & Olve (1996) var 
även många av ovanstående aspekter aktuella två år senare. Men de riktar in sig mer 
på att belysa ledningens ansvar vid beslut som rör IT. Enligt Olve (personlig kontakt, 
13 februari, 2002) är de frågor som togs upp i SISU-projektet lika aktuella idag då det 
inte har hänt så mycket nytt sedan dess. Olve (1994) belyser en del problem i samband 
med att bedöma om en IT-investering är lönsam eller inte. Enligt Olve (personlig 
kontakt, 13 februari, 2002) är det endast möjligt att förbättra processerna och 
resonemangsmodellerna för att utnyttja de bedömningar som olika personer kan göra, 
eftersom framtiden är lika svår att förutsäga idag som då.  
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2.5.2 PENG-modellen 
PENG är en modell för att skapa och värdera nytta i verksamheter. Modellen fram-
arbetades i ett projekt (Prioritering Efter NyttoGrunder) och introducerades av 
Dahlgren m.fl. (1997). Denna modell bygger till stor del på det arbete som utfördes för 
att skapa en modell kallad RODER, vilken utvecklades av en projektgrupp inom 
Dataföreningen i Sverige (Dataföreningen i Sverige, 1996). Författarna till PENG-
modellen ingick även i projektgruppen för RODER. Orsaker till att PENG-modellen 
togs fram var att författarna och även många andra i branschen ansåg att: 

• IT-investeringar sällan eller aldrig leder till den nytta i verksamheten som 
det är möjligt att uppnå.  

• Det behövdes ett praktiskt hjälpmedel för att identifiera och i pengar 
värdera framtida eller redan uppnådda nyttoeffekter.  

• Bättre kommunikation mellan verksamhets- och IT-ansvariga behövdes, 
för att uppnå samsyn om vad som är viktigt att uppnå med en investering 
och vad som är mindre viktigt. 

 
Efter några års användning av PENG-modellen konstaterade författarna att den gett 
många positiva erfarenheter. Därför redovisar Dahlgren m.fl. (2000) erfarenheter från 
den praktiska tillämpningen och samtidigt presenteras PENG-modellen åter igen i sin 
helhet, men med tillägg för vissa förändringar som gjorts i modellen.  
 
Med PENG-modellen är det möjligt att göra en nyttovärdering av såväl IT- som andra 
investeringar. Samtidigt hjälper den till att på ett praktiskt och strukturerat sätt 
utveckla verksamheter. Det har visat sig att modellen kan användas i många olika IT-
tillämpningar. PENG-modellen passar också in i ett antal andra modeller, metoder och 
arbetssätt som exempelvis projektmodeller, balanced scorecard-tillämpningar, 
målstyrningsmodeller och metoder för verksamhetsutveckling (Dahlgren m.fl., 2000). 
 
För att komma fram till vilken nytta IT gör i en verksamhet är det viktigt att följande 
frågor ställs och med hjälp av PENG kan dessa frågor besvaras: 

• Hur kan vi använda IT för att uppnå möjlig nytta i verksamheten? 
• Hur ska processerna utformas för att generera största möjliga nytta? 
• Hur ska vi använda Internet för att få största möjliga nytta? 
• Vilken infrastruktur ska användas? 
• Hur ska vi använda elektronisk handel? 
• Hur ska vi träna och utbilda personalen? 
• Vilken eller vilka investeringar ger mest nytta per satsad krona? 
• Hur värderas den egentliga nyttan? 
• Värderas den egentliga nyttan över huvud taget? 

 
Nyttovärderingen i PENG går ut på att värdera bruttonyttan av en IT-investering och 
sedan dra bort IT-kostnader och därmed erhålls en nettonytta. Det handlar inte om att 
mäta nyttan med bokföringsmässig precision utan snarare att mäta och värdera 
storleksordningen av nyttan. Nyttovärdering kan göras för att få fram nyttan av en 
framtida investering, men modellen kan också användas för att följa upp nyttan av en 
redan gjord investering (Dahlgren m.fl., 2000). 
 
Uppföljning av IT-investeringar är något som prioriteras bort av många företag. På så 
vis blir inte avvikelser från den planerade nyttan uppmärksammad och åtgärder för att 
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öka nyttan blir aldrig genomförda. Orsaker till att den faktiska nyttan blir mindre än 
den planerade kan dels bero på att tilltänkta nyttoeffekter inte realiserats eller att 
kostnaderna för investeringen blivit högre än beräknat (Dahlgren m.fl., 2000). Detta 
förhållande illustreras i nedanstående figur 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Den sammanlagda effekten av minskad bruttonytta och ökade  
IT-kostnader. (efter Dahlgren m.fl., 2000, s. 13) 

 
Nyttovärdering av en investering kan ha olika syften (Dahlgren m.fl., 2000). Den kan 
tjäna som underlag för : 

• Prioriteringar mellan alternativa investeringar. 
• Beslut om investeringen ska genomföras eller inte. 
• Att förbättra den tilltänkta investeringen (öka nettonyttan). 

Erfarenheter visar från genomförda nyttovärderingar att beslutsunderlaget förbättras 
avsevärt, vilket resulterar i ett bättre genomförande och ett bra underlag för 
uppföljning (Dahlgren m.fl., 2000). 
 
Dahlgren m.fl. (2000) har utvecklat en basmodell som delas in i tre faser, 
förberedelsefas, analysfas och kvalitetssäkringsfas, och i tio olika steg (bilaga 2). De 
tio olika stegen kan bedrivas parallellt och med fördel rekommenderas ett iterativt 
förfarande. Resultatet av en PENG-analys enligt denna modell sammanfattas i olika 
dokument (bilaga 2). 
 
Om analysen gällt uppföljning av en redan gjord investering visar erfarenheten enligt 
Dahlgren m.fl. (2000) att den möjliga nyttan sällan uppnås. Det beror ofta på att ingen 
i verksamheten känt det fulla ansvaret för att realisera nyttan. Verksamhetens 
processer kanske inte har anpassats till de nya möjligheterna som ett nytt system 
innebär, utan IS har bara ersatt det gamla systemet. Ett annat problem är också att 
användarna inte har fått tillräcklig utbildning för att uppnå önskvärd nytta. 
 
Nytta uppstår inte av sig själv. Därför är det viktigt att utse en ansvarig för varje 
enskild nyttoeffekt och att utforma en plan för hemtagandet av nyttan. För att 
nyttoanalysen ska få den verkan som är tänkt, är det också viktigt att följande aspekter 
beaktas: 

• Det är viktigt att personer med rätt kunskap och med rätt ansvar bedömer 
nyttan, det vill säga personer med kunskap både från verksamheten och 

Förväntat resultat 
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2 Mkr 

Bruttonytta 
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Nettonytta 
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systemutvecklingskunskaper samt personer som har ansvar och befogenheter 
att ta beslut.  

• Det är särskilt viktigt att beskriva investeringssituationen. 
• Det är viktigt att skapa insikt om vad som är viktigt och ger nytta för 

verksamheten. 
• Momentet med att identifiera och värdera nyttoeffekter i pengar är egentligen 

själva meningen med nyttovärderingen. Detta tvingar fram ställningstagande 
och motiveringar. 

• Om nyttoanalysen genomförs tidigt i förstudien kan resultatet påverka att skapa 
mer realistiska kravspecifikationer och därmed kan det påverka kostnadsnivån 
för projektet.  

• En återkommande revision av nyttoanalysen under projektets gång, till 
exempel vid varje beslutspunkt (BP), stärker kvaliteten på analysen och 
därmed på hela projektet (figur 6 illustrerar hur ofta en nyttoanalys behöver 
göras). 

• Att göra en uppföljning när projektet är genomfört, blir en naturlig del med 
PENG-modellen. Erfarenheter inför framtida investeringar kan utvinnas och 
dessutom kan uppföljningen fungera som underlag för eventuella förbättringar 
av den gjorda investeringen. 

• Ekonomiska nyttovärderingar bör också kunna ha ett stort värde vid 
prissättning och ersättning vid leveransförseningar.  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: PENG-analyser är en färskvara som måste underhållas genom hela 
processen (efter Dahlgren m.fl., 2000, s 38). 

 
Nyttovärdering bör vara ett naturligt och självklart inslag i allt beslutsfattande med 
ekonomiska konsekvenser (Dahlgren m.fl., 2000). 
 

2.5.3 Funktionsupphandling – för att uppnå lönsamma IT-investeringar 
Enligt Clark och Heivert (2000) genomfördes en enkätundersökning inom 
Dataföreningens ram i den så kallade AL2000-gruppen.  I denna grupp ingick köpare 
och leverantörer som besvarade frågor om hur de upplevde IT-affärer och de 
samstämmiga svaren var: 

• Affärsmässighet saknas till stora delar. 
• Fokus mot pris ett hot mot lönsamma IT-affärer. 
• Köparen måste ta fram genomarbetade krav. 

BP1 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 

Förstudie Utvecklingsetapper Implementering Uppföljning 

PENG-ANALYSER 

Uppnådd och/eller potentiell nytta Potentiell nytta 
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• Affärsavtal är ett viktigt verktyg som missbrukas. 
• Vite och skadestånd är nödvändiga. 
• Samarbete över gränserna är ett måste. 

 
Ovanstående påståenden är viktiga orsaker till att så många IT-affärer inte når sina 
mål, vilket belyses nedan (Clark & Heivert, 2000). Ett problem är att det råder ojämna 
förhållanden på IT-marknaden idag mellan leverantör och kund när det gäller kunskap 
om IT. Ett annat problem är att många tekniker och enhetschefer i företag försöker att 
genomföra IT-affärer utan ett professionellt affärsstöd. Det leder i många fall till 
dåliga upphandlingar, bristfälliga avtal och kravspecifikationer med låg kvalitet, vilket 
i sin tur resulterar i att målet med investeringen inte uppnås och att kostnader skenar i 
höjden. Naturligtvis blir då inte resultatet av en investering det förväntade (Clark & 
Heivert, 2000). 
 
Det är inte priset som är intressant utan fokus ska sättas på lönsamheten i 
investeringen. Det vill säga att det är en sak att kunna leverera efterfrågade funktioner 
till ett lågt pris, men en helt annan sak att se till att det blir en effektiv och lönsam 
investering för kunden. Pris och teknik kommer ofta i fokus genom att 
företagsledningar ser alltför kortsiktigt på IT-affärer. De gör IT till en teknikfråga 
istället för en strategi- och verksamhetsfråga (Clark & Heivert, 2000). 
 
På grund av tidsbrist läggs det ofta alltför lite resurser på att framarbeta en 
kravspecifikation med hög kvalitet. En bra kravspecifikation är en förutsättning för att 
en upphandling ska bli framgångsrik och inriktad mot totalkostnads- och 
lönsamhetstänkande (Clark och Heivert, 2000). Ett avtal mellan kund och leverantör 
ska inte vara ett svårläst juridiskt dokument som plockas fram först när problem 
uppstår. Det ska istället innehålla överenskommelser om vilka IT-funktioner som ska 
levereras för att tillgodose köparens behov och därmed stödja kundens affärer på bästa 
sätt. 
 
För den ovane köparen är vite en försäkran om att affären genomförs på bästa sätt. 
Vite gynnar också seriösa totalleverantörer, som annars kan slås ut av ”prispressarna” 
på marknaden. Clark och Heivert (2000) anser att leverantörer, köpare och IT-
specialister måste samarbeta och skapa ett forum för att lösa problem tillsammans så 
att en affär gynnar alla parter.  
 
Enligt Clark och Heivert (2000) är funktionsupphandling en metod som i samspel 
mellan leverantör och köpare medverkar till att skapa kostnadseffektiv mätbar 
kundnytta över hela nyttjandetiden istället för köp av produkter och lösningar. En 
funktionsupphandling går i stora drag till på följande sätt: 

• Köparen identifierar sina behov (VAD) i form av mätbara effektmål, t ex ökad 
produktivitet, effektivitet eller sänkta kostnader. I detta sammanhang är 
nyckelorden nytta, effekt, behov, kvalitet, tillgänglighet och totalekonomi. 

• Behoven beskrivs i en kravspecifikation och i en förfrågan. 
• Leverantören lämnar anbud på lösningar för att täcka köparens behov. 
• Avtal skrivs med underlag av köparens kravspecifikation och inte 

leverantörens anbud i ett så kallat funktionsavtal. Viten och skadestånd ingår 
som ett ömsesidigt sätt att säkerställa båda parters åtagande. 
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Köparen garanteras med denna metod en kostnadseffektiv investering. Den ger båda 
parter ansvar för det som de har bäst kunskaper om. Resultatet blir en bra 
kravspecifikation som baseras på den befintliga IT-miljön och förutsättningar, 
köparens behov samt köparens syfte med investeringen, vilket leder till att 
leverantörens arbete underlättas. Dessutom får leverantören större frihet till kreativa 
lösningar och kan på ett bättre sätt utnyttja erfarenheter från tidigare affärer (Clark & 
Heivert, 2000). 
 
Köparen måste inför en IT-upphandling noga tänka igenom vilka kriterier som är 
viktiga att ta hänsyn till vid val av funktion och leverantör (Clark & Heivert, 2000). 
De viktigaste kriterierna är: 

• Funktion, effekt och mål 
• Förutsättningar 
• Kvalitet 
• Totalekonomi 
• Affärsöverenskommelse 
• Förtroende 

 
Clark & Heivert (2000) föreslår i detalj hur en process ska gå till för att göra en IT-
investering. Processen beskrivs översiktligt enligt bilaga 5 och huvudmomenten 
uppstart, förfrågan/anbud, anbudsöppning/avtal och genomförande (med avslut) 
genomförs. 
 
 
Fördelar med funktionsupphandling är enligt Clark och Heivert (2000): 

• Totalt mycket snabbare än det traditionella upphandlingssättet. 
• Enklare och snabbare arbete med kravspecifikationen, samtidigt högre kvalitet i 

underlaget. 
• Fokuserar mot köparens behov och inte mot leverantörens produkter eller 

tjänster. 
• Ger som regel leverantören ansvar för att tillgodose köparens behov under hela 

funktionens livscykel och inte bara fram till och med leveransen. 
• Minskar markant risken för kvalitets- och effektbrister i resultatet. 
• Ger en sänkning av den totala kostnaden och ökar effekten för köparen och är 

därför det bästa ekonomiska alternativet på lång sikt. 
• En korrekt utförd funktionsupphandling leder ofta till ett långvarigt positivt 

affärsförhållande med ömsesidiga nytta och vinst för båda parter. 
• Mer balanserade och tydliga avtal. 

 

Nackdelar med funktionsupphandling är enligt Clark och Heivert (2000): 
• Kräver i de flesta företagen ett nytänkande som innebär en pedagogisk uppgift 

innan arbetet kan börja. 
• Genom att denna arbetsmetod är ny för de flesta finns här en liten startsträcka av 

engångskaraktär för att sätta sig in i arbetssättet. 
 

Gartner Group tar fram statistik från 400 företag om sådant som rör IT och IT-
investeringar (Clark & Heivert, 2000).  Där finns bland annat ett TCO-begrepp (Total 
cost of ownership). Enligt rapporten från våren 1999 är den totala driftkostnaden per 
användare över 97000 kronor och år. De indirekta (ej budgeterade) kostnaderna är ca 
55% och består av användarfel och driftstopp. De direkta (budgeterade) består av 
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support, drift och övervakning (ca 30%), hårdvara, mjukvara, utveckling och 
kommunikation (ca 15%). 
 

2.5.4 Nyttoanalys 
En något enklare typ av nyttoanalys kan göras för att få en snabbare och mer över-
siktlig uppfattning om vilka faktorer och förändringar som bidrar till att skapa nytta i 
en verksamhet. En sådan nyttoanalys (figur 7) görs genom att dels bedöma sannolik-
heten för att uppnå fördelar med projekt eller IT-investering och dessutom bedöms 
nyttan av att uppnå uppsatta fördelar (Högskolan i Skövde, 2001). Varje fördel får på 
så vis en viktad nyttofaktor med maxvärdet 25 och ner till minvärdet 1.  
 
 

Nyttoanalys 
Bedömning av möjligheter med ett projekt eller en IT-investering 

Sannolikheten för att uppnå fördelarna: Nyttan av att uppnå fördelarna: 
5. Mycket sannolikt 5. Avgörande nytta 
4. Sannolikt 4. Mycket stor nytta 
3. Mindre sannolikt 3. Betydande nytta 
2. Inte sannolikt 2. Liten nytta  
1. Mycket osannolikt 1. Försumbar nytta 

 

Figur 7: Nyttoanalys (efter Högskolan i Skövde, 2001). 
 

2.5.5 Berättigandet av IT (IT justification) 
I detta avsnitt ges i en kort presentation några intressanta forskningsarbeten i ämnet.  
 
Jurison (1996) pekar på att många företagsledare ifrågasätter värdet av IT-
investeringar. Typiska frågor som de ställer är:  

• Får vi tillbaka några pengar från våra IT-investeringar? 
• Spenderar vi för mycket eller för lite på IT? 
• Vilka IT-projekt ger bästa användningen av våra resurser? 
• Hur kan vi förbättra vårt investerade kapital på IT-investeringar? 
 

Många studier misslyckas med att visa att IT-investeringar resulterar i förväntad 
payoff (återbetalning). Syftet med studien är, enligt Jurison (1996), att förklara den 
upplevda saknaden av IT-payoff och visa hur chefer kan förbättra avkastningen på 
deras IT-investering (ROI, return on investements). Jurison (1996) menar vidare att IT 
kan skapa signifikanta fördelar och nyttoeffekter, men i många fall tas inte dessa 
fördelar till vara i organisationen som gjort investeringen. Jurison (1996) anser att 
cheferna måste få alla intressenter att förstå och arbeta med att distribuera ut IT-
fördelarna i de olika intressentgrupperna. Dessa grupper måste också förses med 
riktlinjer för hur dessa fördelar och nyttor ska mätas och hanteras. Eftersom 
ovanstående forskningsarbete endast beskrivits ytligt kan fördjupade kunskaper och 
mer information i ämnet fås genom vidare läsning av ovanstående författares arbete 
eller någon av följande arbeten; Stratopoulos & Dehning (2000), Kim, Jang, Lee & 
Cho (2000), Balasubramanian, Kulatilaka, & Storck (2000), och Irani, Sharif, Love, 
Kahrman (2001). 
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För att möta de ökade förändringar som en organisation utsätts för av sin omgivning, 
för att de ska vara konkurrenskraftiga och för att förbättra effektiviteten, satsar en del 
organisationer på omfattande strategiska IT-investeringar (Gunasekaran, m.fl., 2001). 
Detta trots att nyttan med dessa investeringar är svåra att kvantifiera för dem. 
Gunasekaran m.fl. (2001) har i sitt arbete riktat in sig på att studera berättigandet av att 
investera i IT-projekt genom att undersöka materiella och immateriella fördelar eller 
nyttoeffekter som till exempel konkurrensfördelar och att säkra framtida affärer genom 
”management change”.  
 
IT-chefer måste använda en mängd olika tekniker för att kunna visa berättigandet av 
en IT-investering, till exempel budgetering, planering av IT-projekt, investerings-
kalkyler, payback-metoder eller avkastning på investerat kapital (return on 
investements, ROI), vilket är en komplex uppgift (Gunasekaran m.fl., 2001). De som 
använder traditionella metoder för berättigandet av IT känner en osäkerhet i hur de 
skulle kunna mäta den fullständiga påverkan av deras investeringar. I en undersökning 
som nämns av Gunasekaran m.fl., 2001 ansågs det att det inte fanns någon ”bästa” 
teknik som tog hänsyn till alla projekthänsynstagande. Varje investering har sin egen 
karaktär och erbjuder en mängd olika nyttoeffekter och kostnader. Traditionella 
lovordade tekniker som används misslyckas ofta att fånga de kvalitativa fördelarna 
som IT medför. Dessa tekniker bortser också helt från den påverkan som system kan 
ha på mänskliga och organisatoriska aspekter. Strategiska IT-investeringar leder ofta 
till immateriella fördelar, vilka kan vara svåra att jämföra med andra investeringar som 
har mer verkliga och materiella fördelar. Investeringar som leder till materiella 
fördelar är lättare att kvantifiera och därför finns det en risk att sådana IT-investeringar 
går i första hand trots att de totalt sett inte medför större nytta för verksamheten än de 
investeringar som ger kvalitativa immateriella fördelar. (Gunasekaran m.fl., 2001) 
 
Enligt Gunasekaran m.fl. (2001) har de genom sin litteraturstudie i ämnet (investment 
justification in IT projects) funnit följande signifikanta huvudpunkter: 

• Företagsledare har funnit det svårt att försvara kostnader som är förknippade 
med inköp, utveckling och användning av IT i finansiella termer. 

• Svårigheter att mäta nyttan och kostnaderna är det största problemet vid en IT-
investering. 

• Det borde finnas metoder annat än de med finansiella kriterier för att kunna 
undersöka berättigandet av IT-investeringar.  

• Nuvarande finansiella metoder för berättigande är otillräckliga för att innefatta 
aspekter vid IT-investeringar. 

• Immateriella nyttoeffekter är värdefulla tillgångar men kan inte bli kvantifierade 
i monetära termer. 

• IT-investeringar borde vara en del av infrastrukturinvesteringarna i en 
organisation. 

 
För att komma tillrätta med dessa problem har Gunasekaran m.fl. (2001) arbetat fram 
en intressant modell för att avgöra om en IT-investering är berättigad eller inte, vilket 
visas i figur 8 och presenteras närmare på sidan 29-30. En organisation bör göra olika 
typer av hänsynstagande för att kunna avgöra om en IT-investering är berättigad.  
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Figur 8: Modell för berättigandet av investeringar i IT-projekt, efter  
Gunasekaran m.fl (2001). 

 
Författarna delar in dessa hänsynstaganden i följande områden, vilket också visas i 
figur 8 ovan och beskrivs lite utförligare nedan: 

• Strategiska hänsynstagande: 
Mätbara mål ska vara länkade till organisationens affärsidé. Typiska mått kan 
gälla vinst i förhållande till försäljning och investeringar tillsammans med mål 
för tillväxt i absoluta tal. Organisationen kan också vilja inkludera personal-
policies och aspekter i omgivningen. Dessa mått är av immateriell karaktär. 
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• Taktiska hänsynstagande: 
Här identifieras resurser och det är nödvändigt att etablera taktiska kritiska fram-
gångsfaktorer (Critical Success Factors, CSF). Dessa faktorer ska vara projekt-
specifika och måste uppfyllas genom isolerade detaljerade uppgifter, processer 
och resurser för att se till att erhålla medel- eller kortsiktiga taktiska framgångar. 
Typiska mått kan gälla ledtider i produktionen och ny produktutveckling. Dessa 
mått kan vara av både materiell och immateriell karaktär. 

• Operativa hänsynstagande: 
Här identifieras operativa, projektspecifika kritiska framgångsfaktorer (Critical 
Success Factors, CSF). Detta är krav som måste uppnås i den operativa dag-till-
dag-nivån för att säkerställa projektframgångar. Måtten måste vara detaljerade. 
Till exempel måste befintlig operationer i IT-infrastrukturen lösa integrations-
problem och många andra uppgifter måste lösas vilket framgår av figur 8 ovan. 

• Immateriella hänsynstagande: 
Det räcker inte att bara ta hänsyn till avkastning på investerat kapital (ROI), utan 
utvärdering av IT-investeringar måste ses som en kontinuerlig process och som 
ständigt måste revideras.  

• Materiella hänsynstagande (finansiella och icke-finansiella hänsynstagande): 
Företaget måste vara i position att göra efterfrågad investering och den måste 
passa in i företagets allmänna strategi. Investeringens finansiella utförande måste 
undersökas så att föreslagna uppnåbara finansiella avkastningar möter 
organisationens specifika krav (till exempel paybacktider). 

 
För att genomföra en analys enligt denna modell ska mätbara mål och kritiska 
framgångsfaktorer (CSF) identifieras utifrån flera aspekter och inom den strategiska, 
taktiska och operativa nivån i organisationen. Måtten ska visa framgångar med IT-
investeringen. Dessa mått ska kontinuerligt stämmas av under projektet för att 
säkerställa att projektet gör framsteg i linje med investeringens målsättning och 
organisationens strategi. I den konceptuella modellen ovan (figur 8) nämns några olika 
aspekter inom varje område som ska bedömas och tas hänsyn till. Men det finns andra 
aspekter som organisationen också kan ta hänsyn till inom varje område beroende på 
vilken typ av organisation och investering som avses.  
 

2.6 Reflektioner över bakgrundskapitlet 
Vid en IT-investering är det en fördel att inte fokusera så mycket på teknik och 
prestanda utan istället på de behov som verksamheten har (Clark & Heivert, 2000; 
Waltré, 1994). Nyttan av en IT-investering är svår att bedöma, men det är bättre att 
försöka att göra någon form av nyttoanalys, där en ungefärlig bedömning görs, än att 
inte göra någon alls (Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 2000; Olve, 1994). Själva 
processen att identifiera och värdera nytta av en IT-investering är enligt Dahlgren m.fl. 
(2000) och Olve (1994) många gånger viktigare än själva kalkylen eller resultatet av 
en nyttoanalys. Detta eftersom samtliga aktörer som deltagit i denna process har 
tvingats till olika ställningstaganden och motiveringar och därmed kommit till insikt 
om vad som är viktigt för verksamheten och vad som bidrar till att skapa den största 
nyttan med en IT-investering.  
 
Det är möjligt att se ett samband mellan vilken nivå IS utvecklas för (strategisk, 
taktisk, administrativ eller operativ, enligt figur 1 kapitel 2.1) och hur svårt det är att 
värdera nyttan med ett IS. De IS som ska stödja de övre nivåerna i en verksamhet är 
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svårare att värdera nyttan av. Detta på grund av att de antaganden och krav som ligger 
till grund för ett sådant IS bygger på prognoser och tro om vad som kommer att 
inträffa i framtiden. Om ett IS uppgift till exempel är att ge styrningsvinster och 
marknadsvinster är troligen nyttan svårare att värdera, medan det är lättare att värdera 
nyttan av ett IS som syftar till att ge rationaliseringsvinster. Ju stabilare kraven på ett 
IS är desto lättare är det också att värdera nyttan, vilket oftast också har ett samband 
med den nivå IS utvecklas för.  
 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) har många företag dålig kontroll på om en IT-investering 
verkligen ger den nytta som förväntats. Många företag utför inte heller någon 
uppföljning av sina IT-investeringar och därför är de inte medvetna om att möjlig 
nytta eventuellt inte uppnås. Dahlgren m.fl. (2000) nöjer sig inte bara med att 
konstatera att det är möjligt att identifiera och värdera nyttan, utan att det också är 
viktigt att se till att nyttan verkligen realiseras, vilket också Jurison (1996) framhåller.  
Orsaker till att nyttan inte realiseras är att ingen i verksamheten känner det fulla 
ansvaret att realisera nytta eller att användarna inte fått tillräckligt med utbildning för 
att kunna uppnå maximal nytta (Dahlgren m.fl., 2000). Det är något som PENG-
modellen tar hänsyn till genom att det klart ska anges vem som ansvarar för att varje 
nyttoeffekt verkligen realiseras. En annan orsak till att nyttan inte realiseras är att inte 
tillräckligt med resurser avsätts, för att kunna genomföra de förändringar som behövs 
och börja använda de funktioner som finns tillgängliga i systemet.  
 
Kommunikation och samarbete både inom företaget och även mellan kund och 
leverantör är viktigt för att skapa en förståelse och konsensus kring ett projekt för IT-
investering (Clark & Heivert ,2000; Dahlgren m.fl., 2000; Olve, 1994; Waltré, 1994). 
 
Förvånansvärt många systemutvecklingsprojekt misslyckas enligt Lyytinen och Robey 
(1999) och största orsaken är enligt dem att erfarenheter inte tas tillvara från 
genomförda projekt, vilket leder till att samma misstag upprepas i nya projekt.  
 
För att en verksamhet ska dra största möjliga nytta av en IT-investering, till exempel 
vid ett systembyte, har det hittills i detta arbete framkommit att det är viktigt att det tas 
hänsyn till följande aspekter: 

• Mål: Verksamheten bör ha klara mål och visioner för sin verksamhet och för sin 
IT-utveckling. 

• Behov och nyttoberäkningar: Genom en samsynprocess är det viktigt att få 
fram vilka behov som finns, vilka behov som är mest viktiga och hur dessa 
behov kan lösas med hjälp av ett IS. Framför allt är det viktigt att komma fram 
till vilka behov som leder till de största nyttoeffekterna i verksamheten.    

• Kravspecifikation eller projektdirektiv: För att undvika missförstånd och 
konflikter mellan kund och leverantör är det viktigt att någon form av 
kravspecifikation eller projektdirektiv skrivs. 

• Erfarenheter: Erfarenheter från tidigare projekt bör tas till vara, så att inte 
samma misstag görs i nya projekt. 

• Information: Samtliga intressenter till en IT-investering bör informeras 
kontinuerligt. Särskilt viktigt är det att informera personalen i organisationen. 
Detta för att systemet troligen kommer att accepteras på ett bättre sätt och 
därmed är det troligt att systemet kommer att användas flitigare, vilket i sin tur 
leder till att verksamheten får större nytta av systemet. 
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• Kommunikation: Kommunikationen måste fungera mellan olika avdelningar 
och mellan olika personer inom organisationen, både i kundens och i 
leverantörens organisation. Kommunikationen mellan organisationen och dess 
olika intressenter är också viktiga. Speciellt viktig är kommunikationen mellan 
organisationen och den systemleverantör som företaget samarbetar med. 

• Resurser: Införande av ett nytt system är en komplicerad process. Tillräckligt 
med resurser (i form av tid, pengar och personal) måste avsättas för att 
genomföra en beslutad investering. Det är speciellt viktigt att den personal som 
arbetar med projektet att införa ett nytt system frigörs från sina ordinarie 
arbetsuppgifter. Ibland kan det även krävas att extra arbetskraft tillsätts. 

• Utbildning: Införande av ett nytt system innebär ofta stora förändringar i arbets-
sätt, vilket medföra att personalen måste få en utbildning för att klara sina nya 
arbetsuppgifter. 

• Projektavslut: Det är viktigt att ett projektavslut utförs, så att det klart framgår 
när ett system övergår i sin förvaltningsfas. 

 
Om inte ovanstående aspekter tas hänsyn till så är det högst troligt att inte möjlig nytta 
uppstår i en investeringssituation. Enligt Johansson (2002) är det också viktigt hur 
själva processen att anskaffa, anpassa och implementera ett nytt system går till, vilket 
övergripande diskuteras nedan. 
 
Eftersom det innebär en stor investering att anskaffa ett affärssystem och det kommer 
att finnas i verksamheten i många år framöver, är det viktigt att rätt beslut fattas. 
Därför bör organisationen planera ett införande av system med så god framförhållning 
som möjligt. Detta för att ha möjlighet att undersöka vilka behov som finns, vilka 
system som finns på marknaden och vilka av dessa som på bästa sätt kan tillgodose 
verksamhetens behov.  
 
I detta sammanhang är det speciellt viktigt att välja ett system som inte är för 
komplext, men ändå täcker de flesta funktioner som verksamheten har behov av. Det 
finns många olika faktorer som påverkar valet av system och leverantör (Davenport, 
2000; Larsson & Magnusson, 1999). Några av de viktigaste faktorerna som de har 
angett är att tillfredsställa kundens behov, att systemleverantören och dess personal har 
tillräcklig kompetens, erfarenhet, förståelse, tillgänglighet, tillförlitlighet och 
pålitlighet. En sammanfattning av dessa och flera faktorer beskrivs i bilaga 1.  
 
Lämnas det tillräckligt med tid till planering och förberedelser är det också troligt att 
organisationen hinner med att utbilda och informera samtliga berörda intressenter och 
framför allt personalen inom organisationen. Med största sannolikhet blir acceptansen 
av systemet högre och därmed får också verksamheten större nytta av sitt system. 
Processen att införa det nya systemet kommer troligen också att påverka hur stor nytta 
verksamheten får av sitt system och framför allt hur snabbt verksamheten kan dra 
nytta av det nya systemet.  
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3 Problem 
I detta kapitel redovisas problemområde, en precisering av det problem som arbetet 
omfattar, avgränsningar som gjorts och förväntat resultat. 
 

3.1 Problemområde 
Den snabba förändringstakten i dagens samhälle ställer krav på flexibilitet. Samtidigt 
ställs det större krav på kvalitet och därmed har konkurrensen ökat kraftigt. För att 
kunna anpassa sig till dessa förändringar är organisationer bland annat av lönsamhets- 
och konkurrensskäl mer eller mindre tvingade till att investera i datorstödd 
informationshantering. (Dataföreningen i Sverige, 1996) 
 
Under 1990-talet har nyttan av en IT-investering kommit i fokus (Olve, 1994; Waltré, 
1994). Även Dahlgren m.fl. (1997) anser att det är av yttersta vikt att skapa och 
värdera nytta av investeringar i en verksamhet. Därför arbetade författarna fram en 
modell, den så kallade PENG-modellen, för att göra en nyttoanalys och samtidigt 
värdera nyttan i pengar. Enligt Wallström (2002b) bekräftas att ovanstående 
resonemang i hösta grad är aktuellt även idag. På många håll råder det idag tuffa tider i 
företagen. Företagens företrädare och anställda drabbas av minskade resurser. 
Samtidigt gäller det för IT-chefer i högre utsträckning än förut att påvisa nytta med 
både pågående och framtida projekt (Wallström, 2002b). 
 
Det råder en relativt stor enighet bland personer inom IT-branschen att det är viktigt 
att kunna beräkna om en IT-investering medför nytta eller inte. IT måste också 
behandlas som en naturlig och integrerad del av verksamheten, eftersom IT är starkt 
förankrad i allt som händer inom en organisation (Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 
2000). Ett problem är att många företagsledningar ser allt för kortsiktigt på IT-affärer. 
Ofta kommer pris och teknik i fokus istället för strategi- och verksamhetsfrågor, menar 
Clark & Heivert (2000).  
 
Satsning på IT ska betraktas som en investering och inte som en kostnad (Andersen, 
1994; Dahlgren m.fl., 2000; Olve, 1994). Att investera i ett nytt system är både 
kostsamt och tidskrävande. Det är därför viktigt att få fram att en IT-investering 
verkligen skapar nytta för företagen (Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 2000). 
Samtidigt är det mycket svårt att värdera vad till exempel ett nytt system kommer att 
ge för nyttoeffekter för verksamheten, men det är ändå nödvändigt att försöka att göra 
en så rimlig bedömning som möjligt (Andersen, 1994; Olve, 1994). Svårigheten i att 
värdera en IT-investering jämfört med traditionella investeringar skiljer sig i två 
avseende (Olve, 1994). IT-investeringar genomförs för att möjliggöra verksamheter 
och affärer. Dess omfattning och ekonomiska utbyte är på så vis mer osäkra och 
svårbedömda. Dessutom kräver IT-investeringar mer omfattande insatser av företagets 
egen personal i form av utveckling och utbildning för att bli brukbara. 
 
Själva processen att identifiera och värdera nytta är det som är viktigt, eftersom 
ställningstaganden och motiveringar leder till insikt om vad som är viktigt och bidrar 
till nyttan i verksamheten (Dahlgren m.fl., 2000; Olve, 1994). I en sådan process bör 
organisationen engagera olika typer av medarbetare samt även sin leverantör för att på 
bästa sätt ta till vara olika typer av kunskap från verksamheten och från IT-området. I 
ett sådant forum kan många olika typer av nyttofaktorer identifieras och på så vis bidra 
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till att organisationen verkligen får nytta av en investering (Dahlgren m.fl., 2000;  
Olve, 1994). 
 
Det finns ett intresse både från kundens och från leverantörens sida att en IT-
investering ska vara lönsam. Leverantörer i IT-branschen måste arbeta upp sin 
lönsamhet med tanke på att många av dem drabbats av vikande lönsamhet på senare 
tid. De måste också återhämta sitt förtroende hos sina kunder och visa för dem att 
deras produkter och tjänster medför kundnytta. Detta leder troligen till att deras kunder 
blir nöjda med sina investeringar och därmed ökar sannolikt chanserna för leverantörer 
att behålla befintliga kunder och att skaffa nya. Kunderna har också mindre kapital att 
röra sig med på grund av vikande konjunktur. Därför är det av yttersta vikt att de 
investeringar de beslutar att genomföra verkligen är lönsamma och att de ger nytta i 
verksamheten.  
 
Det är också viktigt att det framarbetas hjälpmedel i form av olika 
nyckeltalsberäkningar och användning av modeller för att identifiera och värdera om 
en IT-investering är lönsam och ger nytta eller inte. Det som är viktigast i detta 
sammanhang är att försöka förstå vilka nyttoeffekter eller nyttofaktorer som kan 
uppkomma vid en IT-investering och hur de påverkar den totala nyttan för 
verksamheten. Om det till exempel vid ett systembyte är möjligt att lyfta fram eller 
identifiera olika tänkbara nyttofaktorer eller nyttoeffekter, är det också möjligt att 
bedöma och värdera dessa. 
 

3.2 Problemprecisering 
Många organisationer har dålig kontroll över om deras IT-investeringar är lönsamma. 
Den hårdnande konkurrensen och den nu rådande lågkonjunkturen gör det än viktigare 
att utföra någon form av nyttoanalys av IT-investeringar. Därför har följande 
problemprecisering formulerats: 
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte. 
 

3.3 Avgränsning 
Kundnytta kan ses från två olika perspektiv, dels kan det handla om kundnytta ur 
leverantörens perspektiv och dels kan kundnytta ses från kundens perspektiv. 
Kundnytta i leverantörsperspektivet innefattar att bedöma vilka kunder som är 
lönsamma, medan kundnytta för kunden innebär att denne får nytta av de produkter 
och tjänster som de köper. Detta arbete kommer enbart att ta upp kundnytta utifrån 
kundens synvinkel.  
 
Byte av system kan innefatta många olika typer av system, men i detta arbete kommer 
det endast att omfatta byte till ett standardsystem. Ett standardsystem kan också 
anpassas i olika omfattning. Hur anpassningar ska utföras och i vilken omfattning de 
ska göras, vilket också påverkar nyttan av det nya systemet, är inget som kommer att 
behandlas i detta arbete.  
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3.4 Förväntat resultat 
Med ledning av de litteraturstudier som gjorts och den bakgrund som beskrivits går det 
att finna en hel del faktorer som påverkar kundnyttan både positivt och negativt. Det 
som i första hand är intressant, är de faktorer som ökar kundnyttan. De negativa 
aspekterna kan dock användas i syfte att försöka att undvika dessa. Frågan är vad det 
är för faktorer som måste tas hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte. 
När en IT-investering ska göras, till exempel att investera i ett nytt system, är det lika 
viktigt att det tas hänsyn till aspekter runt själva systemet som aspekter om 
funktionalitet, gränssnitt med mera i själva systemet. Detta för att bästa möjliga 
kvalitet och därmed kundnytta ska uppnås vid ett systembyte, vilket också belyses i 
kapitel 2.2.2. 
 
Vid ett systembyte kan en rad olika nyttoeffekter uppstå, vilket beskrivits i kapitel 2.3 
(figur 4). Det som är intressant i detta sammanhang är att se om dessa identifierade 
nyttofaktorer kommer att avvika eller sammanfalla med de nyttofaktorer som kommer 
att identifieras i detta arbetes intervju- och enkätundersökning. Det är också intressant 
att avgöra vad dessa likheter och skillnader beror på. 
 
Resultatet av enkäterna kommer förhoppningsvis att ge möjlighet till att dra mer 
generella slutsatser, eftersom ett mer jämförbart material erhålls i enkätunder-
sökningen. Det kan också vara möjligt att se om högt värderade nyttofaktorer i 
enkätundersökningen har något samband med orsakerna till att företagen gör 
systembyten. Dessutom kan det eventuellt dras några slutsatser av resultatet från 
enkäterna och se om det finns något samband med högt värderade nyttofaktorer och 
den klassificering av system som Falk & Olve (1996) gör. Troligen leder 
enkätmaterialet till att en del olika jämförelser mellan företagen kan göras och att 
övriga samband ska vara lättare att se än om bara nyttofaktorer identifierats genom 
intevjuer. 
 
Med detta arbete finns det också förhoppningar om att beskriva förslag till befintliga 
modeller eller metoder som kan var lämpliga för att identifiera och värdera olika 
nyttofaktorer. Dessa modeller eller metoder bör vara väl anpassade för att användas av 
leverantörer och kunder inom IT-branschen. Detta för att till exempel leverantören 
lättare ska kunna visa för sina kunder att en IT-investering är lönsam. Det är också 
intressant att se om undersökningsföretagen använder sig av några metoder eller 
modeller för att beräkna lönsamhet av en IT-investering. Om detta blir fallet är det 
också intressant att göra en jämförelse med de modeller och metoder som framkommit 
i den litteraturstudie som gjorts i detta arbete med de som används i 
undersökningsföretagen.  
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4 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som är möjliga att använda och de metoder som 
ansetts lämpliga samt varför de valts för detta arbete. Därefter beskrivs hur 
arbetsprocessen med litteraturstudier, intervjuer och enkäter har planerats. Dessutom 
avslutas avsnittet med en del reflektioner och diskussioner om hur arbetet utfördes i 
realiteten. Avvikelser från planen diskuteras och förklaringar till varför dessa uppkom 
anges. 
 

4.1 Möjliga och valda metoder 
Enligt Andersen (1994) är en metod en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst 
problem. Varje metod syftar till att lösa en viss typ av problem. Det är därför viktigt 
att välja rätt typ av metod för ett problem (Andersen, 1994). För att hitta lösningar till 
det problem som detta arbete syftar till, finns det ett antal metoder som är möjliga att 
tillämpa. De metoder som ansetts lämpliga i detta arbete är litteraturstudier, survey och 
fallstudie. Survey och fallstudie är två olika typer av undersökningsuppläggningar. Det 
finns också olika tekniker till hjälp för att genomföra en survey eller fallstudie. 
Intervju och enkät är två olika sådana tekniker för att samla information, vilket görs 
med hjälp av frågor, (Patel & Davidsson, 1994). Ovan nämnda metoder och tekniker 
beskrivs i följande kapitel. För varje metod och teknik anges också dess fördelar och 
nackdelar samt varför dessa metoder och tekniker valts. 
 

4.1.1 Litteraturstudier 
De vanligaste källorna att hämta kunskap från är enligt Patel & Davidsson (1994) 
böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och rapporter. Det är även 
möjligt att hämta information från facktidningar, övriga branschtidningar och Internet. 
Problemet med böcker är att de kan vara inaktuella, eftersom böcker tar relativt lång 
tid att förlägga. Internet är ett relativt nytt och okontrollerat medium. Fördelen med det 
är att det finns massor med information, men nackdelen är också att den kan vara svår 
att finna och att kvaliteten på informationen är mycket svår att bedöma. En nackdel 
med litteraturgenomgång är att den är tidskrävande. Dels tar det lång tid att söka efter 
information och dels tar det lång tid att gå igenom den litteratur som tagits fram (Patel 
& Davidsson, 1994). 
 
Litteraturstudie har valts för att kunna precisera problemet som detta arbete syftar till 
att utreda. Dessutom finns det en potentiell fördel med litteraturstudier enligt Patel & 
Davidsson (1994) genom att den ger utredaren ökad kunskap och insikt om problemet, 
vilket anses viktigt för detta arbetets resultat. I första hand kommer information att 
inhämtas från böcker men även från vetenskapliga artiklar, för att erhålla tillförlitlig 
information. Dessutom kan böcker troligen ge färdiga teorier och modeller för att till 
exempel beräkna om en IT-investering är lönsam eller inte. Vetenskapliga artiklar 
kommer att användas för att hitta mer aktuell information i ämnet och kontrollera om 
förändringar skett över tid jämfört med det som framkommer i böcker. Tidningar och 
information från Internet kommer bara att användas i undantagsfall, till exempel för att 
belysa nya trender inom problemområdet eller för att se om påståenden gjorda för ett 
antal år sedan är lika aktuella idag. 
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4.1.2 Survey  och fallstudie 
En survey innebär att undersökningen görs på en större avgränsad grupp med hjälp av 
till exempel frågeformulär eller intervjuer (Patel & Davidsson, 1994). Denna 
undersökningsmetod ger möjlighet till att samla information om ett större antal 
variabler eller också kan den ge en stor mängd information om ett begränsat antal 
variabler. Vid dessa typer av undersökningar aktualiseras ofta frågan om generaliser-
barhet (Patel & Davidsson, 1994). 
  
En fallstudie innebär att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp (Patel & 
Davidsson, 1994). Ett ”fall” kan vara antingen en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Det är också möjligt att välja ut flera fall. 
Helhetsperspektivet är oftast utgångspunkten här och metoden syftar till att få fram så 
täckande information som möjligt. Generaliserbarheten hos de resultat som erhålls vid 
en fallstudie beror på hur fallen väljs ut (Patel & Davidsson, 1994).  
 
En bedömning har gjorts att fallstudie är mer lämpligt än en survey i detta arbete. 
Detta eftersom endast en mindre avgränsad grupp kommer att delta i undersökningen 
och att de frågor som ska ställas är omfattande och av detaljerad karaktär. Det 
viktigaste i detta arbete är att få så heltäckande information som möjligt, vilket en 
fallstudie leder till. Eftersom frågorna är omfattande och av öppen karaktär är det 
också endast möjligt att hinna med ett färre antal intervjupersoner inom arbetets 
tidsram. I det här arbetet är det viktigare att hitta representativa företag som verkligen 
har erfarenhet från systembyten, även om det blir ett fåtal, än att få in många svar från 
olika företag som inte är så representativa. Fallstudien ska genomföras som en 
kvalitativ undersökning, eftersom syftet är att få en djupare kunskap. Ambitionen är 
också att förstå och analysera helheter, vilket är lättare att uppnå med en fallstudie.  
 

4.1.3 Intervju och enkät 
En intervju är oftast personlig på så vis att intervjuaren träffar intervjupersonen. Men 
den kan även genomföras per telefon. Enkäter förknippas oftast med formulär som 
skickas per post, men det finns också ”enkät under ledning”, där intervjuaren tar med 
sig enkäten och besöker den person som ska besvara den, (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Patel & Davidsson (1994) anser att två viktiga aspekter bör tas i beaktande vid 
insamlande av information genom frågor, vilket gäller både intervjuer och enkäter.  
Dels är det hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning, vilket benämns grad av standardisering. Dels ska det 
tas i beaktande i vilken utsträckning frågorna är fria för intervju- personen att tolka, 
vilket kallas grad av strukturering. Graden av standardisering väljs beroende på vilket 
syfte undersökningen har. Låg grad av standardisering används när frågorna 
formuleras under intervjun. Vid helt standardiserade intervjuer ställs likalydande 
frågorna i exakt samma ordning, vilket oftast används när det är intressant att kunna 
jämföra och generalisera. Om en helt standardiserad intervju skrivs ner, börjar den få 
karaktär av enkät, (Patel & Davidsson, 1994). När det gäller grad av strukturering 
innebär det i vilken omfattning intervjupersonen ges svarsutrymme. Vid en 
ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme att svara inom.  
Eftersom intervjuer och enkäter bygger på frågor innebär det att resultatet ofta är 
avhängigt av personens villighet att svara på dessa frågor. Därför är det viktigt att få 
intervjupersonen motiverad. Patel och Davidson (1994) anser att det är viktigt att 
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klargöra syftet med intervjun eller enkäten för intervjupersonen. Dessutom är det 
viktigt att klargöra på vilket sätt individens bidrag kommer att användas i 
undersökningen, om det är konfidentiellt eller anonymt. All denna information ska ges 
till intervjupersonen innan intervjun eller enkäten besvaras (Patel & Davidsson, 1994). 
När intervjun ges finns det möjlighet för intervjuaren att se till att relationen mellan 
denne och intervjupersonen utvecklas positivt så att intervjupersonen blir motiverad att 
svara på alla frågor (Patel & Davidsson, 1994). Vid en enkät är det dock svårare att 
motivera intervjupersonen att svara på frågorna. Den enda möjlighet att påverka 
individerna är genom det brev som följer med enkäten. Patel & Davidsson (1994) 
anser att det är lämpligt att börja och avsluta med neutrala frågor och däremellan bör 
de egentliga frågorna som gäller det preciserade problem ställas.  
 
Fördelen med intervjuer är enligt Patel & Davidsson (1994) att det finns möjlighet att 
förklara eventuella oklarheter i frågeställningen, så att frågorna uppfattas på samma 
sätt av alla intervjupersoner, samtidigt som det ges utrymme till att ställa följdfrågor. 
En nackdel kan vara att värdet i de fakta som anges inte kan säkerställas och att 
intervjupersonens välvilliga inställning till att svara på frågorna kan påverka resultatet. 
Dessutom kan intervjuaren påverka eller styra intervjupersonen att svara på ett visst 
sätt. I detta sammanhang har det också stor betydelse hur frågorna är formulerade. Det 
är inte bra enligt Patel & Davidsson (1994) att ställa långa frågor, ledande frågor, 
använda negationer, dubbelfrågor eller förutsättande frågor. En annan nackdel med 
intervjuer är också att det är tidsödande att genomföra. Dels tar intervjun tid i anspråk 
och dels tar det tid att boka intervjutillfällen med alla intervjupersoner.  
 
Intervjuförfarandet har bland annat valts för att frågorna i detta arbete har karaktär av 
öppna frågor där intervjupersonerna ges relativt stort utrymme att svara på de olika 
frågorna. För att undvika missuppfattningar och för att intervjuaren ska ha möjlighet 
att ställa följdfrågor är intervju den mest lämpliga metoden för att få fram information. 
Intervjuerna görs också för att kunna jämföra de praktiska erfarenheterna företagen 
haft av systembyten och vad som anses vara viktigt och påverkar kundnyttan enligt 
litteraturen.  
 
Enkät har valts för att komplettera den information som delges via intervju. Enkäten 
kommer endast att ge kompletterande information angående de nyttofaktorer som kan 
tänkas uppkomma vid ett systembyte. Med en enkät uppnås en hög grad av 
standardisering och hög grad av strukturering. Detta är bra i syfte att jämföra de 
nyttofaktorer som framkommit i litteraturstudierna med de som anges och värderas av 
de personer som också deltagit som intervjupersoner. För att motverka nackdelen med 
att få svar erhålls när en enkät skickas, kommer den att överlämnas direkt efter 
intervjun. Då finns det också en möjlighet att kontrollera med personen i fråga om 
denne är intresserad att fylla i enkäten. 
 

4.2 Upplägg 
I detta avsnitt beskrivs den arbetsprocess som planeras för detta arbete, enligt 
nedanstående arbetsområden och även med utgångspunkt från Patel & Davidssons 
(1994) rekommendationer att genomföra en fallstudie. Till sist görs reflektioner och 
diskussioner om hur arbetet genomfördes i realiteten. Orsaker till avvikelser anges och 
förklaringar till varför dessa uppkom diskuteras även i denna sista del. 
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Arbetet har delats upp i följande åtta större arbetsmoment: 
• Litteraturstudier. 
• Förberedelser av intervjuer, enkäter och frågor. 
• Genomförande av intervjuer och enkätundersökning. 
• Sammanfattning av enkäter och intervjuer. 
• Bearbetning och analys av materialet från undersökningen. 
• Resultat och slutsatser redovisas. 
• Redovisning och opponering. 
• Rapportskrivning. 

 
Patel & Davidsson (1994) förordar ett visst arbetssätt vid genomförande av en 
fallstudie, vilket även detta arbete i stort sett kommer att följa.  De anser att följande 
förberedelser är viktiga. 
• Avgöra vilka individer som ska medverka. 
• Upprätta undersökningsplan där följande frågor ska besvaras: 

o Vilket är problemet? Varför? 
o Hur kan problemet förankras? 
o Hur ska undersökningen genomföras? 
o När ska undersökningen genomföras? 
o Hur ska informationen bearbetas och analyseras? 

• Förbereda innehållet i intervjun. 
• Ifrågasätta om alla frågor verkligen behövs. 
• Frågorna bör utprovas så att de fungerar för de individer som de är avsedda för. 
• Intervjuaren måste också förbereda sig genom att bland annat träna på 

intervjuteknik. 
• Registreringsteknik ska väljas, till exempel att föra anteckningar eller att 

använda ljudbandinspelning. 
 

4.2.1 Litteraturstudier 
Först planeras en litteraturstudie för att få kunskap i ämnet och för att kunna formulera 
problempreciseringen. Genom denna studie finns också förhoppning om att finna 
möjliga nyttofaktorer och få fram några befintliga metoder som kan användas för att få 
fram nyttofaktorer och även kunna värdera dessa. Enligt figur 9 består litteraturstudier 
drygt en tredjedel av den totala tiden, vilket motsvarar en stor del av hela arbetet.  
 
Material kommer i första hand att sökas i böcker och vetenskapliga artiklar. På skolan 
och i biblioteket finns tillgång till ett antal databaser där vetenskapliga artiklar 
presenteras i sin helhet eller med sammanfattningar. I den mån artiklarna inte finns i 
sin helhet i dessa databaser, finns det möjlighet att beställa intressanta artiklar via 
biblioteket. Detta kan dock ta tid, vilket måste tas i beaktande. För övrigt är det 
lämpligt att söka information i facktidningar, i Computer Sweden och på Internet. 
Information från denna typ av källor är som tidigare nämnts svåra att bedöma 
trovärdigheten av, därför kommer endast sådant material användas i detta arbete som 
har karaktär av att visa trender eller bekräfta påstående från litteraturstudierna i böcker 
och vetenskapliga artiklar.  
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4.2.2 Urval av organisationer och intervjupersoner 
I första hand avgörs vilka individer som ska medverka i undersökningen av det 
preciserade problemet (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom detta arbete syftar till att 
få fram nyttofaktorer vid ett systembyte är det först och främst viktigt att få tag på 
intervjupersoner på företag som bytt system. I detta arbete ska därför lämpliga 
intervjupersonerna tas fram med hjälp av en IT-leverantör, SYSteam Mariestad AB 
(bilaga 6). Detta arbetes population består därför av leverantörens kunder.  
 
Leverantörens förhållande till intervjuföretagen kommer troligen leda till att de 
intervjupersoner som väljs ut är välvilligt inställda till att delta i intervjuer. Därför är 
det också troligt att få mer uttömmande och korrekta svar, vilket annars kan var en 
svårighet med intervjuer och enkäter (Patel & Davidsson, 1994). Det kan dock vara en 
risk att intervjuföretagen känner sig bundna till leverantören och därför inte helt 
sanningsenligt vill berätta hur de ser på systembytet och på de nyttofaktorer som 
uppkommit. Men i och med att detta arbete utförs av en opartisk och neutral person 
och att leverantören inte kommer att närvara vid intervjuerna, så anses risken minska. 
Genom att ta hjälp av leverantören minimeras också troligen arbetet med att få fram 
lämpliga undersökningsföretag, vilket leder till att mer tid kan disponeras på att 
genomföra fler intervjuer istället. 
 
Det som ska avgöra urvalet av tilltänkta företag är att undersökningen ska göras i små 
eller medelstora företag och att det ska var olika länge sedan systembyten gjordes. 
Detta för att se om det gör någon skillnad när i tiden de olika systemen 
implementerats. I urvalet ska det också finnas kunder till leverantören som både var 
nöjda och mindre nöjda med sina systembyten, för att få en så bred variation i svaren 
som möjligt. Intervjupersonerna i dessa organisationer ska ha varit involverad i 
projektet i olika grad och ha haft olika roller i projektet för att få en syn på 
frågeställningen från olika perspektiv. Den aspekten är intressant för att se om 
personers olika delaktighet påverkar den upplevda nyttan med systemet och för att se 
om de olika perspektiven skiljer sig åt och vad det i så fall kan bero på. Helst bör det 
var två personer från varje företag, varav en är i ledande ställning (VD, IT-chef 
ekonomichef eller dylikt) och en är lite mer involverad i själva verksamheten. Då är 
det möjligt att få olika personers bedömning av nyttan med de nya systemen utifrån 
helheten eller utifrån ett mer specifikt perspektiv. 
 

4.2.3 Planering av intervjuer och enkätundersökning 
Förberedelserna ska genomföras enligt rekommendationer gjorda av Patel & 
Davidsson (1994) (kapitel 4.2). Intervjufrågorna ska framarbetas med inriktning på att 
de ska ha en relativt hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering. Vid 
en extremt låg grad av standardisering formuleras frågorna under intervjun, men i 
detta arbete formuleras istället ett antal frågor på förhand, som ska ställas på liknande 
sätt och i samma ordning till alla intervjupersoner. Eftersom intervjuerna ska hålla en 
låg grad av strukturering, det vill säga ge intervjupersonen stort svarsutrymme, så kan 
det troligen leda till att ordningen på frågorna kan ändras. Dessutom är det också 
möjligt att ställa följdfrågor, när denna typ av intervju används. Syftet med fallstudien 
är inte att kunna dra generella slutsatser, utan istället att få en så heltäckande 
information som möjligt. 
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Intervjufrågorna ska utformas i tre olika huvudgrupper med en inledning, kärnfrågor 
och en avslutande och summerande del (Patel & Davidsson, 1994). Inledningen ska 
bestå av grundfrågor av mer generell karaktär. Detta för att få en uppfattning om 
företagets storlek och inriktning, deras IT-kostnader, vad som orsakade systembytet, 
om projektet höll sig inom planerade ramar och så vidare. Dessa grundfrågor ska 
utformas med tanke på att kunna jämföra och göra olika analyser utifrån likheter eller 
olikheter i de olika företagen där intervjupersonerna arbetar.  
 
Den andra delen berör frågor om lönsamhet och kundnytta, vilka ska mer rikta sig mot 
att kunna besvara frågeställningen i detta arbete. Denna del är i sin tur uppdelade i tre 
olika områden. Ett område som tar upp metoder och nyckeltal för att bland annat 
värdera nyttan av IT. Dessa frågor utformas för att de sen ska kunna jämföras mot en 
undersökning som presenterades av Waltré (1994) (se kapitel 2.5.1). Detta för att 
kunna se om svaren på dessa frågor blir annorlunda eftersom det är åtta år sedan den 
undersökningen genomfördes. Sen kommer ett område som ska ta upp frågor om 
kundnytta. Dessa frågor är av största vikt eftersom de kommer leda till att ge svar på 
arbetets frågeställning. I dessa huvudfrågor är det viktigt att få fram om systembytet 
har inneburit att verksamheten fått nytta av det nya systemet, jämfört med det system 
som användes tidigare. Därefter följer en del frågor om själva processen att införa 
systemet och hur det har påverkat nyttan av systembytet. Till sist ska det finnas en 
avslutande del som ger intervjupersonen möjlighet att lite friare utrycka sig om 
systembytet och summera eller lägga till något angående hela intervjun. 
 
Intervjufrågorna bör utprovas så att de fungerar för de individer som de är avsedda för. 
Det är troligt att det blir svårt att hitta lämpliga personer för en pilotintervju och 
dessutom kommer det att ta relativt lång tid att genomföra en sådan pilotintervju (Patel 
& Davidsson, 1994). 
 
Som registreringsteknik valdes ljudbandinspelning, eftersom svaren kan bli 
omfattande och det är lättare för intervjuaren att koncentrera sig på samtalet och ställa 
följdfrågor om denna teknik används. Nackdelen är dock att det tar lång tid att 
sammanställa sådana intervjuer. Trots att relativt många intervjuer kommer att utföras 
bedöms det vara rimligt att hinna med att sammanfatta alla intervjuer på den tid som 
finns till förfogande. Fördelarna med ljudbandinspelningen var övervägande.  
 
Eftersom det finns en misstanke att intervjupersonerna kan få svårigheter att tänka på 
alla typer av nyttofaktorer som påverkar och kan uppkomma vid ett systembyte, 
beslutades det därför att en enkät ska utformas som ett komplement till övrig 
information. Det kan också finnas en risk att alldeles för få nyttofaktorer identifieras 
av intervjupersonerna spontant. I denna enkät räknas 28 olika tänkbara nyttofaktorer 
upp (bilaga 3). Uppgiften för intervjupersonen är att värdera hurvida just dessa 
nyttofaktorer uppnåtts genom deras systembyte. Graden av nyttan ska också bedömas. 
De nio första nyttofaktorerna i enkäten hämtas från en undersökning presenterad av 
Waltré (1994). Resultatet från detta arbete ska sen kunna jämföras med den 
undersökningen som gjordes 1994, för att till exempel se om det skett någon 
förändring över tid. Det är också av intresse att få en jämförelse av de nyttofaktorer 
som identifierats från litteraturstudierna (kapitel 2.3, figur 4) och hur de påverkat 
verksamheterna hos undersökningsföretagen. Därför hämtas ytterligare 19 
nyttofaktorer från detta bakgrundsmaterial och läggs till i enkäten. De nyttofaktorer 
som valts är av mer konkret karaktär, för att inte intervjupersonerna ska kunna 
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misstolka vad som kan räknas in i varje nyttofaktor. Om mer generella nyttofaktorer 
anges kan de tolkas på olika sätt av intervjupersonerna och på så vis kanske inte 
resultaten blir så jämförbara. 
 
Troligen kan en hel del olika jämförelser och analyser på ett lättare sätt göras med 
hjälp av en enkät. Det kan till exempel vara möjligt att dra mer generella slutsatser. 
Det är också möjligt att se om de olika nyttofaktorer som varit högt värderade har 
något samband med orsaker till företagets systembyte. Dessutom kan det eventuellt 
var möjligt att dra slutsatser av resultaten från enkäten och se om det kan ha något 
samband med den klassificering av system som Falk och Olve (1996) gjort, 
(oumbärliga system, rationaliserande system, beslutstödjande system, konkurrens-
förändrande system). Det var dock viktigt att intervjupersonerna först fick utrycka de 
nyttofaktorer som de spontant kom på själva i intervjun. Därför visades enkäten först 
när intervjun var slut, för att inte påverka intervjupersonernas svar i intervjun.  
 

4.2.4 Genomförande av fallstudien 
Först bokas intervjuerna in med samtliga personer och sen ska ett brev skickas till 
varje intervjuperson. I brevet bekräftas överenskommet intervjutillfälle, en kort 
presentation av författaren görs och syftet med detta arbete förklaras. Dessutom 
skickas alla grundfrågor med som en bilaga för att intervjupersonen ska kunna 
förbereda svaren. Att ta fram information för att besvara dessa frågor kan annars ta 
onödig tid vid själva intervjutillfället.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras hos de aktuella intervjuföretagen. De generella 
grundfrågorna ska endast besvaras av en intervjuperson på varje företag. Personerna 
ska intervjuas en och en, för att på ett tydligare sätt få fram olika perspektiv och 
åsikter. Innan intervjun startas ska intervjupersonen ges möjlighet att godkänna om 
intervjun får spelas in. Intervjupersonen ska också delges annan information, till 
exempel att den inspelade informationen kommer att förstöras efter att arbetet 
avslutats. De ska också få vetskap om att de inte kommer att omnämnas vid namn i 
rapporten, utan att de endast kommer att beskrivas i den roll de hade i projektet. Det 
ska också nämnas att intervjun kommer att sammanfattas och skickas till dem för ett 
godkännande. När intervjun är avslutad ska enkäten överlämnas till respektive person.  
 
Därefter ska intervjuerna sammanfattas och skickas till varje intervjuperson via E-post 
för godkännande. Den insamlade informationen ska vidare bearbetas och analyseras, 
vilket redovisas i kapitel 5. 
 

4.2.5 Reflektion och diskussion om arbetsprocessen 
Arbetsprocessen utfördes ungefär som planerats med några få undantag, vilket visas i 
figur 9. De förändringar som skedde var att förberedelserna till intervjuerna och 
enkäterna startade en vecka senare än beräknat. Intervjuerna komprimerades också till 
att utföras på tre veckor istället för på fyra som beräknats. Lite mer litteraturstudier 
fick också utföras i vecka 15 och 17 för att göra bakgrundsmaterialet mer komplett. 
Sammanställning av intervjuer och enkäter gick också fortare än beräknat. På grund av 
att intervjuerna och sammanställningarna koncentrerades till en kortare tidsperiod än 
beräknat skrevs det inte något på rapporten under veckorna 13 och 14. Det var bara 
positivt att endast koncentrera sig på intervjuerna under denna period.  
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 Vecka nummer 
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Litteraturstudier. X X X X X X X X    X  X       

  O O O O O O O O             

Förberedelser av intervjuer, 
enkäter och frågor. 

      X X X            

       O O O             

Genomförande av intervjuer 
och enkätundersökning. 

         X X X         

          O O O O         

Sammanställning av enkäter 
och intervjuer. 

         X X X         

           O O O O        

Bearbetning och analys av 
materialet. 

           X X X       

             O O O       

Resultat och slutsatser 
redovisas. 

             X X X X    

               O O O O    

Redovisning och opponering 
inklusive förberedelser 

       X X         X X X 

                   O O O 
Rapportskrivning    X X X X X X   X X X X X X X X X 
     O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Arbetsprocess i realiteten = X                    
Arbetsprocess enligt plan = O                    
 

Figur 9: Arbetsprocessen i realiteten jämfört mot planering. 
 
Det var inte svårt att hitta material till detta arbete i litteraturen. Det som var svårt i 
sammanhanget var istället att bedöma hur relevant informationen var och hur mycket 
information som skulle presenteras. Många gånger upplevdes det att meningsfull 
information hittats, men efter ett tag erhölls större kunskap i ämnet och även en större 
insikt om vad som var relevant. Det fanns en tendens att det som ansetts som mycket 
relevant i ett tidigt skede vid ett senare tillfälle inte alls upplevdes lika relevant. Det tar 
relativt lång tid att få en uppfattning om vad som är viktigt eller mindre viktigt i 
sammanhanget. Därför bedrevs processen att hitta relevant information i olika 
omgångar, det vill säga att det var en iterativ process. 
 
Det fanns en del andra aspekter som inte helt gick enligt planerna och andra 
iakttagelser som gjorts under arbetsprocessen, vilket diskuteras som följer. Genom att 
få hjälp av en IT-leverantör, SYSteam Mariestad AB (bilaga 6), att välja ut intervju-
personer enligt de kriterier som ställts (kapitel 4.2.2), gick det oerhört fort och smidigt 
att få kontakt med intervjupersonerna och bestämma intervjutillfällen med dem. Sex 
olika företag valdes ut, vilket kan förefalla som relativt många. Det var ändå av 
intresse att få så många olika typer av företag där de flesta av uppsatta kriterier för 
urvalet var uppfyllda. Om möjligt skulle två personer intervjuas på varje företag. 
Intervjuer gjordes med två personer, utom på ett företag där tre personer intervjuades. 
Sammanlagt blev det tretton intervjuer som genomfördes, vilket är relativt många 
intervjuer i förhållande till detta arbetets omfattning. Det gjordes dock en bedömning 
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att alla dessa intervjuer skulle hinnas med. Det var heller inga som helst problem med 
att boka in tider med de olika intervjupersonerna. I veckorna 13 –15 lyckades jag få 
komma till två företag varje vecka.  
 
Inga lämpliga personer kunde hittas för en pilotintervju. Istället gjorde SYSteam och 
handledaren tillsammans med författaren en bedömning av frågornas formulering, 
omfång och relevans. Dessutom ansågs det ta alldeles för lång tid att genomföra en 
pilotintervju också med tanke på att det bestämts att intervjua så många som tretton 
personer. Eftersom frågorna var öppna och intervjuaren hade möjlighet att förklara och 
styra in intervjun på rätt spår, ansågs inte heller en pilotstudie göra så stor nytta. 
 
Personerna intervjuades en och en utom i två organisationer där båda intervju-
personerna intervjuades samtidigt. Detta godkändes av praktiska skäl och med tanke 
på att det inte var lämpligt att göra på annat sätt, eftersom det på förhand inte 
tillräckligt klart informerats att intervjuerna skulle utföras en och en. I dessa företag 
hade också intervjupersonerna någorlunda liknande ställning i företaget och därför 
skiljde sig inte deras situation så mycket från varandra i projektet. Samtliga 
intervjupersoner godkände att intervjun fick spelas in på band, vilket underlättade 
arbetet både under själva intervjun och även när materialet sammanställdes. Det är 
svårt att notera ner allt som intervjupersonen säger samtidigt som en förståelse måste 
finnas och möjligheter till att formulera följdfrågor måste skapas. Jag blev mycket väl 
emottagen av samtliga intervjupersoner och de var oerhört tillmötesgående att svara på 
alla frågor. De tog sig verkligen tid och det upplevdes som de gjorde det med 
entusiasm och verklighetsförankring, vilket anses ha gett ett trovärdigt och bra 
material till detta arbete.   
 
Alla intervjupersoner var välvilligt inställda till att besvara enkäten utom på ett 
företag. Eftersom detta företag inte hade implementerat MPS-system till fullo ännu, 
hade de av naturliga skäl svårt att bedöma nyttoeffekterna av införandet av systemet, 
därför kändes det inte heller relevant att de skulle besvara enkäten. I tre av företagen 
upplevdes nyttan vara olika stor i olika delar av systemet därför gjordes där en separat 
bedömning av ekonomisystemet, MPS-systemet och det personaladministrativa 
systemet (tid- och lönesystemet) av en och samma person i dessa företag.  
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5 Materialpresentation och analys  
I detta avsnitt görs materialpresentation och en analys av insamlad information. Först 
görs en kort presentation av intervjupersonerna på varje företag och därefter följer en 
presentation och analys av resultatet från intervjuerna och enkäterna. Intervjuerna 
presenteras i tre olika huvudavsnitt; grundfrågor, kärnfrågor och avslutande frågor. 
Enkäten kommer att presenteras i samband med kärnfrågorna, eftersom svaren på 
dessa enkäter kommer att komplettera svaren som gjorts under intervjuerna.  
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Intervjuerna utfördes på sex olika företag och olika personer intervjuades på varje 
företag. Samtliga företag har bytt system och infört ett nytt MPS-system och ett nytt 
ekonomisystem, utom på ett företag där även ett tid- och lönesystem har införts. 
 

1. På Företag 1 intervjuades totalt tre personer. En person var VD och ägare vid 
tillfället för systembytet och hade mer övergripande ansvar för upphandling 
och beslut gällande systemen. En annan person är ansvarig för 
produktionsplanering och var delprojektledare för införandet av MPS-systemet 
och en tredje person är ekonomiansvarig och var delprojektledare för 
införandet av ekonomisystemet och det personaladministrativa system. En 
enkät vardera besvarades av de två förstnämnda personerna, medan den tredje 
personen valde att besvara två olika enkäter för att separat kunna bedöma 
ekonomisystemet och tid- och lönesystemet. Detta på grund av att dessa två 
system skildes sig så avsevärt åt vad gällde den nytta som systemen bidragit 
till.  

 
2. På Företag 2 intervjuades två personer. En Person var VD:n och hade i princip 

endast varit inblandad i beslut och i en del av kravframställningen av systemen. 
Denne hade överlämnat nästan allt ansvar till en annan person som också 
intervjuades. Personen är ekonomiansvarig och han ansvarade för upphandling 
och införande av båda systemen under projektet. En enkät vardera besvarades 
av dessa personer. Dessutom besvarades enkäten av en tredje person som var 
ansvarig för införande av MPS-systemet. Denna person intervjuades dock inte. 

 
3. På Företag 3 intervjuades två personer. VD:n hade mer övergripande ansvar 

för upphandling och beslut gällande systemen och är inte så inblandad i själva 
projektet. En annan person är produktionsplanerare och ansvarig för projektet 
på företaget. De har infört ekonomisystemet, men håller på att införa MPS-
systemet, därför blev inte frågor om nytta av MPS-systemet så relevanta. 
Intervjupersonerna gjorde där istället en bedömning om vilka nyttoeffekter 
som de trodde att MPS-systemet skulle medföra. Det var då inte heller relevant 
att lämna enkäten till dessa intervjupersoner. 

 
4. På Företag 4 intervjuades två personer samtidigt. En person är VD och deltog 

aktivt i upphandlingen och även i projektet. En annan person är IT-ansvarig 
och var ansvarig för projektet på företaget. Enkäter besvarades av respektive 
person men ekonomisystemet och MPS-systemet bedömdes separat på grund 
av att de upplevde stor skillnad av nyttan med de olika systemen. 
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5. På Företag 5 intervjuades två personer. En person är IT-ansvarig och var 
ansvarig för projektet på företaget. En annan person som var med i 
upphandling, val av system och även vid införandet intervjuades också. En av 
personerna valde att bedöma ekonomisystemet för sig i en enkäten och gjorde 
även en helhetsbedömning av samtliga system i en annan enkät, medan den 
andra personen valde att endast bedöma systemen som en helhet i enkäten. 

 
6. På Företag 6 intervjuades två personer samtidigt. En person som är IT-

ansvarig och var ansvarig för projektet på företaget. En annan person som är 
ekonomiansvarig och som inte var så mycket inblandad i projektet annat än det 
som gällde ekonomisystemet. En enkät vardera besvarades av dessa personer. 

 
Totalt sett intervjuades tretton personer på alla sex företagen. Enkäten besvarades av 
tolv personer på fem av de sex företagen. Eftersom några personer valde att värdera de 
olika delsystemen för sig erhölls totalt femton enkäter. 
  

5.2 Presentation och analys av grundfrågor till intervjun 
Först anges frågorna som ställdes (grupperade i olika områden) och sen presenteras 
den information som delgavs via intervjupersonerna tillsammans med analys av 
materialet.  
 
Vilken typ av verksamhet bedriver ert företag? 
1. Hur mycket omsätter ni per år? 
2. Hur många anställda har ni? 
 

Alla företag i urvalsgruppen bedriver någon form av tillverkning. De omsätter mellan 
21 miljoner till 85 miljoner per år och har mellan 22 och 70 anställda. Detta antyder att 
endast små och medelstora företag deltagit i undersökningen. 
 
3. Har ni någon uttalad IT-strategi? 
4. Hur stora är era IT-kostnader och IT-investeringar per år? 
5. Kostnadsförs investeringar eller skrivs de av på ett visst antal år? 
 

Ingen av företagen hade någon nedskriven IT-strategi, men vissa hade någon form av 
uttalad strategi. Företag 4 hade strategin att sträva mot att samla hela företagets 
information i en SQL-databas. Företag 1 hade som strategi att lämna över det mesta av 
sin IT-utveckling genom outsourcing både vad gällde hårdvara, underhåll och 
förvaltning av mjukvara. Företag 5 hade strategin att gå över till en metaframelösning, 
med SQL-server, tunna klienter och eventuellt hade de för avsikt att lägga ut driften av 
deras server till en IT-leverantör. 
 
IT-kostnader och investering av IT varierade mycket inom de olika företagen. För att 
få en ungefärlig uppfattning om deras kostnader och investeringar ställs dessa i 
förhållande till deras omsättning och antal anställda. De totala kostnaderna och 
investeringarna för IT per år motsvarade mellan 0,47% och 2,18% av omsättningen 
och 8 900 - 24 000 kr per anställd.  
 
Enligt Clark och Heivert (2000) är den totala driftskostnaden (enligt TCO-begreppet 
se kapitel 2.5.3) 97 000 kronor per användare. Indirekta kostnader som användarfel 
och driftstopp avser ca 55% av dessa kostnader, vilket blir ca 52 000 kr. Resterande 
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avser de direkta kostnaderna som innefattar hårdvara, mjukvara, support, utveckling, 
kommunikation, drift och övervakning, vilket motsvarar ca 45 000 kr per användare. 
Undersökningsföretagen kommer inte alls upp i dessa kostnader, vilket med största 
sannolikhet beror på att de överhuvudtaget inte tar med de indirekta kostnaderna i sina 
beräkningar. Det är dock ändå en relativt stor skillnad på de direkta kostnaderna på  
45 000 kronor enligt normen och de siffror som presenterades av företagen. Detta kan 
också bero på att definition av anställd och användare inte går att likställa. Om 
företagen skulle ha uppgett antal användare av systemen istället för anställda, kanske 
antal personer hade minskat och därmed kostnaden per användare ökat.  
 
Det är dock troligt att företagen inte har så god kontroll över kostnader som är 
förknippade med IT i företaget, vilket flera av intervjupersonerna antydde i intervjun. 
Nivån på kostnader för IT i förhållande till antal anställda och omsättning verkade 
också ha ett visst samband med hur långt företagen kommit i sin IT-utveckling och 
vilken IT-mognad som fanns i företagen. 
 
Företagen hade valt att finansiera och bokföra sina investeringar på lite olika sätt. En 
del hade valt att använda sig av leasing, andra hade kostnadsfört investeringarna direkt 
och del hade valt att göra en avskrivningsplan för gjorda investeringar.  
 
6. Vilken typ av system hade ni innan det nya systemet infördes (manuellt, 

egenutvecklat eller standardsystem)? 
7. Varför bytte ni system/vad initierade projektet? 
8. När ägde projektet rum/när bytte ni eller installerade ni systemet?  
9. Vilka delar eller moduler har ni installerat och vid vilken tidpunkt? 
10. Körde ni systemen parallellt? 
 
Alla företag hade någon form av standardsystem innan systembytet. En del företag 
använde dessutom manuella system och egenutvecklade system. Orsakerna till att 
företagen bytte system varierade och många av de orsaker som Davenport (2000) 
anger stämmer överens med det som företagen angett som orsaker i intervjuerna. Detta 
visas bland annat i nedanstående tabell 1. I tabellen visas olika möjliga orsaker till 
systembyte och hur dessa fördelar sig på de olika företagen. De tolv första orsakerna 
är de som Davenport (2000) angett som orsaker till byte av system och resterande 
orsaker är sådana som företagen själva har angett.  
 
I tabell 1 framgår bland annat att företag 1 och 3 anger liknande orsaker till att de bytte 
system och där märks ett klart samband mellan dessa företag. De båda anger till 
exempel att det gamla systemet var för stort och att det kostade för mycket i drift, 
underhåll och förvaltning. På grund av att systemet var så stort och komplext var det 
inte heller användarvänligt och därför utnyttjades bara en bråkdel av dess funktioner. 
Företag 2, 5 och 6 var mer eller mindre tvingade till att byta system på grund av att de 
gamla systemen var omoderna och supporten på systemen skulle upphöra. Det fanns 
helt enkelt inte någon framtid i dessa system. Företag 5 och 6 löste också 2000-
problematiken genom att byta system, enligt tabell 1. Företag 4 var också mer eller 
mindre tvungna att skaffa ett nytt system, men av andra orsaker. De hade som mål att 
samla så mycket som möjligt av företagets information i en och samma SQL-databas, 
därför kunde de inte behålla sitt gamla MPS-system, eftersom det inte var möjligt att 
integrera i en sådan lösning. Enligt tabell 1 går det också att utläsa att företag 2 skiljer 
sig lite från de andra i orsaksprofilen, troligen därför att de inte kommit så långt i sin 
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IT-utveckling. De är till exempel det enda företaget som inte hade någon form av 
MPS-system tidigare. 
 

  Företag nummer: 

Orsaker till systembyte: 1 2 3 4 5 6 

Lösa 2000-problemet.         X X 
Redundant eller inkonsistent information.       X X   
Brist på integration.       X     
Uppfyller inte kraven på beslutssupport.       X     
Inte användarvänligt. X   X       
Kostsamt att underhålla. X   X       
Inte längre ett modernt system både när det 
gäller användbarhet, funktionalitet och 
teknik.       X X X 
Dubbla system.   X         
Behov av att gå över till en server/client-
lösning.             

”Ihoplappade” system genom förvärv, 
tillväxt, utökade krav, etc.             
Inte längre support från en leverantör    X     X X 

Systemet har kommit till slutet av en 
användbar livscykel.   X   X X X 
Hade ett överdimensionerat system förut X   X       
Allt för höga drifts- och förvaltnings-
kostnader X   X       

Utnyttjade inte det andra systemet därför att 
det var komplicerat X   X       
Hade relativt många manuella rutiner   X X       

 

Tabell 1: Orsaker till systembyte som angivits av respektive företag. 
 
Samtliga företag har infört ett MPS-system och ett ekonomisystem. Ett av företagen 
har dessutom också infört ett tid- och lönesystem. Företag 4, 5 och 6 införde sina 
MPS-system under senare delen av 1999, företag 1 efter sommaren år 2000, företag 2 
vid årsskiftet 2001/2002 och företag 3 beräknar att införa sitt system under sommaren 
2002. Samtliga företag har valt att införa sina ekonomisystem vid årsskiftet. Detta på 
grund av att det är mest praktiskt. Tre av företagen införde detta system år 2000 och de 
andra tre år 2002.  
 
Det var endast ett företag som körde sina MPS-system parallellt (i två veckor) efter 
införandet, alla andra företag överförde all information över en helg och körde sen 
skarpt utan att köra det gamla systemet parallellt. Att systemen inte kördes parallellt 
ledde dock inte till några större problem för något av företagen. 
 
11. Hur gick ni tillväga för att välja system och leverantör? 
12. Vad var det som avgjorde valet av system och leverantör? (Vilka behov och 

krav vägde tyngst vid val av system och systemleverantör?) 
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De flesta företagen hade inte framarbetat någon formell kravspecifikation och inte 
heller gjort någon omfattande förstudie. Detta berodde antingen på att de hade tidsbrist 
eller att de ansåg sig ha tillräckligt med erfarenhet sen tidigare, främst genom att ha 
använt liknande system förut. På så vis ansåg företagen att de implicit visste vilka 
behov de hade då dessa krav hade växt fram under en längre tid och på så vis kunde de 
avgöra om ett system motsvarade deras krav. Företag 2 hade dock gjort en omfattande 
förstudie med professionell hjälp och denna resulterade i en kravspecifikation. Men 
företaget hade inte någon erfarenhet av liknande system sen tidigare, därför var det 
mer befogat för dem att genomföra en förstudie. Under denna process kom de till 
insikt om vad som var viktigt för dem, vilka behov de hade och vilka krav de skulle 
ställa på ett nytt system. Företag 4 gjorde en egen förstudie och skrev sedan en relativt 
detaljerad kravspecifikation som delgavs till ett antal intressanta leverantörer av 
system.  
 
De flesta företagen hade upp till fem olika möjliga system att välja mellan, men av 
olika orsaker valdes system bort, eftersom de mer eller mindre inte motsvarade deras 
krav.  
  Företag nummer:  
Faktorer som påverkar vid val och 
utvärdering av system och systemleverantör 1 2 3 4 5 6 
1 Att tillfredsställa ett behov X X X X X X 
2 Servicen             
3 Pris  X X X X     
4 Rykten              
5 Tidigare erfarenheter X     X X X 
6 Tjänstens utförande X X     X X 
7 Reaktionssnabbhet hos leverantörens personal             
8 Kompetens hos leverantörens personal X X   X X X 
9 Bemötande från leverantörens personal X X   X X X 
10 Tillförlitlighet och pålitlighet  X X X X X X 
11 Säkerhet             
11 Tjänsteföretagets tillgänglighet X X         
12 Kommunikation med tjänsteföretaget   X   X X   

13 
Kommunikation mellan anställda i 
tjänsteföretaget             

14 Förståelse   X   X X   
15 Möjlighet att bygga långsiktiga relationer X       X   

16 Enkelhet  X X         
17 Så få anpassningar som möjligt X X       X 
18 Möjlighet till integration X     X     

19 
Låga drifts-, förvaltnings- och 
utvecklingskostnader X   X       

20 Användarvänlighet         X X 

21 
Att anpassningar i systemet kunde erbjudas av 
tjänsteföretaget       X X   

 

Tabell 2: Faktorer som påverkar val och utvärdering av anskaffande av IS. 
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Några av de faktorer som var viktiga och påverkade företagens val av system och 
leverantör presenteras i tabell 2 ovan. Det finns många faktorer som påverkar val och 
utvärdering av ett system. De femton första faktorerna i tabell 2 ovan är enligt Larsson 
& Magnusson (1999) (kapitel 2.3) några av de faktorer som påverkar företagskunder 
vid val och utvärdering av tjänster. Eftersom anskaffandet av ett nytt system inte bara 
innebär att köpa en produkt utan även tjänster från systemleverantören, anses dessa 
faktorer i högsta grad vara relevanta vid anskaffandet av ett nytt informationssystem. 
Övriga angivna faktorer har hämtats från intervjupersonernas egna beskrivningar.
  
 
Att välja system är, enligt Dexner (1995), att välja samarbetspartner för många år 
framåt. I undersökningsföretagen märks en klar trend att bedömning av leverantören är 
väl så viktig. Oftast har företagen valt ut några likvärdiga system som i stora drag 
uppfyller de behov och krav som verksamheten har och inom en viss kostnadsram. Det 
som sen är avgörande är om det finns några kritiska krav och behov som måste 
uppfyllas. En del system är inte intressanta på grund av att de inte uppfyller dessa 
krav, men de system som sen är möjliga att välja mellan är det oftast avgörande hur 
systemleverantören bedöms. Detta syns också klart i tabell 2 ovan. Det som i 
intervjuerna framkommit som de starkast vägande faktorerna och de faktorer som även 
samtliga företag ansett viktiga, är att systemet ska tillfredsställa ett behov samt att 
tillförlitligheten och pålitligheten hos tjänsteföretagets personal också är viktig. Över 
huvud taget verkar tjänsteföretaget eller systemleverantörens bemötande, kompetens, 
möjligheter till god kommunikation, förståelse och möjligheter till att utföra tjänsten 
på ett bra sätt ha stor betydelse. Detta visar också hur viktigt det är att system-
leverantörer har en motsvarande policy och att den här typen av personal finns inom 
företaget samt att personalen finns tillgänglig för kunden.   
 
Flera av företagen har angett pris som en faktor, men oftast är denna faktor inte av 
avgörande betydelse. Det som är av betydelse gällande priset är mer att totalkostnad-
erna för att införa ett system måste hållas inom vissa ramar och på en rimlig nivå, som 
någon av intervjupersonerna uttryckte det. Beställarens och leverantörens tidigare 
erfarenhet spelar också roll vid anskaffande av nya system. Några företag uppskattade 
också att systemleverantören finns på nära håll rent geografiskt för att få en bättre 
tillgänglighet.   
 
Det kan konstateras att många faktorer som framkommit i litteraturundersökningen 
också är de faktorer som intervjupersonerna angivit. Det finns dock några faktorer som 
har varit av relativt avgörande betydelse för företagen som inte omnämnts i 
litteraturen. Orsaken till att de inte nämns i litteraturen kan vara att de är mer av 
speciell karaktär än generell. Det finns ytterligare en del orsaker som framkom i 
intervjuerna, men eftersom dessa var av mindre vikt har de inte redovisats här. 
 
Många av ovanstående faktorer är troligen också några av de kritiska faktorer som 
avgör om en implementation kommer att kunna genomföras friktionsfritt. Ovanstående 
faktorer är mer förknippade med systemleverantörens agerande och förpliktelser, men 
om en implementation ska anses som lyckad krävs det också en hel del av beställaren 
och kundföretaget, till exempel att tillräckligt med personella resurser tillsätt och att 
personer med stor verksamhetskunskap blir tillgängliga i projektet. 
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13. Hur stor var den totala projektkostnaden för att införa det nya systemet? 
Dela gärna upp kostnaden i följande delkostnader: 

a. Mjukvaran och konsultarvoden 
b. Utbildning 
c. Annan kostnad 

14. Höll sig projektet inom de planerade ramarna när det gäller kostnader och 
tid? 

15. Om inte vad var då orsaken/orsakerna till det? 
 
De flesta företagen har investerat mellan 500.000 och 1 miljon kronor på dessa 
projekt, men de totala kostnaderna är inte jämförbara mellan de olika företagen på 
grund av många olika orsaker. Företag1 har till exempel investerat i ett Tid- och 
Lönesystem som de andra företagen inte har, vilket gör att deras totala kostnader är 
större. En del av företagen har räknat in investering av hårdvara medan andra inte 
räknat med det eller också har de inte i någon större utsträckning investerat i hårdvara. 
Det som också skiljer företagen åt är i vilken grad anpassningar har gjorts och i vilken 
grad leverantören haft extra tid för konsultation på grund av att projektledaren tillsatts 
från leverantören och inte från kundens företag. Det fanns en förhoppning om att 
kunna utläsa hur mycket som lagts ner på utbildning i förhållandet till storleken på 
investeringen inom varje företag. Detta för att kunna dra eventuella slutsatser om 
samband mellan kostnader för utbildning och om system bidragit till den nytta som de 
förväntats i de olika företagen. Men de flesta företagen kunde inte redovisa 
utbildningskostnaderna separat, därför var denna jämförelse inte möjlig.  Eftersom det 
är svårt att bedöma vad som ingår i siffrorna, går det inte heller att dra några direkta 
slutsatser från det här materialet. 
 
Projekten höll sig inom ramarna både när det gällde tid och kostnader för fem av de 
sex företagen. Det var endast några små tillägg i de fem företagen, till exempel 
beslutade ett av företagen att bekosta mer utbildning, eftersom de ansåg att det var 
nödvändigt. Att så många projekt lyckades att hålla sig inom fastställda ramar är 
anmärkningsvärt, eftersom det inom IT-branschen finns en allmän uppfattning om att 
många IT-projekt drar ut på tiden och kostar mer än planerat. Dessa åsikter stöds även 
i den litteraturstudie som gjorts i detta arbete, bland annat av Lyytinen och Robey 
(1999).  
 
I företag 4 däremot blev införandet av MPS-systemet försenat med ca fyra månader, 
men de direkta kostnaderna blev inte större än beräknat. Orsaken till att denna 
försening var en rad olyckliga omständigheter. Anpassningarna till systemet kunde 
inte göras i tid, vilket kunden lastar leverantören för. Den konsult från leverantören 
som arbetade med deras projekt, som kunden dessutom hade stort förtroende för, 
slutade sin anställning. En ny konsult tillsattes, men tyvärr hade den konsulten inte alls 
samma kunskaper om systemet och inte heller den förståelsen för kundens verksamhet, 
enligt företaget. Relationerna mellan kunden och leverantören blev allt mer ansträngt 
och leverantören tvingades att tillsätta en tredje konsult för att ansvara för 
implementationen. Den sistnämnde konsulten var enligt kunden kunnig och gjorde ett 
bra arbete, men vid det laget var den planerade tidpunkten för implementationen redan 
passerad. Hela förfarandet tyder också på en brist i förtroende och i kommunikation 
mellan kund och leverantör.  
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Eftersom personalens kunskaper om systemet och implementeringsprocessen samt 
förmåga att samarbeta med andra personer är av avgörande betydelse finns det risker 
vid ett systembyte. I ovanstående fall slutade en av leverantörens personal sin 
anställning, men det kan också finnas risk att någon med en central roll i projektet av 
annan orsak inte kan medverka under hela projektet. Det är därför viktigt att både 
leverantör och kund ser till att ett projekt inte blir beroende av en enda person.  
 

5.3 Presentation av kärnfrågor från intervju och enkät samt analys  
Kärnfrågorna är uppdelade i tre olika områden, metoder och nyckeltal, nyttofaktorer 
och till sist utvecklingsprocessen, vilket redovisas och analyseras i följande avsnitt. 
Enkäten kommer att redovisas tillsammans med frågorna om nyttofaktorer eftersom 
enkäten är ett komplement till dessa frågor. 
 

5.3.1 Metoder och nyckeltal 
16. Har ni någon gång, generellt sett, använt någon metod eller nyckeltal e.d. 

som värderingsinstrument för någon av följande situationer och vilken 
metod eller nyckeltal användes i så fall:  

a. Ta beslut om en IT-investering 
b. För att mäta nyttan av IT 
c. Några andra nyckeltal förknippade med IT? 

17. Gjorde ni någon ekonomisk kalkyl eller värderade ni nyttan med just detta 
specifika projektet innan projektstart? 

18. I så fall hur gick ni till väga för att värdera om er systeminvestering 
verkligen skulle ge nytta?  

19. Har ni gjort någon efterkalkyl på projektet? 
 
Det finns inte något företag i urvalsgruppen som har använt metoder eller nyckeltal för 
att mäta nyttan med IT. Några angav att de inte hade något behov av det och någon 
angav att de endast gjort traditionella investeringskalkyler, men inte någon specifikt 
för IT-investeringar. 
 
Även i undersökningen som presenterades av Waltré (1994) framkom att ingen av 
företagen i undersökningsgruppen använde metoder eller nyckeltal för att mäta nyttan 
med IT (i kapitel 2.5.1). Det har med andra ord inte skett några förändringar på de 
senaste åtta åren enligt denna jämförelse. Orsaken till det kan vara att undersöknings-
företagen 1994 bestod av extremt stora organisationer, medan denna undersökning 
endast avser små och medelstora företag. Det är troligen så att de större företagen var 
bland de första som införde IT som stöd i sina verksamheter och har på så vis kommit 
längre i sin IT-utveckling. Det är möjligt 65att de små och medelstora företagen kan 
vara ungefär i samma fas i sin IT-utveckling nu som de stora företagen var för åtta år 
sedan.  
 
I detta sammanhang går det också att göra en koppling till Falk och Olve (1996) som 
anser att IT-satsningar bör klassificeras i fyra olika typer av system för att företag 
lättare ska kunna formulera valbara handlingsalternativ för IT-satsningar. Dessa är 
oumbärliga system, rationaliserande system, beslutstödjande system och konkurrens-
förändrande system. De olika typerna av system tjänar olika syften och är olika svåra 
att bedöma nyttan av. Oumbärliga system är lättast att bedöma nyttan av och sen ökar 
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svårighetsgraden successivt i de andra systemen i ovan nämnd ordning. Varje typ av 
system beskrivs närmare i kapitel 2.5.1 och bilaga 4. Samtliga undersökningsföretag 
bedöms ha gjort ett systembyte som kan klassas som både oumbärligt och som 
rationaliserande system. De initierande orsakerna till att byta system var för samtliga 
företag att de var mer eller mindre tvingade till det, vilket beskriv i fråga 7 ovan. 
Därför kan systemen klassas som oumbärliga system. Företagen vill även förbättra 
sina system och verksamheter i samband med systembytet, vilket leder till att 
systemen även kan klassas som rationaliserande system. 
  

5.3.2 Nyttofaktorer från intervjuerna och enkäterna 
Eftersom frågorna kring nyttofaktorer är mer omfattande och de viktigaste frågorna för 
att besvara frågeställningen i detta arbete, kommer dessa frågor att presenteras mer 
noggrant. För att få en bättre struktur och förståelse av de svar som erhållits i 
intervjuerna presenteras dessa svar per företag. Ytterligare orsaker till att redovisa 
nyttofaktorerna per företag är att det finns stora skillnader beträffande företagens 
anledning att byta system, deras situation och deras IT-mognad och det påverkar 
därmed nyttofaktorerna på olika vis. Det måste också tas i beaktande att varje företag 
bedömer nyttofaktorer utifrån vad de haft för system förut, hur väl dessa fungerat och 
hur väl de motsvarat företagens behov jämfört med de nya systemen. 
 
Företagsvis presenteras först svaren som framkommit vid intervjuerna. Enkäten (se 
bilaga 3) kommer därefter att presenteras och jämföras med den information som 
kommit fram i intervjuerna. Till sist görs en sammanställning och analys per företag 
angående identifierade nyttofaktorer. De nyttofaktorer som ingår i enkäten markeras i 
nedanstående analys i den löpande texten med kursiv stil. 
 
I enkäten har varje person bedömt nyttofaktorer genom att ange ett värde motsvarande 
den nyttograd de upplevt att systembytet medfört (nyttograd 0= Minskad nytta, 1= 
Någon nytta, 2= Stor nytta, 3= Mycket stor nytta, 4= har ej använt IT så att denna 
nyttofaktor kan uppkomma). Genom att summera dessa värden (0-3) per person och 
dela med det antal nyttofaktorer som påverkat systembytet, har en genomsnittlig 
nyttograd kunnat beräknas. Denna nyttograd talar också i viss mån om hur nöjd 
personen är med det eller de system som de har bedömt. Dessutom redovisas antal 
nyttofaktorer som bedömts med nyttograd 1, 2 eller  i enkäten. Den informationen kan 
fungera som värdefullt komplement till det genomsnittliga nyttovärdet, eftersom det 
kan finnas fall där en person upplever att många nyttofaktorer har uppkommit, men att 
dessa inte varit så stora, vilket ger en låg genomsnittlig nyttograd. Det är dock möjligt 
i detta fall att systembytet sammantaget bidragit till stor nytta för företaget och därmed 
kan de vara nöjda med systemet, trots en låg genomsnittlig nyttograd.  
 
De olika nyttofaktorerna hänger samman och påverkar varandra vilket visas i kapitel 
2.3 (figur 4).  Nyttofaktorerna 3-11 i enkäten (bilaga 3) leder i stort sett till 
intäktsökningar (nyttofaktor 2). Nyttofaktor 8 och 12-28 leder i stort sett till 
kostnadssänkningar (nyttofaktor 1).  Nyttofaktorns nummer anges inom parentes efter 
varje nyttofaktor i presentationen nedan. 
 
20. Har det nya systemet bidragit till att ni fått någon nytta av det och på vilket 

sätt i så fall? Har systembytet inneburit några fördelar för er? 
21. Finns det några nackdelar med systembytet? 
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Företag1 
Intervjun: 
De är oerhört nöjda med MPS-systemet och det personaladministrativa systemet, men 
de är inte alls så nöjda med ekonomisystemet som de anskaffat, därför redovisas dessa 
system var för sig.  
 
De upplever att deras nya system har gett dem följande fördelar och nyttoeffekter: 
MPS-systemet: 

• Systemet är mer anpassat till storlek på organisation. 
• Mycket lägre drifts- och förvaltningskostnader. 
• Enklare och mer lättförståeligt program och det har medfört följande: 

o Bättre förståelse för programmet och vad som är möjligt att göra i 
systemet. 

o Bättre överblick över programmet. 
o Möjligheter att utföra mer själva i programmet utan att ta hjälp av 

konsulter. 
o Flödet genom systemet är lättare att förstå. 
o Bättre kontroll och uppföljning. 
o De utnyttjar fler funktioner i det nya systemet. 
o Lättare att använda systemet både i administration och i produktion. 

• Sparar mycket tid. 
o Lättare administration. 
o Fler rutiner sker automatiskt. 

• Mindre kostsamt och det tar kortare tid att göra förändringar. 
• Optimerar produktionen bättre. 
• Bättre prissättning av våra produkter. 

 
Tid- och lönesystemet: 

• Bättre kontroll av personalens arbetstider. 
• Tar mycket kortare tid att göra löneuträkningen, eftersom all tid rapporteras 

automatiskt in i lönesystemet. De sparade nästan in en hel tjänst på detta vis. De 
slipper också alla manuellt skrivna tidrapporter.  

• Möjlighet att följa upp de anställdas tider på ett helt annat sätt än tidigare.  
• Fler medarbetare har möjlighet att dra nytta av information om arbetad tid för 

olika syften. 
• Standardrapporter i systemet har underlättat deras arbete, till exempel olika 

former av statistik som myndigheter kräver in. 
 

Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 
 
MPS-systemet:  

• Kan inte anpassa MPS-systemet precis efter deras processer i produktion. Men 
detta är de också medvetna om och det har också blivit en följd av att de vill ha 
ett enkelt system med så få anpassningar som möjligt.  

 
Ekonomisystemet: 

• Negativt att systemet inte är helt integrerat med MPS-systemet. De får utföra fler 
moment när till exempel kundfakturor ska köras och bokföras. 

• Inregistrering av leverantörsfakturor tar längre tid i det nya systemet. 
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• Gränssnittet inte är så bra och överskådlighet är mindre bra. 
• Det tar längre tid att leta efter information, till exempel vid korrigering av fel i 

bokföringen. 
 
De har bara kört systemet i några månader, vilket till viss del kan vara orsaken till att 
de anser att ekonomisystemet inte är så bra. Förhoppningsvis blir det lite bättre när de 
använt systemet en längre tid, anser de. Men som helhet upplevs ekonomisystemet 
ändå som mer komplicerat, onödigt krångligt och inte så användarvänligt.  
 
Enkäten: 
Enkäten besvarades av alla tre intervjupersonerna och eftersom de upplevde så stor 
skillnad av nyttan mellan ekonomisystemet och de andra systemen fyllde en person i 
två enkäter för att bedöma ekonomisystemet för sig och Tid- och lönesystemet för sig. 
En annan person bedömde systemen mer som en helhet och en tredje person bedömde 
endast MPS-systemet. Totalt erhölls med andra ord fyra enkäter från företaget.  
 
I enkäten går det utläsa att de nyttofaktorer som fått högsta nyttograden sammantaget 
för samtliga enkätsvar på företaget (och därmed är de viktigaste nyttofaktorerna) är i 
nämnd ordning (inom parentes visas nyttofaktorns nummer i enkäten, se bilaga 3):  

1. kostnadssänkningar,  
2. effektivare organisation,  
3. mer lättillgänglig information,  
4. enklare att använda systemet,  
5. förenklade administrativa rutiner,  
6. bättre ekonomisk kontroll, 
7. lägre drifts- och förvaltningskostnader, 
8. höjd servicenivå, 
9. höjd kvalitet på produkter och tjänster, 
10. möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt, 
11. större flexibilitet att genomföra systemändringar, 
12. systemets data är mer tillförlitlig, 
13. kortare svarstider. 
 

De nyttofaktorer som inte bidragit till någon nytta eftersom de inte använt IT för att 
denna nyttofaktor ska kunna uppstå är till exempel: nya kunder, färre reklamationer, 
en mer lättanpassad organisation, nya samarbetsformer med externa partners, behålla 
befintliga kunder och intäktsökningar. 
 

Olika bedömningar/ antal enkäter: Antal 
nytto-
faktorer 
(grad 1-3) 

Genom-
snittlig 
nyttograd 

Helhetsbedömning av alla system, (person 1): 20 1,50 
Bedömning av MPS-systemet, (person 2): 22 2,00 
Bedömning av Ekonomisystemet, (person 3): 0 0,00 
Bedömning av Tid- och lönesystemet, (person 3): 15 2,00 

 

Tabell 3: Sammanfattning av enkätsvar för företag 1. 
 
Av ovanstående genomsnittliga nyttograder kan liknande slutsatser dras som gjorts i 
intervjun. Företaget är oerhört nöjda med MPS-systemet och Tid –och lönesystemet, 
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vilket också visas med de relativt höga siffrorna 2,00. Däremot föreligger ett rejält 
missnöje med ekonomisystemet, vilket också siffran 0,00 visar på. Det är också ett 
stort antal nyttofaktorer som bedömts med nyttograd 1-3. Tid- och lönesystemet har 
dock endast 15 nyttofaktorer. Men detta kan till viss del bero på att vissa nyttofaktorer 
är starkt förknippade med MPS-systemet och kan inte uppkomma i denna typ av 
system. 
 
Sammfattning: 
Den största nyttan har företaget haft av MPS-systemet och Tid- och lönesystemet. 
Tyvärr har integration av de olika systemen inneburit sämre nytta när det gäller enbart 
ekonomisystemet. Detta visas också klart i ovanstående genomsnittliga nyttograder för 
de olika systemen. Samordningseffekter, effektivisering av flöden och allmän 
tillgänglighet av information var något de lyckades att uppnå, men det innebar också 
minskad nytta för den enskilde som arbetade med ekonomisystemet.  
 
Orsakerna till systembytet och de mål företaget hade med det nya systemet speglas på 
ett tydligt sätt i de nyttofaktorer som identifierats och värderats högt, vilket också klart 
framgår i intervjuerna och enkäterna. Eftersom det nya systemet förväntades vara 
enkelt och innebära låga IT-kostnader, identifierades nyttofaktorn kostnadssänkningar 
som viktigast. Kostnadssänkningarna har bland annat uppstått genom en effektivare 
organisation, förenklade administrativa rutiner och avsevärt lägre drifts- och 
förvaltningskostnader. De upplever också att det är enklare att förstå och använda det 
nya systemet, vilket har lett till att de har bättre kontroll och uppföljning samt att de 
utnyttjar fler funktioner än tidigare. Genom att fler rutiner sker automatiskt och att 
systemen är lättare att administrera så har det lett till att de sparat mycket tid och 
därmed har besparingar i form personalkostnader kunnat göras. Mer information finns 
samlat i systemet idag och därför kan fler medarbetare i företaget dra nytta av den för 
olika syften. Detta visar också de högt värderade nyttofaktorerna höjd servicenivå, 
bättre ekonomisk kontroll, möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt och även höjd 
kvalitet på produkter och tjänster. 
 
 
Företag2 
Intervjun: 
De upplever att deras nya system har gett dem följande fördelar och nyttoeffekter: 

• Mer korrekt lagerredovisning och lagervärde genom att lagret finns i ett system 
istället för som tidigare i tre olika system. 

• Det material som levereras till deras förädlingsavdelning registreras i ett 
mellanlager, denna rutin sköttes manuellt av den avdelningen förut. 

• Uttag från detta mellanlager rapporteras i systemet av förädlingsavdelningen, 
dessutom registreras tider så att en efterkalkyl kan göras, viket de inte gjorts 
förut. 

• Det finns nu möjligheter att produktionsplanera på ett effektivare sätt och 
minska omställningarna när uppgifter om mellanlagret och övrigt lager finns i 
samma system, vilket leder till en högre produktivitet. 

• De kan skicka med en datautskriven fraktsedel till alla kunder, vilket de inte 
kunde tidigare. 

• Uppföljningar är enklare att utföra nu på grund av att all information finns 
samlad på ett ställe. 
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• De utför inte så mycket manuellt arbete med att till exempel lägg in ordrar, 
eftersom de via EDI-funktioner kommer in i systemet automatiskt. 

• Transportplaneringen är lättare att utföra. 
• Förädlingsavdelningen får en bättre framförhållning på ordrar och vad som ska 

produceras. 
 

Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 
• De anser sig mer sårbara nu. Eftersom mycket arbete skedde manuellt tidigare 

var det lättare för vem som helst att göra tillfälliga åtgärder när någon blivit sjuk 
eller dylikt.  

• Nu krävs det större kunskaper av flera medarbetare för att sköta rutinerna i 
systemet. Det är inte nu längre möjligt att endast en person kan vissa rutiner. Det 
behövs på så vis minst två stycken personer som kan utföra samma rutin. Vid 
semestertider blir de på samma sätt mer sårbara och det krävs större insatser för 
att få verksamheten att fungera då.  

• Kommunikationen med våra kunders datasystem fungerar inte som det var tänkt. 
Men de arbetar på att få det att fungera. Orsaken till att det inte fungerar är inte 
systemets fel utan det beror på undersökningsföretaget och dess kund. 

 
Enkäten: 
Enkäten besvarades av de två personer som intervjuades, men även av en tredje person 
som är ansvarig för MPS-systemet. De två intervjupersonerna har bedömt de två olika 
delsystemen (ekonomisystemet och MPS-systemet) som en helhet, medan den tredje 
personen endast gjort en bedömning av MPS-systemet.  
 
I enkäten går det utläsa att de nyttofaktorer som fått högsta nyttograden sammantaget 
för samtliga enkätsvar på företaget (och därmed är de viktigaste nyttofaktorerna) är i 
nämnd ordning (inom parentes visas nyttofaktorns nummer i enkäten, se bilaga 3):  

1. förenklade administrativa rutiner,  
2. effektivare logistik och lagerhantering,  
3. effektivare fakturahantering,  
4. höjd servicenivå,  
5. mer tillförlitlig data,  
6. mer lättillgänglig information,  
7. enklare att använda systemet,  
8. höjd kvalitet på produkter och tjänster,  
9. kortare svarstider, 
10. effektivare organisation. 

 
De nyttofaktorer som inte bidragit till någon nytta eftersom de inte använt IT för att 
denna nyttofaktor ska kunna uppstå är till exempel: nya kunder, behålla gamla kunder, 
stärkta kundrelationer, lägre drifts- och förvaltningskostnader för IT-system och färre 
reklamationer. 
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Olika bedömningar/ antal enkäter: Antal 

nytto-
faktorer 
(grad 1-3) 

Genom-
snittlig 
nyttograd 

Helhetsbedömning av alla system, (person 1) 19 1,68 
Helhetsbedömning av alla system, (person 2) 19 1,42 
Bedömning av MPS-systemet, (person 3) 10 2,40 

 

Tabell 4: Sammanfattning av enkätsvar för företag 2. 
 

Av ovanstående genomsnittliga nyttograder kan liknande slutsatser dras som gjorts i 
intervjun. Företaget är oerhört nöjda med MPS-systemet (2,40). Denna höga nyttograd 
kan också till viss del bero på att endast tio nyttofaktorer har bedömts. Helhetsbedöm-
ningarna ligger också på en hög nivå (1,68 och 1,42), vilket också framkom i 
intervjuerna. Det är också intressant att se att de personer som varit mer aktivt 
inblandade i införandet av systemen också är nöjdare.  
 
Sammfattning: 
Företaget hade många olika system förut och använde sig av många olika manuella 
rutiner. Målet med det nya systemet var att kunna arbeta mot ett system och få flera 
automatiserade rutiner. De var också tvingade till att byta system bland annat därför att 
supporten upphörde på det gamla systemet och att det inte längre fanns någon framtid i 
detta system. Företaget använde sig inte heller av något MPS-system tidigare. 
Samtidigt såg de en risk med att vara så hårt knutna till deras nuvarande ägare, med 
såväl hårdvara som mjukvara.  
 
Systemet har förenklat många arbetsrutiner och största nyttan med systemet är troligen 
att all information finns lagrad på ett ställe, vilket också visas av de nyttofaktorer som 
värderats högt i enkäten. Nyttofaktorn förenklade administrativa rutiner värderades 
högst och dessutom var hög servicenivå, mer tillförlitlig data, mer lättillgänglig 
information och enklare att använda systemet några nyttofaktorer som värderades 
högt. Med hjälp av funktioner i MPS-systemet har de också vunnit stora fördelar med 
det nya systemet. De har idag möjlighet till mer korrekt lagerredovisning eftersom 
lagret redovisas i ett system och inte i tre olika som de gjorde tidigare. De har också 
möjlighet att produktionsplanera effektivare, vilket leder till en högre produktivitet. En 
bättre framförhållning på ordrar och vad som ska produceras i förädlingsavdelningen 
blir också en positiv konsekvens av det nya systemet. I och med att all information 
finns samlad på ett ställe finns det också möjlighet till att göra uppföljningar på ett 
enklare sätt.  
 
Genom intervjun och enkäten är det lätt att se att de fått en effektivare organisation 
genom kortare ledtider, möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt och mer 
lättillgänglig information. Systemet har också gett en förbättrad arbetssituation för de 
anställda. Personen som sköter MPS-systemet har angett högsta nyttograd för enklare 
att använda systemet, medan personen som sköter ekonomisystemet angett nyttograd 
0, det vill säga minskad nytta. Även om personen inte i intervjun nämnde att 
ekonomisystemet är mer komplicerat att använda tyder hans bedömning i enkäten på 
detta. Det är med andra ord möjligt att även ekonomisystemet i det här företaget 
uppfattas som mer krångligt och besvärligt att använda mot det system de använt 
tidigare. 



 Materialpresentation och analys  
   

 59   

Företag 3 
Intervjun: 
Det här företaget har endast infört sitt ekonomisystem och håller för närvarande på att 
införa ett nytt MPS-system, som de planerar att ta i drift till sommaren. Därför kan 
detta företag inte ge så mycket information om de nyttoeffekter som uppstått. 
Intervjupersonerna gjorde istället en bedömning om vilka nyttoeffekter som de trodde 
att MPS-systemet skulle medföra. Det var inte heller relevant att lämna enkäten till 
dessa intervjupersoner. Någon intervju med ekonomiansvarig gjordes inte heller, 
därför har inte nyttoeffekterna med ekonomisystemet framkommit så väl. 
Nyttoeffekterna redovisas därför separat för de olika systemen.  
 
De upplever att deras nya system kommer att ge dem följande fördelar och 
nyttoeffekter: 
 
Ekonomisystemet: 

• Lättare att använda detta system 
• Införandet av ekonomisystemet gick oerhört smidigt.  

 
MPS-systemet: 

• De kommer framför allt att spara in avsevärda kostnader för licensavgifter, 
eftersom de kommer att få ett system som inte är så överdimensionerat.  

• Sparar tid genom effektivare rutiner och hantering och därmed kommer ledtider 
att förkortas. 

• Det gamla systemet var stort och komplext därför använde de inte systemet till 
fullo. Det nya systemet verkar enklare att hantera och de har en förhoppning om 
att kunna använda många fler funktioner och utnyttja systemet på ett bättre sätt. 
De kommer bland annat att använda för- och efterkalkyl, EDI och 
inköpsmodulen. 

• De kommer att införa effektivare inköpsrutiner (till exempel ett begränsat antal 
leverantörer och begränsa antal behöriga inköpare på deras företag).  

• Effektivare rutiner beträffande hur gods tas emot och hanteras samt bättre 
kontroll att rätt antal levereras osv. 

• Effektivare faktureringsrutiner kommer att bli möjliga genom att personal på 
utlastningen kan generera fakturor direkt när materialet är utlastat på sådana 
produkter som är prissatta. En viss del kommer dock fortfarande att få skötas 
från kontoret. Idag har de en deltidsanställd som sköter faktureringen, men i 
framtiden räknar de med att kunna klara det med befintlig personal. 

• De har tidigare använt sig av olika blanketter som fylls i manuellt av personalen 
och alla dessa ska bort och istället ska personalen på respektive avdelning 
registrera in dessa uppgifter direkt i systemet. 

• Eftersom all personal kommer att få större ansvar att själva mata in uppgifter 
(naturligtvis med behörighetsnivåer) i systemet kommer det också bli en större 
förståelse för systemet. 

• Det grafiska finplaneringssystem verkar underlätta mycket. I det systemet är det 
möjligt att flytta och ändra jobb till och ifrån olika maskiner och se hur 
beläggningen förändras. Det var inte möjligt att flytta och ändra så lätt i det 
gamla systemet. 

• De har en förhoppning om att arbetet kommer att underlättas för de flesta.  
• De kommer troligen att få en bättre prissättning med hjälp av kalkylmodulen. 
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Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 
• Eftersom de inte installerat MPS-systemet ännu är det för tidigt att nämna några 

nackdelar med det. 
 
Enkäten: 
Enkäten besvarades inte av dessa intervjupersoner eftersom de inte hade infört sitt 
MPS-system ännu. 
 
Sammanfattning: 
Eftersom företaget endast infört sitt ekonomisystem och inte sitt MPS-system ännu är 
informationen från detta företag inte så relevant för detta arbete. Dessutom hölls 
intervjuer endast med VD och en person som var produktionsplanerare och därmed 
erhölls ingen direkt information från den personen som ansvarar för ekonomisystemet. 
Enligt intervjupersonerna har ekonomisystemet mottagits positivt.  
 
Intervjupersonerna har gjort en bedömning om vilka nyttoeffekter som kommer att 
erhållas med det nya MPS-systemet. Paralleller med företag 1 är lätta att dra eftersom 
de hade liknande orsaker till varför de byter system. Företag 3 hade också ett för stort 
och komplext system tidigare. Företaget säger sig redan nu kunna se att det innebär 
lägre drifts- och förvaltningskostnader och att de kommer att använda fler funktioner i 
det nya systemet. Trots att de tidigare hade ett MPS-system har de använt sig av 
många manuella rutiner tidigare. Därför är det också högst troligt att de kommer att 
kunna få en betydligt effektivare organisation med det nya systemet. De anger till 
exempel att de troligen kommer att få effektivare inköpsrutiner, effektivare 
faktureringsrutiner, effektivare rutiner för hur gods tas emot med mera. All personal 
kommer att få större ansvar för att mata in uppgifter i systemet mot tidigare, vilket i ett 
helhetsperspektiv blir ett effektivare arbetssätt. Det kommer troligen också att leda till 
att det blir en större förståelse för systemet, vilket också troligen kommer leda till en 
större acceptans för systemet. Detta i sin tur kan leda till att företaget får större nytta 
av sitt nya system. 
 
 
Företag 4 
Intervjun: 
De var i stort sett nöjda med MPS-systemet, men relativt missnöjda med ekonomi-
systemet, därför redovisas dessa system separat. 
 
De upplever att deras nya system har gett dem följande fördelar och nyttoeffekter: 
 
MPS-systemet: 
Själva MPS-systemet har inte i sig medfört några större positiva effekter, men utan 
detta system skulle de inte haft möjlighet att utveckla andra system. MPS-systemet 
med SQL-databasen har därför varit en förutsättning för att andra nyttoeffekter skull 
uppkomma till exempel: 

• Istället för manuella rutiner och rapportering på blanketter sparades det tid för 
personalen på avdelningarna genom att föra in dessa uppgifter direkt i systemet. 

• Data i MPS-systemet är mer tillgängligt via databasen än i det gamla systemet. 
• De kan nu samla information (bland annat från produktionen) på ett ställe och på 

så vis få ut mer information och även få ut mer avancerade rapporter från 
systemet.  
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• Det nya systemet har möjliggjort att de kan ha ett bättre grepp om verksamheten 
och få en bättre styrning av hela företaget. 

• Det har också möjliggjort ett bättre systematiskt arbetssätt. 
• Programmet har möjliggjort att de kunnat utveckla sitt kvalitetskontroll, 

felsökning på ett bättre sätt. 
• De kan också få en bättre uppföljning med hjälp av den information som finns i 

systemet. 
• Ett av deras krav när de köpte MPS-systemet var att det skulle vara möjligt att 

koppla ihop det med deras egenutvecklade system Proglog där de rapporterar in 
tider med mera från produktionen. Det har fungerat bra och helt enligt de planer 
de hade. 

 
Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 
 
Ekonomisystemet: 

• De fick många konstiga fel i systemet.  
• De hade också problem med ansvarsfrågan. De hade köpt systemet av en 

leverantör, men vid fel blev de hänvisade direkt till leverantören som skapat 
ekonomisystemet. Där bemöttes de med nonchalans och de fick inte heller den 
hjälp de behövde. De skickade säkert cirka 16 rättelser till dem på ett år, men 
trots detta fungerade systemet inte. Till slut brydde sig ingen av leverantörerna 
om att tillmötes gå dem och rätta till de fel de hade i systemet, så de beslutade att 
köpa ett annat redovisningssystem istället.  

 
MPS-systemet: 

• De har upptäckt att förkalkylmodulen ger felaktiga priser som fortfarande inte är 
tillrättat av leverantören. De har därför inte känt fullständig tillit till den 
modulen.  

• Systemet fungerar inte heller när delrapportering görs på en order, trots att detta 
är en funktion som finns i standardsystemet. 

• Systemet klarar inte deras krav på full spårbarhet, så de har valt att utveckla ett 
eget system för spårbarhet och kvalitetskontroll. De har nu till och med koll 
beträffande kvalitet på produkterna i varje produktionslåda direkt när 
produkterna lämnar maskinen. På så vis kan de stoppa felaktiga produkter innan 
de levereras till kund. 

• Den grafiska finplaneringen kunde de tyvärr inte använda på grund av att 
systemet inte klarar av att planera arbeten på maskiner med flera olika typer av 
scheman och sen använda detta i grafisk form. De kör nämligen maskiner dels 
dygnet runt och dels halvautomatiskt.  

 
Enkäten: 
Enkäten besvarades av de två intervjupersonerna och eftersom de upplevde så stor 
skillnad av nyttan mellan ekonomisystemet och MPS-systemen fyllde en person i två 
olika enkäter för att bedöma ekonomisystemet för sig och MPS-systemet för sig. En 
annan person bedömde enbart MPS-systemet.  
 
I enkäten går det utläsa att de nyttofaktorer som fått högsta nyttograden sammantaget 
för samtliga enkätsvar på företaget (och därmed är de viktigaste nyttofaktorerna) är i 
nämnd ordning (inom parentes visas nyttofaktorns nummer i enkäten, se bilaga 3):  
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1. större flexibilitet att genomföra systemändringar,  
2. mer lättförståeligt gränssnitt, 
3. bättre arbetsmiljö, 
4. förenklade administrativa rutiner, 
5. höjd servicenivå, 
6. merlättillgänglig information, 
7. effektivare organisation, 
8. bättre ekonomisk kontroll, 
9. kortare svarstider, 
10. möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt. 

 
De nyttofaktorer som inte bidragit till någon nytta eftersom de inte använt IT för att 
denna nyttofaktor ska kunna uppstå är till exempel: nya kunder, stärkta 
kundrelationer, behålla befintliga kunder, intäktsökningar, nya produkter och tjänster, 
nya samarbetsformer med externa partners, ökad konkurrenskraft och bättre 
kommunikation. 
 

Olika bedömningar/ antal enkäter: Antal 
nytto-
faktorer 
(grad 1-3) 

Genom-
snittlig 
nyttograd 

Bedömning av MPS-systemet, (person 1) 18 1,28 
Bedömning av ekonomisystemet, (person 1) 0 0,00 
Bedömning av MPS-systemet, (person 2) 14 1,07 

 

Tabell 5: Sammanfattning av enkätsvar för företag 4. 
 

Av dessa genomsnittliga nyttograder kan liknande slutsatser dras som gjorts i 
intervjun. De är relativt nöjda med MPS-systemet och extremt missnöjda med 
ekonomisystemet. Antal nyttofaktorer som bedömts med nyttograd 1-3 avviker inte 
och påverkar därför inte resultaten i någon annan riktning.  
 
Sammanfattning: 
Företaget anser inte att de fått någon direkt nytta av varje nytt delsystem. De har också 
en lägre genomsnittlig nyttograd för samtliga system jämfört med de andra företagen, 
vilket har sin grund i flera olika orsaker. De har drabbats av diverse fel i systemen 
samtidigt som affären inte skötts på ett bra sätt från leverantören. En ytterligare 
bidragande orsak till att nyttofaktorerna inte bedömts så högt är också att deras syfte 
med systembytet var att få ett modernare MPS-system som var SQL-baserat.  Det nya 
MPS-systemet har möjliggjort utveckling av egna nya system och integrering av 
befintliga egenutvecklade system, vilket också klart visas av de nyttofaktorer som 
bedömts högst i enkäten (större flexibilitet att genomföra systemändringar, mer 
lättförståeligt gränssnitt, bättre arbetsmiljö och mer lättillgänglig information). Med 
det nya MPS-systemet som bas har de större möjligheter att styra företaget på ett 
bättre sätt, bättre kontroll över verksamheten och en bättre uppföljning.  
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Företag 5 
Intervjun: 
De upplever att deras nya system har gett dem följande fördelar och nyttoeffekter: 
 

• De klarade av 2000-problemet genom systembytet. 
• Till en början ersatte det nya systemet bara det gamla, men sen utnyttjade de till 

exempel nettobehovsberäkning, inköpshantering och de ändrade lite i 
produktionsordern. 

• Det är mer användarvänligt system mot det gamla. 
• De har skapat förutsättning för att använda systemet för fler användare för fler 

rutiner i företaget. 
• I samband med bytet fick de en chans att tänka i nya banor att förändra sitt 

arbetssätt, vilket har lett till att de sparar en hel del tid samtidigt som det gett 
dem större säkerhet och kvalitet i datan. Till exempel skrevs alla recept på färg 
ut manuellt förut och räknades även ut manuellt. 

• Det gamla systemet erbjöd ingen vidareutveckling. Leverantören satsade inte på 
att vidareutveckla det gamla systemet. 

• Det gick smidigt att implementera systemet. 
• Det nya systemet är mer konsistent. Det är lättare att förstå systemet. Det är till 

exempel lättare att gå in i en ny modul utan några större kunskaper om hur just 
den delen fungerar och ändå veta ungefär hur det är möjligt att navigera sig fram 
i systemet och hitta den information som önskas. 

• Det är en fördel att systemet är SQL-baserat så att de kan gå in via Access eller 
Excel och hämta data, bearbeta, söka i och sortera data och sen även föra tillbaka 
data i SQL-databasen.  

• Nettobehovsberäkningen är en ny funktion som de använder. På så vis får de en 
bättre lagerhållning, omsättningstider i lager går också lättare att hålla reda på.  

• De har en större kontroll på deras verksamhet samtidigt som de uppnår högre 
kvalitet. 

• När en ändring görs på ett ställe får det genomslagskraft på alla andra ställen 
som är beroende av den datan. Till exempel ändring i ett recept ger automatiskt 
ändring på etiketter och så vidare, vilket ger en högre konsistens i systemet. 

 
Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 

• Naturligtvis innebar systembytet merarbete för dem, men det är något som måste 
tas med i beräkningarna, ansåg de. Den arbetsbelastningen erhålls oavsett vilket 
system som väljs. 

• Att ekonomisystemet inte är fullt integrerat med MPS-systemet. Uppgifter om en 
faktura ligger i två separata databaser, vilket till exempel gör att de inte kan titta 
på själva fakturautskriften från ekonomisystemet och de kan inte i MPS-
systemet se uppgifter om fakturan är betald, förfallna belopp på en kund och så 
vidare.  

• Eftersom de hade en intensiv förberedelsefas och införande, så har det inneburit 
en hög arbetsbelastning. ”Även om det har varit en jobbigt period så var det ändå 
inte så jobbigt som jag hade förväntat mig”, sade en av intervjupersonerna. 

• Om det hade varit möjligt skulle det naturligtvis varit bättre att lägga mer tid på 
att förbereda införandet. Det hade de säkert tjänat på i slutet av projektet, ansåg 
de. 
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• Det hade säkert också fungerat bättre om det avsatts extra resurser för detta 
arbete. Men de var tvungna att driva detta projekt samtidigt som de skulle utföra 
sina dagliga arbetsuppgifter. Det hade varit bra med avlastning, ansåg en av 
intervjupersonerna. 

• De tog inte tillräckligt hänsyn till att det nya systemet krävde mer 
hårdvarumässigt.  

• De hann inte utbilda personalen i den utsträckning som var behövligt, på grund 
av den knappa tid de hade före införandet. Det är speciellt viktigt att täcka in 
situationer där användarna gör fel och hur de ska göra för att ”komma rätt” i 
systemet igen och kunna korrigera de fel som uppstår.  

 
Enkäten: 
Enkäten besvarades av de två personer som intervjuades, en person har gjort en 
helhetsbedömning av systemen som införts (Ekonomisystem och MPS-system) och 
den andra personen har endast bedömt MPS-systemet.  
 
I enkäten går det utläsa att de nyttofaktorer som fått högsta nyttograden sammantaget 
för samtliga enkätsvar på företaget (och därmed är de viktigaste nyttofaktorerna) är i 
nämnd ordning (inom parentes visas nyttofaktorns nummer i enkäten, se bilaga 3):  

1. Enklare att använda systemet,  
2. Mer lättförståeligt gränssnitt, 
3. En mer lättanpassad organisation, 
4. Höjd servicenivå, 
5. Höjd kvalitet på produkter och tjänster, 
6. Effektivare organisation, 
7. Förenklade administrativa rutiner, 
8. Effektivare logistik och lagerhantering, 
9. Möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt, 
10. Bättre ekonomisk kontroll, 
11. Mer lättillgänglig information, 
12. Större flexibilitet att genomföra systemändringar. 

 
De nyttofaktorer som inte bidragit till någon nytta eftersom de inte använt IT för att 
denna nyttofaktor ska kunna uppstå är till exempel: nya kunder, behålla befintliga 
kunder, ökad konkurrenskraft, stärkta kundrelationer, färre reklamationer.  
 

Olika bedömningar/ antal enkäter: Antal 
nytto-
faktorer 
(grad 1-3) 

Genom-
snittlig 
nyttograd 

Helhetsbedömning av alla system, (person 1) 18 1,17 
Bedömning av ekonomisystemet, (person 1) 14 1,00 
Helhetsbedömning av alla system, (person 2) 26 1,81 

 

Tabell 6: Sammanfattning av enkätsvar för företag 5. 
 
Av ovanstående genomsnittliga nyttograder kan liknande slutsatser dras som gjorts i 
intervjun. De är nöjda med MPS-systemet och mindre nöjda med ekonomisystemet. 
Ett stort antal nyttofaktorerer har också bedömts påverka nyttan genom att 18 
respektive 26 bedömts till nyttograden 1-3 av de olika personerna.  
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Sammanfattning: 
Orsaken till deras systembyte var att klara 2000-problematiken och de hade även ett 
gammalt, omodernt system som inte längre fanns någon support för eller utveckling 
av. De nya systemen ersatte mer eller mindre de funktioner som fanns i det gamla 
systemet, men de använder fler funktioner i det nya MPS-systemet. De har även 
anpassat sitt system i relativt stor utsträckning för att möte de krav som finns inom 
branschen.  
 
I första hand anser de att det nya systemet är mer användarvänligt jämfört med det 
gamla, vilket visas genom att nyttofaktorerna enklare att använda systemet och 
gränssnittet är mer lättförståeligt har värderats högst. De har därmed även fått en 
effektivare organisation, som också skapats genom förenklade administrativa rutiner 
samt effektivare logistik och lagerhantering. Detta på grund av införandet av det nya 
systemet, men också på grund av de förändringar som har gjorts i rutiner i samband 
med systembytet. Genom att information finns mer lättillgänglig och att den är mer 
konsistent än tidigare, har de möjlighet att få en större kontroll på verksamheten 
samtidigt som de uppnår en högre kvalitet. På detta vis har de också uppnått en höjd 
servicenivå och en högre kvalitet på produkter och tjänster. Till exempel är det större 
tillförlitlighet på innehållsdeklarationerna för de olika färgerna genom att receptet för 
varje typ av färg finns lagrad på ett ställe. Systembytet har även inneburit möjligheter 
till att styra företaget på ett bättre sätt och att ha en bättre ekonomisk kontroll. De 
anser dessutom att det finns en större flexibilitet att genomföra systemändringar  
 
 
Företag 6 
Intervjun: 
De upplever att deras nya system har gett dem följande fördelar och nyttoeffekter: 
 
Ekonomisystemet: 

• Effektivare betalningsrutiner. De har möjlighet att betala via Internet och de kan 
skapa betalningsförslag, vilket inte var möjligt i det gamla systemet. 

• Ekonomisystem har vissa generella funktioner så olika systemen skiljer sig inte 
så mycket åt. Men det finns en del små finesser i det nya systemet, till exempel 
är det möjligt att beställa flera rapporter genom en knapptryckning istället för att 
skriva ut dem en i taget. 

• Bättre översikt och uppföljning genom att det är möjligt att överföra data på ett 
mycket enkelt sätt till Excel där de kan få ut information för olika syften genom 
att sortera, bearbeta och selektera data. 

 
MPS-systemet: 

• De löste 2000-problemet genom att byta system. 
• De har fått ett modernare system som ger möjlighet till vidareutveckling 
• Systemet är öppnare genom den tekniska lösningen med SQL-databasen, vilket 

ger större möjligheter till att koppla ihop olika system och även på ett enklare 
sätt kunna ta ut olika sorts information från databasen för olika syften. 

• De kan utnyttja fler funktioner i det nya systemet mot det gamla och få ut mer av 
det nya systemet. Bland annat kan de göra nettobehovsberäkningar och få bättre 
kontroll över produktionen med mera. 

• Förut skickade de orderbekräftelse per post men idag har de det automatiskt i 
systemet så att den går till kunden via fax istället. 
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Systembytena har inneburit följande nackdelar, enligt intervjupersonerna: 

• Att ekonomisystemet och MPS-systemet inte är totalintegrerat. 
• Det är lite krångligt med överföring av data mellan de olika systemen (ekonomi 

och MPS) av till exempel fakturor. Det blir också en del små differenser mellan 
de olika systemen som troligen beror på att avrundning görs på olika sätt i 
systemen. 

• Det finns en del inkörningsproblem, men det får man nog räkna med, anser de. 
 
I stort sett har de nya systemen inneburit att de har kunnat arbeta effektivare och inte 
behöver så mycket personella arbetsinsatser som tidigare, vilket har lett till möjligheter 
att skära ner personalstyrkan. 
 
Enkäten: 
Enkäten besvarades av de två personer som intervjuades, en person har gjort en mer 
helhetsbedömning av systemen som införts (Ekonomisystem och MPS-system) och 
den andra personen har i stort sett endast bedömt ekonomisystemet.  
 
I enkäten går det utläsa att de nyttofaktorer som fått högsta nyttograden och därmed är 
de viktigaste nyttofaktorerna är i nämnd ordning:  

1. höjd servicenivå,  
2. effektivare produktion,  
3. bättre kommunikation,  
4. mer lättillgänglig information,  
5. större flexibilitet att genomföra systemändringar,  
6. effektivare organisation,  
7. effektivare logistik och lagerhantering, 
8. mer tillförlitlig data.  

  
De nyttofaktorer som inte bidragit till någon nytta eftersom de inte använt IT för att 
denna nyttofaktor ska kunna uppstå är till exempel: intäktsökningar, höjd kvalitet på 
produkter och tjänster, nya produkter och tjänster, nya kunder, stärkta kundrelationer, 
möjligheter att styra företaget på ett bättre sätt, en mer lättanpassad organisation och 
färre reklamationer. 
 

Olika bedömningar/ antal enkäter: Antal 
nytto-
faktorer 
(grad 1-3) 

Genom-
snittlig 
nyttograd 

Helhetsbedömning av alla system, (person 1) 17 1,47 
Bedömning av ekonomisystemet, (person 2) 16 1,38 

 

Tabell 7: Sammanfattning av enkätsvar för företag 6. 
 
Av dessa genomsnittliga nyttograder kan liknande slutsatser dras som gjorts i 
intervjun. De är nöjda med MPS-systemet och helheten, men lite mindre nöjda med 
ekonomisystemet.  
 
Sammanfattning: 
Orsaken till deras systembyte var att klara 2000-problematiken och de hade även ett 
gammalt, omodernt system som inte längre fanns någon support för eller utveckling 
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av. De nya systemen ersatte mer eller mindre de funktioner som fanns i det gamla 
systemet, men de använder fler funktioner i det nya MPS-systemet. Detta har lett till 
en effektivare organisation, vilket bland annat innebär en bättre kontroll över 
produktionen, effektivare logistik och lagerhantering och att de fått en effektivare 
produktion. Att all information ligger lagrad i en SQL-databas gör det också möjligt 
att få en mer lättillgänglig information och därmed får företaget en bättre översikt och 
uppföljning på ett enkelt sätt. De anser också att de fått ett modernare system som 
också ger möjligheter till vidareutveckling.  
 
De upplever det dock negativt att ekonomisystemet och MPS-systemet inte är total-
integrerat. Det är krångligt med överföring av data mellan de olika systemen till 
exempel när det gäller information om kundfakturor.  
 

5.3.3 Utvecklingsprocessen 
 
22. Vidtog ni några speciella åtgärder för att på bästa sätt få nytta av det nya 

systemet när det var installerat? Var dessa åtgärder tillräckliga? 
 
Den här frågan var bristfälligt formulerad, därför gick det inte att få fram önskvärt 
analysmaterial från denna fråga. Tanken med frågan var att svaret skulle kunna 
innefatta en bedömning om till exempel de utbildat personalen i tillräcklig omfattning, 
så att de på så vis fått större nytta av det nya systemet. Ett antal nya frågor 
formulerades istället och skickades över till respektive intervjuperson i samband med 
att de skulle godkänna intervjusammanställningen. Dessa frågor lyder som följer: 
 

• Anser du att företaget har avsatt tillräckligt med resurser i form av 
personal, dels för att driva projektet och dels för att införa funktioner i 
systemet (så att systemet kan utnyttjas på ett sätt som var planerat)? 

• Anser du att företaget har satsat tillräckligt med resurser på att utbilda 
personalen? 

• Anser du att företaget löpande har informerat personalen om förändringar 
som ska ske i till räcklig omfattning i samband med systembytet? 

• Anser du att all personal har varit tillräckligt delaktiga i processen att byta 
system? 

 
Tyvärr har dessa svar inte kommit in i den omfattning som var tänkt, så det går inte att 
dra några slutsatser av detta material. 
 
23. Utnyttjar ni systemet på rätt sätt idag? Om inte hur skulle det gå att 

förbättra utnyttjandet? 
24. Har ni tvingats att ändra på många rutiner och processer i företaget i 

samband med systembytet? 
25. I så fall hur reagerade personalen på dessa förändringar?  
 
De flesta företagen menar att det alltid går att förbättra utnyttjandet av systemen. 
Några företag anser att de skulle kunna styra sin produktion på ett bättre sätt med hjälp 
av systemet. I takt med att behov uppstår, anser flera av företagen att de också har 
möjlighet att använda fler funktioner i systemet. Företag 2 har inte haft tid till att mata 
in grunddata i den omfattning som de planerat därför har de haft speciellt svårt att 
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införa nya funktioner. Företaget ska införa nya funktioner och rutiner med befintliga 
resurser, samtidigt som arbete med löpande och ordinarie arbetsuppgifter ska ske. De 
har inte orkat genomföra all nya rutiner i så snabb takt som de förväntat sig. De har 
enligt utsago mycket kvar att arbeta med för att utnyttja systemet på ett bättre sätt.  
 
De flesta av företagen säger att de löpande försöker lära sig mer om systemet och 
utnyttja det på ett bättre sätt. Det hålls också löpande möten där kunden och 
leverantören diskuterar framtida förbättringar och hur de ska gå tillväga. Dessutom 
håller leverantören användarträffar där mycket information kan inhämtas dels från 
leverantören, men också från de andra användarna.  
 
Vid ett systembyte anser många av företagen att det är ett bra tillfälle att även se över 
sin organisation och att ändra på arbetssätt och rutiner för att kunna effektivisera 
verksamheten. Företag 1 ansåg sig dock inte behöva ändra på så många rutiner 
eftersom de redan använde ett MPS-system. På företag 2 och 3 där det fanns många 
manuella system och rutiner har förändringarna blivit större. Ansvar att löpande förse 
systemet med information har också i dessa företag delegerats ut på avdelningarna, 
vilket förhoppningsvis ger en större förståelse för programmet och en mer korrekt data 
i systemet. På företag 1 och 2 har det inneburit att godsavdelningen fått ändrat sitt sätt 
att arbeta både när det gäller att skicka och ta emot gods. På företag 2 fick 
utlastningspersonalen mer ansvar och utför nu en del arbete som gjordes av 
orderansvarig tidigare. På flera företag ansåg personalen förändringar som en 
möjlighet att utveckla sig själv och sitt arbete.  
 
Införande av detta system innebar stora förändringar för företag 1 som införde 
stämpelklocka samt tid- och lönesystemet. Men de upplevde inte direkt några negativa 
reaktioner från personalen. Det fanns några som inte var så glada över förändringen, 
men de flesta tyckte att det var bra och rättvist. För företaget innebar det att en tjänst 
kunde sparas in för löneräkning. 
 
Att acceptansen var så god i företag 2 beror troligen på att de haft en lång 
förberedelsetid och mycket information har kunnat ges till personalen kontinuerligt 
innan systemet infördes. Till viss del kan det också bero på att personalen fick mer 
intressanta arbetsuppgifter än tidigare. På företag 3 ansåg de att det var viktigt att 
informera personalen kontinuerligt och se till att de får vara delaktiga i processen och 
komma med egna förslag till förbättringar, vilket också leder till att acceptansen för 
systemet blir större. 
 
Det som är gemensamt för samtliga företag är dock att personalen måste lära sig ett 
nytt system, med nytt gränssnitt, vilket innebär ändrat arbetssätt. Ett visst motstånd till 
förändring finns alltid, anser alla intervjupersoner. Företagen har dock inte upplevt 
något större motstånd från de anställda att göra systembytena.  
 

5.4 Avslutande och sammanfattande frågor 
 
26. Är det något som ni saknar i systemet eller som kunde gjorts på ett bättre 

sätt? 
27. Är ni nöjda med ert systembyte i stort? Har det blivit den nyttan som ni 

förväntade er eller inte? Anser ni att investeringen var lönsam för er? 
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28. Uppfyller systemet verksamhetens krav och behov? 
 
Dessa frågor ställdes i samtliga företag för att ge intervjupersonerna möjlighet att 
sammanfatta intervjun och för att mer fritt kunna lägga till något som inte framkommit 
i intervjun tidigare. Det framkom dock inget nytt i dessa frågor som inte redan 
redovisats tidigare. Därför görs ingen ytterligare sammanfattning av ovanstående 
frågor här. 
 

5.5 Sammanfattande analys och reflektioner  
Enligt Andersen (1994) uppstår olika typer av vinster (rationaliseringsvinster, 
styrningsvinster och marknadsvinster) genom att olika typer av system anskaffas för 
respektive verksamhetsnivå i organisationen (se kapitel 2.1). Beroende på vilken nivå 
systemet är tänkt att stödja och vilket syfte organisationen har med systemet, är det 
troligt att det finns ett samband med vilka typer av nyttoeffekter som kan uppstå vid 
införande av ett nytt system. Tendenser i denna riktning har också framkommit i 
intervjuerna och i enkätundersökning. De nyttofaktorer som identifierades och 
bedömdes i intervjuerna och enkäterna visar sig till övervägande del leda till olika 
former av kostnadssänkningar (se kapitel 5.3.2 och bilaga 7). Detta kan jämföras med 
de nyttofaktorer som identifierades i litteraturstudien (kapitel 2.3, figur 4) och som 
även redovisades i kapitel 5.3.2, vilka har grupperats i två huvudgrupper 
(intäktsökningar och kostnadssänkningar).  
 
Några av de mest betydande nyttofaktorerna som ledde till kostnadssänkningar och 
som de flesta företag identifierade och bedömde ha påverkat nyttan i stor utsträckning 
är till exempel (se även bilaga 7): 

• Minskat personalbehov, bland annat genom förenklade administrativa rutiner 
och förnyade arbetssätt (främst genom automatisering av mänskliga 
arbetsuppgifter). 

• Effektivare organisation genom kortare ledtider, som bland annat uppnås 
genom effektivare logistik och lagerhantering, effektivare produktion och att 
systemet är enklare att använda. 

• Möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt genom att det finns större 
möjligheter till ekonomisk kontroll och uppföljning av verksamheten. Detta är 
möjligt bland annat på grund av att datan är mer lättillgänglig, att den finns mer 
data lagrad i systemet och att den är lagrad på ett ställe. 

• Minskade garantikostnader och lägre kvalitetskostnader främst genom höjd 
kvalitet på produkter och tjänster och på grund av att datan i systemet är mer 
tillförlitlig.  

• Lägre IT-kostnader genom en större flexibilitet att genomföra system-
förändringar och lägre drifts- och förvaltningskostnader för systemet. 

• Förbättrad arbetssituation främst genom att det är enklare att använda systemet, 
att de fått ett mer lättförståeligt gränssnitt och kortare svarstider. 

 
Resultatet från undersökningen visar på ett samband mellan de system som anskaffats 
(MPS-system, ekonomisystem och personaladministrativa system), vilka stödjer den 
administrativ och operativa nivån och att de leder till kostnadssänkningar helt enligt 
vad Andersen (1994) anser. Samtliga system som undersökningsföretagen anskaffat 
kan också klassificeras som oumbärliga och rationaliserande (kapitel 5.3.1 fråga 16-
19) och enligt Falk & Olve (1996) leder dessa typer av system till kostnadssänkningar 
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(kapitel 2.5.1 och bilaga 4), vilket också överensstämmer med de resultat som 
framkommit i undersökningen. Företagen i undersökningen ansåg att de nyttoeffekter 
som uppkommit genom deras systembyten var lätta att identifiera. Det beror troligen 
på att de var av rationaliserande och direkt resultatpåverkande karaktär samt att de i de 
flesta fall var relativt uppenbara att upptäcka för företagen. Enligt Dahlgren m.fl. 
(kapitel 2.5.2) är också nyttoeffekter av direkt resultatpåverkande karaktär lättare att 
identifiera och värdera, vilket också stämmer överens med de resultat som erhållits 
från undersökningen.  
 
När det gäller nyttofaktorer som leder till intäktsökningar, har företagen oftast angett 
att de inte använt IT för att uppnå dessa typer av nyttofaktorer (bilaga 7). Exempel på 
sådana nyttofaktorer som värderats i enkäten och som inte har påverkat nyttan är i 
nämnd ordning: 

• Nya kunder 
• Färre reklamationer 
• Stärkta kundrelationer 
• Behålla befintliga kunder 
• Intäktsökningar 
• Nya produkter eller tjänster 

 
På så vis tyder undersökningen indirekt på att det finns ett samband mellan besluts-
stödjande och konkurrensförändrande system, som anskaffas för de övre nivåerna i 
verksamheten (strategiska och taktiska) med de nyttoeffekter som uppstår i dessa 
system och att de leder till intäktsökande nyttofaktorerer. Detta genom att företagen 
inte har anskaffat system som stödjer de övre nivåerna i verksamheten och att de 
endast värderat nyttofaktorer som leder till intäktshöjningar väldigt lågt eller inte alls 
angivit dessa nyttofaktorer som beskrivs ovan.  
 
Orsaken till varför en organisation gör en investering är oftast också sammanfallande 
med syftet eller målsättningen med investeringen. När en målsättning med 
investeringen, till exempel ett systembyte, är fastställt har organisationen också 
mycket lättare att identifiera vilka nyttoeffekter de vill uppnå med ett nytt system. 
Därefter kan dessa nyttoeffekter också bedömas och värderas. Målsättningen med ett 
systembyte bestämmer också troligtvis vilka typer av nyttoeffekter som blir mest 
betydande.  
 
I undersökningen uppgav de olika företagen orsaker till varför de var tvungna att byta 
system. Företag 1 och 3 hade tidigare överdimensionerade system och deras största 
målsättning med systembytet var att sänka sina drifts- och förvaltningskostnader samt 
att få ett system som var enklare att hantera. I intervjuerna och enkäterna noterades 
också kostnadssänkningar, lägre drifts- och förvaltningskostnader, mer lättillgänglig 
information, enklare att använda systemet och förenklade administrativa rutiner som 
de mest betydelsefulla och de högst värderade nyttofaktorer.   
 
I företag 2 hade de många manuella rutiner, flera olika system för att hålla ordning på 
lager och dessutom hade de ett gammalt omodernt system där supporten skulle 
upphöra, vilket var deras främsta orsaker till att anskaffa ett nytt system. Detta företag 
var också det enda företaget i undersökningsgruppen som inte hade någon form av 
MPS-system tidigare. Det gick även här att se ett klart samband mellan orsakerna till 
systembytet och de högst värderade nyttofaktorerna som för företag 2 är förenklade 
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administrativa rutiner, effektivare logistik och lagerhantering, effektivare 
fakturahantering, höjd servicenivå och enklare att använda systemet.  
 
Företag 5 och 6 hade också gamla omoderna system där supporten skulle upphöra och 
dessutom skulle deras system inte klara 2000-problematiken. De nyttofaktorerer som 
värderades högst i dessa företag har också ett klart samband med orsakerna till 
systembytena. Dessa nyttofaktorer var bland annat enklare att använda systemet, höjd 
servicenivå, effektivare organisation, mer lättillgänglig information, mer lättförståeligt 
gränssnitt och en mer lättanpassad organisation.  
 
Företag 4 syfte med ett nytt system var att få ett system med en SQL-databas där den 
mesta av företagets information skulle lagras. Med denna SQL-databas som grund 
skulle de sen integrera egenutvecklade applikationer. Deras gamla system klarade inte 
dessa krav på integration. De nyttofaktorer som värderades högst är därför större. 
 
Figur 3 i kapitel 2.2.1 visar hur en process att välja och anskaffa ett standardsystem 
bör gå till, vilket anses vara en viktig aspekt för att nyttoeffekter ska uppkomma enligt 
analyser som gjorts i detta arbete. För övrigt hänvisas också till de resultat som 
Johansson (2002) kommit fram till i sitt arbete. 
 
Det är speciellt viktigt att genomföra förstudien (förändringsanalys enligt figur 3) på 
ett noggrant sätt, eftersom det är i detta skede som grunden läggs för att avgöra om ett 
systembyte kommer att medföra någon kundnytta eller inte. Det är också viktigt att 
någon form av kravspecifikation upprättas. 
 
Förstudie görs för att få grepp om organisationens processer och för att peka på 
möjliga förbättringar, vilket också anger vilka möjliga nyttoeffekter som kan uppstå i 
verksamheten. I förstudien är det också viktigt att sätta upp en målsättning med ett nytt 
system och ta fram frågor som behöver besvaras för att nå målet. När målsättningen 
med systemet är fastställt är det sen också enklare att identifiera och värdera möjliga 
nyttofaktorer av ett nytt system. Om en nyttoanalys genomförs tidigt i förstudien kan 
resultatet påverka att skapa mer realistiska kravspecifikationer och därmed kan det 
påverka kostnadsnivån för projektet, vilket också Dahlgren m.fl. (2000) anser. Att 
förstudien är en viktig del i anskaffandet av ett nytt system bekräftas också av Åslund 
(2002a). 
 
I kapitel 2.2.2 diskuterades kvalitet i systemutveckling och då lyftes följande formel 
fram: 
 
Systemkvalitet = Teknisk kvalitet * Acceptans 
 
Historiskt sett har det lagts för stor vikt vid den tekniska kvaliteten i ett system. Det 
räcker dock inte bara att ta hänsyn till den tekniska kvaliteten (samstämmigheten 
mellan datasystemet och kravspecifikationen), utan det måste också tas hänsyn till 
acceptansen av systemet. Båda faktorerna är lika viktiga och det måst finnas en balans 
mellan dessa båda faktorer. 
 
För att erhålla största möjliga tekniska kvalitet så är det viktigt hur valet och 
implementationen av systemet går till, (se resultat Johansson, 2002). Det måste också 
finnas en överensstämmelse mellan datasystemet och de förväntningar som 
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användarna och verksamheten har på datasystemet. Det är viktigt att få acceptans från 
samtliga anställda och inte bara från de som är beställare eller starkt involverade i 
projektet.  Acceptans av systemet leder troligen till ett bättre utnyttjande av det och 
som i sin tur leder till en större nytta för företaget. Med en större acceptans och 
engagemang för systemet kan en hel del nyttofaktorer uppkomma till exempel ökad 
datakvalitet, effektivare arbetssätt och vilja till att genomföra kontinuerliga 
förändringar och förbättringar.  I undersökningen genomförde företag 2 en noggrann 
förstudie, vilket ledde till att de var väl förberedda på vilka behov de hade och vilket 
system som bäst överensstämde med dessa krav. Eftersom förstudien och 
förberedelserna för att införa ett nytt system utfördes under en längre period hade de 
också möjlighet att förbereda, informera och utbilda personalen innan systemet 
infördes. Detta var säkerligen en stort bidragande orsak till att systemet var så väl 
accepterat i detta företag. I detta arbete har det framkommit att kritiska faktorer som 
leder till acceptans är: 

• Delaktighet, så många som möjligt ska vara delaktiga i införandet av ett nytt 
system (direkt eller indirekt). 

• Det krävs kontinuerlig information till samtliga anställda om projektet. 
• Utbildning av samtliga användare för att öka förståelsen för systemet och ett 

effektivare användande av det. 
• Delegera ansvaret i organisationen så att systemet får fler aktiva användare. 
• Organisationen måste avsätta tillräckligt med resurser i form av tid, pengar och 

personal för att kunna genomföra ovanstående aspekter. 
 

Organisationer har en tendens att underskatt vikten av att tillsätta tillräckligt med 
personella resurser, vilket kan leda till att nyttan med det nya systemet minskar. Detta 
har även framkommit i detta arbete då flera av företagen genomfört sina systembyten 
med befintlig personal, utan att tillsätta extra resurser. Detta har bland annat har lett till 
att funktioner inte tagits i bruk som det var planerat och därmed har inte förväntad 
nytta uppkommit. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt görs först en sammanfattning och beskrivning av resultatet från 
enkäterna. Därefter följer mer övergripande resultat med utgångspunkt från både 
enkäterna och intervjuerna. Där görs också en del jämförelser mellan de resultat som 
framkommit i enkäterna respektive intervjuerna.  
 

6.1 Resultat från enkätundersökningen 
De nyttofaktorer som värderats i enkätundersökningen sammanfattas i bilaga 7. 
Nyttofaktorerna presenteras i bilaga 7 i den ordning som nyttostrukturen presenterats i 
kapitel 2.3, figur 4. Samma nyttofaktor kan i figur 4 förekomma på flera olika ställen i 
nyttostrukturen, men i bilaga 7 redovisas dessa nyttofaktorer endast en gång där de 
anses vara mest relevanta i undersökningen. Resultatet redovisas per företag och 
intervjuperson samt att det framgår vilka nyttofaktorer som bedömts med nyttograd 0-
3. Det framgår också vilka nyttofaktorer som inte kunnat uppnås eftersom IT inte 
använts för att denna funktion (markeras med ”--” i bilaga 7) och vilka faktorer som 
intervjupersonen inte kunnat bedöma (markeras med ”-” i bilaga 7). Varje persons 
bedömning av nyttofaktorer som värderats till nyttograd 1-3 har summerats och antal 
sådana faktorer har också angetts. Dessutom har en genomsnittlig nyttograd räknats ut 
för varje person. Den har beräknats genom att summan delats med antal nyttofaktorer 
som värderats med nyttograd 1-3. Varje nyttofaktor har också summerats för att få en 
total nyttograd för samtliga företag och alla typer av bedömningar. Då är det möjligt 
att bedöma vilka nyttofaktorer som värderats högst.  
 
De nyttofaktorer som värderats högst i enkätundersökningen för samtliga företag i 
undersökningen är i rangordning: 

1. Förenklade administrativa rutiner  
2. Mer lättillgänglig information  
3. Höjd servicenivå 
4. Större flexibilitet att genomföra systemändringar  
5. Enklare att använda systemet  
6. Effektivare organisation  
7. Effektivare logistik och lagerhantering  
8. Kostnadssänkningar  
9. Bättre ekonomisk kontroll  
10. Systemets data är mer tillförlitligt  
11. Mer lättförståeligt gränssnitt  
12. Höjd kvalitet på produkter och tjänster  
13. Kortare svarstider  
14. Möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt  
15. Effektivare faktureringshantering 
16. Bättre kommunikation  
17. Bättre arbetsmiljö 
 

Enligt bilaga 7 framgår det bland annat att de högst värderade nyttofaktorerna i 
enkätundersökningen till största delen leder till någon form av kostnadssänkning. Det 
beror på att företagen i undersökningen anskaffat system för att stödja den operativa 
och den administrativa nivån i organisationen. Intäktsökande nyttofaktorer har 
däremot i de flesta företag bedömts lågt eller också har företaget angett att de inte 
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använt IT för att uppnå denna typ av nyttoeffekter. Orsaken till den bedömningen är 
att de anskaffade systemen inte stödjer den taktiska och strategiska nivån. Under-
sökningsföretagen har angivit hög servicenivå som en av de högst värderade 
nyttofaktorerna. Höjd servicenivå leder till intäktsökningar enligt den struktur som 
redovisas i kapitel 2.3 (figur 4), vilket bryter de antagande som gjorts ovan. Men höjd 
servicenivå kan tolkas på olika sätt. I figur 4 syftar höjd servicenivå till att höja 
servicen externt. Bland de företag som ingått i undersökningen är det mer troligt att en 
internt höjd servicenivå åsyftas, vilket även kan leda till effektivare organisation och 
därmed kostnadsbesparingar. 
 
Det fanns också en ambition att jämföra resultatet av de nio första nyttofaktorerna i 
enkäten (bilaga 3) med en undersökning som gjordes 1994 för att se om bedömningen 
av dessa nyttofaktorer ändras över tid. Men eftersom undersökningsföretagen 1994 
avsåg stora företag, som kommit lång i sin IT-utveckling visade det sig inte vara 
relevant att jämföra det med resultaten i denna undersökning. Detta på grund av att 
företagen i den här undersökningen var små och medelstora företag som endast 
anskaffat system för de lägsta nivåerna i organisationen och att de endast i ringa 
omfattning bedömt dessa nio nyttofaktorer.  
 

6.2 Övergripande resultat från enkäterna och intervjuerna 
Resultatet från intervjuerna utgår från de fördelar och nyttoeffekter som nämnts av 
respektive intervjuperson (kapitel 5.3.2). Dessa fördelar och nyttoeffekter har sedan 
tolkats för att kunna jämföras med de nyttofaktorer som angetts i enkäten. Detta för att 
se om det i enkäten och intervjuerna har nämnts liknande nyttofaktorer eller om de 
skiljer sig i något avseende. Förenklade administrativa rutiner, effektivare organisa-
tion och mer lättillgänglig information är nyttofaktorer som både värderats högt i 
enkäten och som nämnts av samtliga företag i intervjun. Höjd servicenivå har också 
värderats högt i enkäten, men den nyttofaktorn har inte nämnts av något företag i 
intervjun.  
 
Varje företag har också ett flertal nyttofaktorer som de värderat relativt högt men som 
de inte i så stor utsträckning nämnt i intervjuerna. Det går att se ett mönster i enkäten 
genom att de åtta (nr 1-8, kapitel 6.1) högst värderade nyttofaktorerna i enkäten också 
i stor grad har nämnts i intervjuerna. Detta beror troligen på att dessa nyttofaktorer är 
relativt uppenbara och lätta att identifiera. De nästkommande högst värderade 
nyttofaktorerna (nr 9-16, kapitel 6.1) är däremot i betydligt mindre omfattning 
omnämnda i intervjuerna. Detta tyder på att enkäten har kompletterat och lyft fram fler 
nyttofaktorer än vad som delgetts i intervjuerna. Med hjälp av möjliga nyttofaktorer i 
enkäten insåg intervjupersonerna troligen att det fanns fler faktorer som var relativt 
värdefulla, men som de inte tänkt på att nämna i intervjun. Detta resultat indikerar 
också att det finns ett behov av att använda någon form av hjälpmedel eller verktyg för 
att identifiera och värdera nyttan med ett systembyte. 
 
Det går också att se ett samband mellan de olika syften som företagen hade med 
anskaffandet av systemen och vilka typer av nyttofaktorerer som företagen därmed 
riktade in sig på att uppnå. Just dessa nyttofaktorer är också i samtliga företag högt 
värderade. Till exempel hade företag 1 målsättningen med sitt system att det skulle 
leda till sänkta IT-kostnader och att de skulle få ett enkelt system. Detta återspeglas 
tydligt i deras bedömningar i enkäterna genom att nyttofaktorer som kostnads-
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sänkningar, effektivare organisation, enklare att använda systemet och förenklade 
administrativa rutiner, var några av de högst värderade nyttoeffekterna. Ytterligare 
sådana samband redovisas också i kapitel 5.5. 
 
Det finns också några nyttofaktorer som tagits upp i intervjuerna, men som inte var 
med i enkäterna: 

• Bättre översikt, kontroll och uppföljning av verksamheten. 
• Besparingar genom nya sätt att arbeta. 
• Automatisering av mänskliga arbetsuppgifter. 
• Minskat personalbehov. 

 
IT-chefer, VD eller personer i ledande ställning i företagen verkar ha en mer neutral 
inställning till nyttan av systemen. Det har de troligen just på grund av att de ser nyttan 
i ett större perspektiv och för helheten i verksamheten. De verkar också mer väga in 
bedömningar som inte bara rör själva systemet utan även leverantörens bemötande, 
pålitlighet och förmåga att genomföra ett affärsuppdrag. De personer som däremot är 
mer involverade i ett speciellt system tenderar till att mer bedöma nyttan av systemet 
utifrån deras egen arbetssituation och hur bra det nya systemet fungerar i förhållande 
till de förväntningar de hade på systemet. De gör även mer jämförelser i funktioner 
och gränssnitt utifrån hur det gamla systemet fungerade i verksamheten jämfört med 
det nya. De uppskattar också i större grad de sakkunskaper som leverantören har om 
det nya programmet och den kunskap och förståelse leverantören har för deras typ av 
verksamhet. Dessa kunskaper har underlättat implementeringen av systemet, vilket 
också visar sig i undersökningen genom att alla projekt har hållit tids- och 
kostnadsramar utom i ett företag.   
 
Det är också möjligt att se ett samband mellan de personer som varit mer involverade i 
införandet av systemen och att de anger högre nyttograder, vilket tyder på att de 
personerna är mer nöjda med systemen och har en större acceptans för systemet än de 
som är mindre delaktiga. 
 
Det går att se en klar tendens i intervjuerna och enkäterna om att företagen inte är så 
nöjda med de rutiner som är förknippade ekonomisystemet (och dess integration med 
MPS-systemet). Samtliga som svarat på enkäten har angett nyttograd 0 eller 1 för 
effektivare fakturering utom ett företag, vilket tyder på ett missnöje. Det företag som 
angav nyttograd 2 och 3 hade inte en så effektiv faktureringsrutin förut, därför anser 
de troligen att fakturahanteringen är effektivare än förut. Det behöver inte betyda att 
den i jämförelse med de andra företagen är lika bra. Nyttofaktorn enklare att använda 
systemet har också fått mycket sämre bedömning (endast 0 och 1) när det gäller 
ekonomisystemet jämfört med de andra bedömningarna av samtliga företag. Flera av 
företagen har också spontant i intervjuerna påpekat att de inte är nöjda med att 
ekonomisystemet och MPS-systemet inte är helt integrerade. I några av företagen 
fanns inte möjlighet att intervjua personen som arbetade med ekonomisystemet. Om 
den personen intervjuats kunde det kanske ha inneburit att bedömningen av 
nyttofaktorerna på företaget skulle ha sett annorlunda ut.   
 
Det är viktigt att de personer som är ekonomiansvariga får mer information och 
utbildning även beträffande MPS-systemet, eftersom dessa program har stort samband. 
Det är viktigt att den som ansvarar för ekonomin får en förståelse för hur MPS-
programmet fungerar och hur flödena fungerar. Det är till exempel viktigt att olika 
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parametrar i MPS-systemet sätts på ett sådant vis så att de stämmer överens med det 
sätt som företaget har lagt upp sin redovisning. Det är möjligt att leverantören och 
företagets ledning har underskattat vikten av att involvera den ekonomiansvarige 
personen mer i processen att införa MPS-systemet.  
 
Om systemen är behäftade med diverse fel och inte fungerar som det var tänkt eller 
om systemen inte är så bra som personen förväntat sig blir den upplevda nyttan inte så 
stor. Om det dessutom finns en brist i viktiga aspekter som följer nedan, så tenderar 
missnöjet över systemet och dess funktion att bli mycket större om: 

• kommunikationen och relationer mellan personer hos kund och leverantör 
fungerar dåligt,  

• personalen hos kunden inte känner sig tillräckligt delaktig i processen att införa 
systemet,  

• tillräcklig med information och utbildning inte har delgivits de olika användarna 
i kundföretaget, 

• införandet av systemet blir försenat. 
 
Med andra ord kan en kund ha mer överseende med ett systems brister och fel under 
förutsättning att andra aspekter (som nämnts ovan) fungerar. Detta resonemang har 
också ett samband med att kvalitet i systemutveckling leder till nytta, vilket 
diskuterades i kapitel 2.2.2 och 5.5, där systemkvalitet beskrivs. 
 
Som nämnts ovan är det viktigt hur väl implementationen av systemet lyckas. I 
undersökningsföretagen har alla projekt lyckats att hålla sig inom uppsatta ramar vad 
gäller tid och kostnader utom i företag 4. I detta sammanhang märks en väsentlig 
skillnad i detta företags bedömningar av nyttofaktorer. Företag 4 har en betydligt lägre 
nöjdhetsgrad med systemen än de andra företagen, vilket i viss mån påverkats av att 
implementationen i företag 4 inte klarade att hålla uppsatta mål i projektet. I detta 
företag var det också med största sannolikhet en dålig kommunikation och relation 
mellan kundens och leverantörens personal den störst bidragande orsaken till att de 
inte var så nöjda med sina system. Företag 4 är ett typiskt exempel där flera problem 
som angetts ovan bidrar till ett stort missnöje med de implementerade systemen.
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7 Slutsats 
För att kunna värdera kundnyttan vid ett systembyte måste först möjliga nyttofaktorer 
identifieras och sedan kan dessa värderas och därmed är det möjligt att göra en 
bedömning om en IT-investering är lönsam eller inte. Nyttan är dock olika svår att 
identifiera och värdera beroende vilken nivå i verksamheten systemet stödjer och 
vilken typ av system som ska anskaffas. 
 
Olika typer av nyttoeffekter uppkommer i olika situationer där olika grundförut-
sättningar finns. De faktorer som i första hand måste tas hänsyn till och påverkar vilka 
nyttoeffekter som uppstår i en verksamhet vid ett systembyte är följande: 

• Vilken nivå i verksamheten som systemet är tänkt att stödja. 
• Vilken typ av system som ska anskaffas. 
• Hur långt organisationen kommit i sin IT-utveckling. 
• Vilket syfte eller målsättning som finns med investeringen. 

 
Som ett resultat i detta arbete har det framkommit ett samband mellan vilka typer av 
nyttoeffekter som uppstår och ovanstående tre första punkter, vilket också visas i 
tabell 8 (på sidan 78). Hur systemets syfte och målsättning påverkar nyttan diskuteras 
också. I kapitel 7.2 ges rekommendationer och möjliga arbetsmodeller för att kunna 
identifiera och värdera nyttan vid ett systembyte. 
 
Förhoppningsvis kan resultatet från detta arbete bidra till att visa kunder och 
leverantörer vikten av att någon form av nyttoanalys genomförs. Resultatet kan också 
troligen fungera som ett hjälpmedel för kunder och leverantörer så att de på ett enklare 
sätt kan identifiera vilka nyttofaktorer som en viss investering kan ge. Dessutom att de 
ska se att det är möjligt att värdera dessa nyttofaktorer. Detta genom att använda 
ramverket enligt figur 4 och någon av de föreslagna modellerna i kapitel 7.2. 
Förhoppningsvis har också en större förståelse och insikt erhållits för att genomföra en 
nyttoanalys, genom de samband som beskrivits i arbetet mellan verksamhetsnivåer, 
olika typer av system och de nyttoeffekter som är möjliga att uppnå i de olika 
investeringssituationerna.  
 

7.1 Nyttofaktorer uppkommer i olika situationer 
Sammanfattningen i tabell 8 (på sidan 78) är gjord utifrån de resultat som framkommit 
i detta arbetes intervjuer och enkäter, men även från litterturstudier som gjorts i arbetet 
och där har material från Andersen (1994), Dahlgren m.fl. (2000) och Falk & Olve 
(1996) vägt tyngst. Sambanden visas i tabell 8 och beskrivs utförligare efter tabellen. 
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Tabell 8: Sammanfattning av möjliga nyttofaktorer i olika situationer (Delvis från Andersen (1994), 
Dahlgren m.fl. (2000) och Falk & Olve (1996)). 

 
En organisation som är i början av sin IT-utveckling skaffar oftast ett system för att 
stödja den administrativa nivån för administrativa hjälpfunktioner (till exempel 
bokförings- och lönesystem). Detta i syfte att underlätta utförandet av administrativa 
rutiner och därmed ge rationaliseringsvinster (tabell 8). Exempel på sådana 
nyttofaktorer är minskat personalbehov, förenklade administrativa rutiner och 
effektivare organisation, vilka oftast leder till direkt resultatpåverkande nyttoeffekter 
(lättvärderad nytta) och som därmed ger kostnadssänkningar. Detta samband har 

Nivå Olika 
kategorier 
av system: 

Viktigaste nyttofaktorerna: Typ av nytta 
enligt PENG: 

Strategisk 
Konkurrens
förändrande 
system 

Intäktsökningar i form av: 
• Nya kunder 
• Nya produkter och tjänster 
• Nya marknader 
• Ökad konkurrenskraft 

Svårvärderad 
nytta. 

Taktisk 
Besluts-
stödjande 
system 

Kostnadssänkningar och intäktsökningar i form av: 
• Förbättrad arbetssituation 
• Höjd servicenivå 
• Nya produkter och tjänster  
• Effektivare organisation 
• Bättre kommunikation 

Svårvärderad 
nytta. 
 
Indirekt 
resultat-
påverkande. 

Besluts-
stödjande 
system 

Intäktsökningar i form av: 
• Nya produkter och tjänster 

Kostnadssänkningar i form av: 
• Möjlighet att styra företaget på ett bättre sätt 
• Bättre kontroll och uppföljning 
• Mer lättillgänglig information 
• Mer tillförlitlig data 

Indirekt 
resultat-
påverkande.  
 
Direkt 
resultat-
påverkande. 

Admin-
istrativ 

Rational-
iserande  
system 

Kostnadssänkningar i form av: 
• Minskat personalbehov 
• Förenklade adm. rutiner 
• Effektivare organisation 

Direkt 
resultat-
påverkande 

Konkurrens
förändrande 
system 

Intäktsökningar i form av: 
• Höjd kvalitet på produkter och tjänster 
• Stärkta kundrelationer 
• Ökad kundlojalitet 
• Större flexibilitet att genomföra 

systemändringar 

Indirekt 
resultat-
påverkande.  
 

Operativ 
Rational-
iserande 
system och 
oumbärliga 
system 

Kostnadssänkningar i form av: 
• Effektivare organisation 
• Effektivare logistik och lagerhantering 
• Effektivare produktion 
• Minskat personalbehov 
• Kortare svarstider 
• Enklare att använda systemet 
• Mer lättförståeligt gränssnitt 
• Besparingar genom ändrade arbetssätt och 

automatiserade rutiner. 

Direkt 
resultat-
påverkande. 
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framkommit genom analys av litteraturmaterial, men har också påvisats genom den 
undersökning som genomförts. 
 
När en organisation går vidare i sin IT-utveckling anskaffas oftast någon form av 
system på den operativa nivån för huvudverksamheten i syfte att underlätta utförandet 
och därmed ge rationaliseringsvinster (tabell 8). I tillverkande företag anskaffas oftast 
någon form av MPS-system för att avgöra hur produkter på bästa möjliga sätt kan 
produceras. Eftersom nyttofaktorerna är av rationaliserande karaktär leder de också 
främst till kostnadssänkningar och nyttofaktorerna är därmed lätta att värdera. 
Exempel på sådana nyttofaktorer är effektivare organisation, kortare ledtider genom 
effektivare logistik och lagerhantering samt effektivare produktion, minskat 
personalbehov och kortare svarstider. I dessa sammanhang görs också besparingar 
genom ändrade arbetssätt och automatiserade rutiner. Dessa slutsatser har framkommit 
genom analys av material från litteraturen och stöds även av den undersökning som är 
genomförd i detta arbete. På den operativa nivån kan även konkurrensförändrande 
system anskaffas. Nyttofaktorer som uppstår i dessa sammanhang är svårvärderade 
och leder oftast till intäktsökningar genom nyttofaktorer som höjd kvalitet på 
produkter och tjänster, stärkta kundrelationer och ökad kundlojalitet.  
 
Nästa steg för en organisation är att skaffa sig beslutsstödjande system (tabell 8). 
Dessa system anskaffas i syfte att få styrningsinformation och beslutsunderlag. De 
beslut som fattas ger både intäktsökningar och kostnadssänkningar, vilket i dessa 
sammanhang leder till så kallade styrningsvinster. Denna typ av system kan anskaffas 
för att stödja den administrativa nivån i form av operativ styrning för att på bästa sätt 
avgöra hur verksamhetens bestämda resurser ska utnyttjas på bästa sätt i det dagliga 
arbetet. Intäktsökningar kan bland annat erhållas genom nyttofaktorerna nya produkter 
och tjänst. Kostnadssänkningar kan till exempel erhållas genom att det finns möjlighet 
att styra företaget på ett bättre sätt och att bättre kontroll och uppföljning är möjlig. 
Detta möjliggörs bland annat tack vare att de nya systemen erbjuder mer lättillgänglig 
information och mer tillförlitlig data. Nyttofaktorerna är både direkt och indirekt 
resultatpåverkande och något svårare att identifiera och värdera i denna nivå. 
Sambanden i denna nivå sammanfaller med det resultat som framkommit genom 
analys av litteraturmaterial och även genom det som redovisats i undersökningen i 
detta arbete. 
 
Det är också möjligt att anskaffa beslutstödjande system för den taktiska nivån för 
styrning på en mer övergripande nivå (tabell 8). Syftet är då att se vilka resurser som 
behövs för verksamheten (i form av människor och maskiner) och hur dessa resurser 
ska utvecklas på bästa sätt. Nyttofaktorerna kan även här leda till såväl intäktsökningar 
som kostnadssänkningar genom förbättrad arbetssituation, höjd servicenivå, bättre 
kommunikation, nya produkter och tjänster samt en effektivare organisation, vilka är  
indirekt resultatpåverkande eller mer svårvärderade. 
 
Konkurrensförändrande system kan sen anskaffas för styrning på den strategiska nivån 
(tabell 8). Syftet är att skaffa styrningsinformation och beslutsunderlag för att erhålla 
styrningsvinster. Att nyttan är mer svårbedömd på denna nivå mot de 
konkurrensförändrande system som anskaffas för den operativa nivån beror till stor del 
på att informationen i dessa system skiljer sig åt. För strategisk styrning kommer 
informationen i stort sett från externa källor och avser information om framtiden i 
form av prognoser och planer. Informationen för operativ styrning har en helt annan 
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karaktär och kommer oftast från interna källor och avser information från förfluten tid 
(historisk information). Detta medför också att nyttofaktorer som uppkommer i den 
strategiska nivån är ytterst svåra att identifiera och bedöma, medan nyttofaktorerna i 
den operativa nivån är mindre svåra att bedöma. Nyttofaktorer som uppkommer i 
system för den strategiska nivån är oftast intäktsökande genom nyttofaktorer som nya 
kunder, nya produkter och tjänster, nya marknader samt ökad konkurrenskraft.  
 
Företagen i undersökningen anskaffade endast system för den operativa och 
administrativa nivån och systemen var i huvudsak rationaliserande och oumbärliga. 
Därför kunde samband som gäller den taktiska och strategiska nivåerna och för system 
som är konkurrensförändrande och beslutsstödjande i stort sett endast utläsas från den 
litteraturstudie som gjorts i detta arbete. När det gäller nyttofaktorer som leder till 
intäktsökningar, har företagen i undersökningen oftast angett att de inte använt IT för 
att uppnå dessa typer av nyttofaktorer, vilket tyder på att sambanden på den strategisk 
och taktiska nivån indirekt kan visas. 
 

Orsaken till att en IT-investering görs är också starkt förknippat med syftet eller 
målsättning med investeringen och påverkar också vilka typer av nyttofaktorer som 
uppstår, vilket beskrivs i kapitel 5.5. Eftersom det i detta arbete framkommit att det 
finns ett samband mellan målsättning med en IT-investering och möjliga nyttofaktorer, 
visar det också att det är viktigt för en organisation att fastställa målsättningen med en 
investering. Att fastställa målsättningen gagnar flera olika aspekter, bland annat är det 
lättare att identifiera möjliga nyttofaktorer och värdera dessa samt att även se till att 
möjliga nyttofaktorer verkligen realiseras i verksamheten efter genomförd investering. 
Målsättningen kan då fungera som en måttstocks genom hela införandeprocessen. 
 

7.2 Hur nyttofaktorer kan identifieras och värderas 
För att kunna identifiera och värdera nyttan av ett systembyte är det särskilt viktigt att 
en noggrann förstudie genomförs. Någon form av nyttoanalys bör göras i denna fas, 
bland annat för att avgöra om en planerad IT-investering är lönsam eller inte. Själva 
processen att identifiera och värdera nytta av en IT-investering är många gånger 
viktigare än själva kalkylen eller resultatet av en nyttoanalys. Detta eftersom 
ställningstaganden och motiveringar leder till insikt om vad som är viktigt och bidrar 
till nyttan i verksamheten. 
 
För att underlätta processen att identifiera och värdera nyttofaktorer kan nytto-
strukturen enligt figur 4 (i kapitel 2.3) fungera som ett ramverk. Med utgångspunkt 
från dessa möjliga nyttofaktorer bör det vara lättare att identifiera nyttan genom att 
bedöma om dessa möjliga faktorer kan uppkomma i en viss investeringssituation eller 
inte. Dessutom är det troligen lättare att identifiera ytterligare nyttofaktorer, som inte 
finns i ramverket som istället är specifika i just en speciell organisation och för ett 
visst investeringssyfte. När olika nyttofaktorer har identifierats enligt ramverket i figur 
4 och ställts upp i en liknade struktur, är det sen också lättare att värdera varje 
nyttofaktor och därefter är det endast en enkel summering som måste göras. Då 
framgår det hur stora kostnadssänkningar respektive intäktsökningar som erhålls med 
den nyttovärderade investeringen. Detta bör sen ställas mot kostnader för 
investeringen och på så vis är det möjligt att se om en investering är lönsam eller inte 
(se figur 5). Det är också möjligt att vidareutveckla denna nyttoanalysprocessen 
genom att använda detta ramverket enligt figur 4 i kombination med PENG-modellen. 
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PENG-modellen som beskrivs i kapitel 2.5.2 är en möjlig modell att använda för att 
identifiera, skapa och värdera nyttan. Modellen är tillämpbar i alla typer av 
organisationer. Nyttovärdering av en investering enligt PENG-modellen, kan ha olika 
syften enligt Dahlgren m.fl. (2000). Den kan tjäna som underlag för: 

• Prioriteringar mellan alternativa investeringar. 
• Beslut om investeringen ska genomföras eller inte. 
• Att förbättra den tilltänkta investeringen (öka nettonyttan). 

 
Det är också möjligt att använda modellen som beskrivs i kapitel 2.5.5 för att göra en 
nyttoanalys. I den modellen förordas att en organisation bör göra olika typer av 
hänsynstagande för att kunna avgöra om en IT-investering är berättigad. Gunasekaran 
m.fl.(2001) delar in dessa hänsynstaganden i strategiska, taktiska, operativa, materiella 
och immateriella, vilket också beskrivs i figur 8. 
 
Förutom att ovanstående ramverk enligt figur 4 kan användas i syfte att genomföra en 
nyttoanalys är det också tänkbart att den kan ligga till grund för att utföra olika typer 
av utvärderingar. Leverantören kan till exempel använda sig av dessa möjliga 
nyttofaktorer och utforma en liknande enkät som gjorts i detta arbete (bilaga3) och 
överlämna till kundens personal. Detta för att kontrollera om nyttoeffekter har 
uppkommit i en viss investeringssituation och även för att se hur nöjd kunden är med 
den gjorda investeringen.  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag mina personliga synpunkter och reflektioner över det 
arbete som genomförts. Diskussion förs först om de erfarenheter som erhållits av 
genomfört arbete och en diskussion kring resultatet görs också. Till sist ges också 
förslag till fortsatt arbete. 
 

8.1 Erfarenheter av genomfört arbete 
Detta arbete har delvis skett i samarbete med en annan student på Högskolan i Skövde. 
Hon har undersökt vilka steg som är viktiga att genomföra vid val, anpassning och 
införande av ett standardsystem. Eftersom jag bland annat genomfört intervjuerna 
tillsammans med denna student, diskuterat och analyserat en del material tillsammans 
har det gett mig en större insikt och en djupare förståelse för processen att anskaffa ett 
nytt system. Jag har även fått en bättre förståelse för hur den processen påverkar 
nyttan med ett systembyte. Genom detta samarbete har jag också kunnat belysa nyttan 
med ett systembyte i ett vidare perspektiv. Att läsa hennes rapport kan också ge 
läsaren till denna rapport ytterligare kunskap och förståelse för vad som är viktigt att ta 
hänsyn till vid ett systembyte (Johansson, 2002). Därmed har jag också insett att det 
inte endast går att väga in viss typ av aspekter vid ett systembyte utan att helheten är 
viktig. Det är viktigt att alla i en organisation strävar mot samma mål och därmed är 
det lätt att förstå vikten av att det verkligen finns gemensamma mål uppsatta för en 
organisations affärer, IT-strategi och investeringar. 
 
Med hjälp av den plan som upprättades i början av arbete har det varit relativt lätt att 
utföra arbetet. Jag har i stort sett kunnat följa denna plan utan problem. Det enda som 
var lite problematiskt var att hinna med att analysera allt material från intervjuerna och 
enkäterna. Under denna period skulle jag gärna vilja ha haft ytterligare någon vecka på 
min för att analysera materialet och för att skriva materialpresentationen och analysen 
i rapporten. För övrigt har arbetet varit enormt stimulerande och roligt att genomföra. 
Det har också varit oerhört lärorikt att få komma ut till olika företag och få 
verklighetsförankring. Att studera verkliga fall har gett stor förståelse och ytterligare 
viktig kunskap att läggas till de teoretiska kunskaper som erhållits genom mina studier 
i snart tre år. 
 

8.2 Diskussion kring resultatet 
Rapporten är omfattande mycket på grund av att många intervjuer har genomförts och 
att mycket intressant information erhållits. Det är också möjligt att ett lite vidare 
perspektiv på problemet har antagit på grund av samarbetet den andra student som 
nämndes ovan. Det är troligt att jag blivit påverkad av den information som 
framkommit i hennes problemställning. Orsaken till att rapporten är omfattande beror 
också på att det skrivits mycket bakgrundsmaterial. Det var möjligen lite onödigt att 
beskriva metoderna så noggrant i kapitel 2.5.2 – 2.5.5. Tanken med dessa kapitel var 
dock att det skulle vara möjligt att sätta sig in i problemet på en mer detaljerad nivå. 
För den som inte vill sätta sig in i problemet så djupt är det möjligt att ta till sig resten 
av materialet i rapporten utan att läsa dessa delar. Det fanns också en förhoppning om 
att det skulle finnas ett större intresse i företagen att kunna mäta nyttan med IT. Jag 
ansåg då att dessa modeller och metoder var ett bra urval för att komma vidare i den 
processen. Jag hade även förväntat mig att kunna jämföra de modeller och metoder 
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som eventuellt företagen använde med de som framkommit i min litteraturstudie. 
Tyvärr visade det sig att det inte fanns något större intresse av att beräkna nyttan av en 
IT-investering och att inga modeller eller metoder använts i detta syfte. Det berodde 
troligen på att undersökningsföretagen fortfarande var i en inledande fas av sin IT-
utveckling eller att de mer eller mindre var tvungna att byta system av olika 
anledningar och därför var det inte lika relevant att kunna mäta nyttan för dem. I en 
del av företag var kostnadsbesparingarna också så uppenbart stora så att de inte 
behövde göra några noggranna beräkningar om investeringen var lönsam eller inte.  
 
Jag hade en misstanke om att företagen inte skulle svara så sanningsenligt på grund av 
att de kanske skulle ta för stor hänsyn till relationen med leverantören (SYSteam). 
Men jag blev mycket väl bemött av samtliga intervjupersoner och de tog sig verkligen 
tid att svara på alla frågor. Det kändes också som att de svarade ärligt på frågorna, 
därför känns det som att intervjumaterialet har varit värdefullt i detta arbete. Jag anser 
därför att relation till leverantören inte nämnvärd omfattning påverkat intervju-
personernas svar och därmed inte heller resultatet av arbetet. 
 
Mitt resultat kan anses ha hög tillförlitlighet. Eftersom jag intervjuat tretton olika 
personer på sex olika företag, och som jag uppfattar det fått sanningsenliga svar, har 
intervjumaterialet både varit omfattande men även värdefullt. På grund av att så 
många intervjuer kunnat genomföras har det också varit möjligt att se både likheter 
och skillnader mellan de olika företagen och intervjupersonernas svar. De åsikter som 
intervjupersonerna har haft angående kundnytta och de nyttofaktorer som värderats 
högst i intervjuerna och enkäterna stämmer i många fall väl överens med och stöds 
också av litteraturen, vilket också tyder på att svaren från intervjupersonerna kan anses 
som tillförlitliga. Sambanden mellan vilken nivå i organisationen som systemet 
anskaffas för, vilken typ av system som anskaffas och vilka olika typer av 
nyttofaktorer som uppkommer har framkommit från litteraturstudien, men har också 
fått stöd i de intervjuer och enkäter som genomförts. Företagen i undersökningen har 
endast anskaffat system för den operativa och den administrativa nivån och de 
nyttofaktorer som uppstått där ledde till övervägande del till kostnadssänkningar. 
Därmed har det endast gått att se paralleller på de lägre nivåerna mellan 
undersökningen och litteraturen. På den taktiska och strategiska nivån har endast 
paralleller kunnat ses i litteraturen. Därför hade det varit intressant att intervjuat något 
företag som anskaffat system för dessa övre nivåer för att se om mina teorier även där 
skulle kunna styrkas. Detta diskuteras vidare i nästkommande kapitel om förslag till 
fortsatt arbete.  
 
Rapporten har tagit upp en del aspekter om hur största möjlig nytta kan erhållas och 
hur nyttofaktorer ska identifieras och värderas, vilket kan anses vara något som 
egentligen inte hör till detta ämne. Men jag anser att det har varit oerhört viktigt för 
förståelsen och för att belysa vikten av att en IT-investering inte får ses som en 
isolerad företeelse för ett fåtal personer i organisationen. En IT-investering av denna 
karaktär (att byta till ett nytt system) är så omfattande att den säkerligen misslyckas 
om inte personer i alla nivåer i organisationen är mer eller mindre delaktiga. Det är 
viktigt att få fram gemensamma mål och möjliga nyttoeffekter samt att genomföra 
valet, anpassningarna och implementeringen av det nya systemet enligt de metodsteg 
som Johansson (2002) beskriver. I detta sammanhang är det också intressant att få en 
inblick i hur en nyttoanalys kan genomföras. 
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Många leverantörer inom IT-branschen har fått kritik för att de inte ser till nyttan och 
lönsamheten med de system och lösningar som de erbjuder. Det visar sig också att 
många organisationer har dålig kontroll över om deras IT-investeringar är lönsamma 
eller inte. Jag tror att många organisationer inte bryr sig om att kontrollera om 
investeringar är lönsamma eftersom de troligen tycker att det är för komplicerat och att 
de också anser att det inte går att mäta nyttan i pengar. Jag anser därför att resultatet i 
detta arbete kan vara till stor hjälp att komma tillrätta med dessa problem. 
 
Det ramverk som tagits fram i detta arbete (figur 4) kan fungera som en bra hjälp att 
komma igång och få förståelse för processen att identifiera och värdera nyttan med en 
IT-investering. För att bästa möjliga resultat ska uppnås i en sådan process anser jag 
att identifiering och värdering av möjliga nyttofaktorer ska göras i samsyn med 
representanter från olika avdelningar och från olika nivåer i organisationen. Om en 
sådan grupp ska göra en nyttoanalys är det enklare att utgå från ramverket (figur 4) 
och se om de angivna nyttofaktorerna berör just deras investering eller inte. När en 
diskussion förs i denna grupp, runt de nyttofaktorer som finns i ramverket, är det 
troligt att även andra nyttofaktorer identifieras som inte finns i ramverket, men som är 
specifika i en denna speciella investeringssituation. När all möjliga nyttofaktorer är 
identifierade bör dessa ordnas i någon form av nyttostruktur likt den i figur 4. Därefter 
ska varje nyttofaktor värderas. När värdet av alla nyttofaktorer räknats samman har en 
så kallad bruttonytta erhållits. Därefter ska denna bruttonytta ställas mot kostnaden för 
investeringen. Mellanskillnaden av bruttonyttan och kostnaden visar sen om 
lönsamheten uppnås eller inte (nettonytta). I detta sammanhang är det också bra om 
arbetsstegen enligt PENG-modellen används för att få stöd i processen att identifiera 
och värdera nyttan (se kapitel 2.5.2). Processen att identifiera och värdera 
nyttofaktorer kan göras i flera olika syften. Den kan fungera som prioriteringar mellan 
alternativa investeringar, som beslut om investeringen ska genomföras eller inte eller 
till att förbättra den tilltänkta investeringen (öka nettonyttan).  
 
Jag anser därför att resultatet i detta arbete kan bli användbart i praktiken av såväl 
kunder som leverantörer inom IT-branschen. Resultatet kan också leda till att 
organisationer får bättre kontroll om investeringar är lönsamma. Det kan också leda 
till att organisationer endast väljer att investera i sådana lösningar som leder fram till 
deras mål och de investeringar som verkligen visar på lönsamhet. Dessutom kan 
förhoppningsvis också organisationerna förstå vikten av att se till att möjlig nytta 
verkligen måste realiseras för att största möjliga nytta ska uppnås. 
 

8.3 Förslag på fortsatt arbete 
Det vore intressant att göra en undersökning på företag som gjort systembyten för att 
stödja den taktiska och strategiska nivån i verksamheten. Detta för att se om resultat 
från en sådan studie skulle bekräfta de antagande och slutsatser som gjorts i detta 
arbete om vilka nyttofaktorer som uppkommer i de olika verksamhetsnivåerna i en 
organisation (tabell 8). 
 
Det finns också möjlighet att gå närmare in på hur en verksamhet ska agera för att 
erhålla största möjliga nytta med en IT-investering. I detta arbete framkom det en hel 
del intressanta frågor i intervjuerna, men som inte direkt besvarade frågeställningen i 
detta arbete. Dessa iakttagelser kan dock vara ett bra uppslag till vidare undersökning. 
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I intervjuerna framkom det att det även finns en rad andra viktiga aspekter som 
påverkar om möjlig nytta uppnås och hur stor nyttan blir vid en IT-investering: 

• Hur arbetsprocessen med att välja och implementera ett nytt system utförs. 
• Hur leverantören uppträder och vilken kompetens leverantören kan erbjuda i 

själva affären att upphandla, implementera och förvalta systemet.  
• Systemkvalitet = teknisk kvalitet * acceptans. 

I detta arbete har det framkommit en del kritiska faktorer som leder till 
acceptans, vilket vore intressant att undersöka närmare. 

o Delaktighet, så många som möjligt ska vara delaktiga i införandet av 
ett nytt system (direkt eller indirekt). 

o Det krävs kontinuerlig information till samtliga anställda om projektet. 
o Utbildning av samtliga användare för att öka förståelsen för systemet 

och ett effektivare användande av det. 
o Delegera ansvaret i organisationen så att systemet får fler aktiva 

användare. 
o Organisationen måste avsätta tillräckligt med resurser i form av tid, 

pengar och personal för att kunna genomföra ovanstående aspekter. 
• Att den möjliga nyttan verkligen realiseras i verksamheten. 
• Att system används som det är tänkt och att de funktioner som finns i systemet 

verkligen används i den utsträckning som var planerat. 
 
Det skulle också vara möjligt att utveckla nyttostrukturen enligt figur 4 och påvisa 
samband mellan olika nyttofaktorer. Det går bland annat att se att nyttofaktorer på 
samma nivå i hierarkin kan påverka varandra. Det är också möjligt att se att en och 
samma faktor kan påverka flera andra olika nyttofaktorer till exempel kan en 
nyttofaktor både leda till intäktsökningar och kostnadssänkningar. 
 
Ytterligare en intressant aspekt som framkommit i detta arbete är att närmare 
undersöka orsaker till varför företagen inte är intresserade av att värdera nyttan av ett 
informationssystem. 
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 Bilaga 1 
Kriterier eller faktorer som påverkar val av system och systemleverantör   

   

Larsson & Magnusson 
(1999), faktorer som 
påverkar val och 
utvärdering av tjänster. 

Davenport (2000), krav 
vid val av 
implementeringspartner 

Davenport (2000), basala 
faktorer som påverkar val 
av leverantör 

Att tillfredsställa ett 
behov 

  

Totalekonomi och pris • Kostnader • Kostnader 
• Finansierings- och 

betalningsalternativ. 
Rykten • Storlek och rykte  
Tidigare erfarenheter   
Service och personalens 
reaktionssnabbhet  

 • Förutsättningar och 
kapaciteten att hantera 
kundsupport 

Personalens kompetens 
och tjänstens utförande 

• Förmågan att klara 
förändringar 

• Expertis inom organisa-
tionens affärsområde 

• Erfarenhet av 
mjukvaruprodukter 

• Mångsidig kunskap om 
affärsprocesser 

 

Bemötande från personal   
Personalens 
tillförlitlighet och 
pålitlighet 

 • Din uppfattning om 
leverantörens anspråk är 
trovärdiga och väl 
underbyggda. 

Tjänsteföretagets 
tillgänglighet 

• Tillgänglighet av 
kompetenta resurser 

 

• Tillgängligheten för 
teknisk och implement-
eringskonsultation för 
systemet 

Kommunikation med 
tjänsteföretaget 

  

Kommunikation mellan 
anställda i 
tjänsteföretaget 

  

Förståelse   
Säkerhet   
Möjlighet att bygga 
långsiktiga relationer 

 • Om det är troligt att 
leverantören finns kvar på 
marknaden en längre tid 

 • Referenser  
 • Engagemanget för 

företagets vision. 
 

  • Investeringsnivåer hos 
leverantören för att 
förbättra systemet. 
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PENG-modellen. 
 
Förberedelsefas: 
  

1. Bestäm syftet:  
o Klargör varför en nyttoanalys ska utföras till exempel i uppföljningssyfte, 

för framtida nytta eller få bättre beslutsunderlag för en investering.  
o Bestäm ”objektet” som ska vara föremål för nyttoanalysen, vilket kan vara 

en hel verksamhet, delar av den (avdelning, förvaltning), en viss process, 
ett visst system, någon typ av infrastrukturell satsning eller en 
frågeställning som ”Hur kan vi förbättra vår kundservice?”. 

o Sätt huvudmål till exempel att höja intäkterna med 20 % med hjälp av ett 
säljsystem, prisnivån kan höjas med 5 % till följd av bättre kundorientering 
eller med bättre kundbearbetning kan volymen öka med 15 %. 

o Ta hänsyn till tidsaspekter. Ett nolläge och ett nyttoläge måste definieras.  
 

2. Skapa insikt: 
o Rätt personer med gedigen verksamhetskunskap måste delta i processen 

för att få kvalitet i nyttoanalysen.  
o Hur skapas insikt? Fokus ska ligga på förändringsmål och inte på teknik, 

hitta relevanta framgångsfaktorer, försök att hitta goda exempel i 
verksamheten och ledningen måste deltaga också. 

 
3. Bestäm och avgränsa objektet:  

o Tolkning mellan olika personer av vad som är objekt kan variera. Detta 
måste klargöras.  

o Dokumentera fakta i enligt nedanstående tabell (figur 10). 
 

 FAKTAUPPGIFTER 
Objekt Är-läge Bör-läge Skillnad=nytta Nyttovärde 
Antal order     
Antal 
kundklagomål 

    

     
 

Figur 10: Tabell för faktauppgifter (efter Dahlgren m.fl., 2000, s 23). 
 

4. Beskriv objektet (processerna/systemet) 
o Målet är att jämföra nyttan mellan två olika tillstånd. ”Är-läget” och ”Bör-

läget”. Ju bättre processerna kan beskrivas före och efter desto lättare blir 
nyttoanalysen. 

 
Analysfas: 

5. Identifiera nyttoeffekterna 
o Deltagarna bör söka nyttoeffekter på olika håll först som noteras på post-

it-lappar, vilket underlättar det framtida arbetet. 
o Identifiering görs vid 2-3 arbetsmöten på 4-6 timmar med 6-10 personer. 
o Oftast används en ”bottom-up-princip”. 
o Dela gärna upp nyttor i intäktshöjande och kostnadssänkande . 
o Klargör sambanden i en nyttostruktur. 
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6. Klargör sambanden i en nyttostruktur 

o Indata är ”lappar” som skrevs i föregående fas . 
o Laparna ska grupperas i huvudområden tills samstämmighet är tillräckligt 

bra och dokumentera strukturen. 
o Sen kontrolleras om strukturen är tillräckligt djup. Varje ruta längst till 

höger ska vara meningsfull. Se ett exempel på en nyttostruktur efter steg 6 
(figur 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: En översiktlig nyttostruktur som resultat av steg 6  
              (efter Dahlgren m.fl., 2000, s 25). 
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7. Värdera nyttoeffekterna 
o Det här är det svåraste steget och många anser till och med att vissa 

nyttoeffekter inte går att värdera. Men Dahlgren m.fl, (2000) anser att det 
nästan alltid går att få fram subjektiva värderingar. Om den är gjord av rätt 
personer kan en god uppskattning göras. 

o Det är viktigt att dokumentera hur de olika nyttovärdena är framräknade. 
o Om förutsättningar ändras bör nyttoanalysen uppdateras. 
 

8. Definiera och värdera kostnaden för nyttan 
o Beräkna en årsnivå för de kostnader som behövs för att åstadkomma den 

nytta som beskrivits. 
o Det är viktigt att även få fram dolda kostnader. 

 
Kvalitetssäkringsfas: 

 
9. Bedöm säkerhet och risker i värderingen och hinder för att uppnå nyttan 

o Deltagarna måste kritiskt granska värderingen. 
o Tre olika klasser av nytta används för att  öka möjligheten att bedöma 

karaktären av nyttan. 
��Grön Nytta: Direkt resultatpåverkande nytta. 
��Gul Nytta: Indirekt resultatpåverkande nytta. 
��Röd Nytta: Svårvärderad nytta. 
 

10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsåtaganden 
o Nyttoanalysens slutresultat redovisas i ett eller flera stapeldiagram. 
o Två nya begrepp, nettonytta och nyttofaktor förs in i diagrammet.  
o Nettonyttan är skillnaden mellan bruttonyttan och kostnaden, vilket är det 

mest intressanta värdet för en investering. 

 
 
Resultatet av PENG-analysen sammanfattas i följande dokument: 
• Stapeldiagram, som visar bruttonyttan (fördelad på nyttokategorier), kostnader för 

nyttan, nettonyttan och nyttofaktorn. 
• Nyttostruktur, som visar vad nyttan består av. 
• Bilaga till nyttostrukturen som beskriver de olika nyttoeffekterna och hur värdena 

har beräknats. 
• Förteckning över risker och hinder samt åtgärdslista. 
• Förteckning över vem som är hemtagningsansvarig för de olika nyttoeffekterna. 
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Nedan anges olika typer av nytta som ett nytt system kan ha bidragit till. 
Nedanstående frågor skall besvaras genom att kryssa i ett av följande svarsalternativ 
för varje delfråga. 
 

0= Minskad nytta (negativt), 1= Någon nytta, 2= Stor nytta, 3= Mycket stor nytta  
4= Ej använt IT för denna funktion. 
 

Har Ert systembyte medfört eller möjliggjort: 
  0 

Minskad 
nytta 

(negativ) 

1 
Någon 
nytta 

2 
Stor 
nytta 

3 
Mycket 

stor 
nytta 

4 
Ej 

använt 
IT för 
denna 

funktion 
1 Kostnadssänkningar      
2 Intäktsökningar      
3 Höjd servicenivå      
4 Höjd kvalitet på produkter och 

tjänster 
     

5 Nya produkter/tjänster      
6 Nya kunder      
7 Behålla befintliga kunder      
8 Effektivare organisation      
9 Nya samarbetsformer med 

externa parters 
     

10 Stärkta kundrelationer      
11 Ökad konkurrenskraft      
12 Förenklade administrativa rutiner      
13 Effektivare logistik och 

lagerhantering 
     

14 Effektivare fakturahantering      
15 Effektivare produktion      
16 Möjlighet att styra företaget på ett 

bättre sätt 
     

17 Bättre ekonomisk kontroll      
18 En mer lättanpassad organisation      
19 Bättre kommunikation      
20 Mer lättillgänglig information      
21 Färre reklamationer      
22 Lägre drifts- och 

förvaltningskostnader för IT-
systemet 

     

23 Större flexibilitet att genomföra 
systemändringar 

     

24 Systemets data är mer tillförlitligt      
25 Bättre arbetsmiljö      
26 Enklare att använda systemet      
27 Mer lättförståeligt gränssnitt      
28 Kortare svarstider      
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En klassificering av system vid bedömning av IT-satsningar. 
 
 
a. Oumbärliga system. 

��Upprätthålla driften eller andra tvingande skäl som till exempel 
lagstiftning eller krav från kund eller leverantör. 

��Billigaste godtagbara lösningen väljs oftast. 
��Kalkyl över kostnader är oftast tillräcklig. 
 

b. Rationaliserande system. 
��Till exempel MPS-system. 
��Nyttan uppstår genom minskade kostnader och ibland även till att sänka 

försäljningspriser för bättre konkurrens 
��Traditionell investeringskalkyl är oftast tillräcklig. 
��Syftet är ofta ”relieve” (eliminera något negativt). 
 

c. Beslutsstödjande system. 
��Till exempel elektronisk post eller ledningsinformationssystem. 
��Ändrade affärsprocesser kan höra till denna eller föregående kategori 

beroende på hur genomgripande förändringarna är. 
��Nyttan är svår att värdera. 
��Någon form av cost-benefit-analys (nyttokostnadskalkyl) behövs, där 

även värderingar av icke-monetära effekter och resursförbrukning förs in. 
��Samband är ofta indirekta och kräver analyser enligt samsynmodellen till 

exempel. 
��Svårare än i fall b. att kartlägga samband men fullt möjligt och det är 

också möjligt att i sista hand sätta prislapp på de tjänster som möjliggörs 
��Syftet är ofta ”enable” (göra något som annars inte är möjligt). 
 

d. Konkurrensförändrande system. 
��Kan gälla att vara beredd på väntad  konkurrens eller att sälja nya tjänster 

för vilka det ännu inte finns marknader. 
��Investeringsbeslutet är i allra högsta grad beroende av den affärsmässiga 

bedömningen. 
��Likhet om optionstänkandet kommer fram i denna situation. 
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Processen att genomföra en IT-investering med hjälp av 
funktionsupphandling. 
 
K står för de moment som utförs av kunden och L står för de moment som utförs av 
leverantören.  
 
Uppstart 
L1. Kundkontakt. 
K1. Beslut av uppdragsgivare. 
K2. Bilda projektgrupp och lägg fast arbetssätt, projektplan och mål. 
K3. Besluta om upphandlingskriterier. 
K4. Förankra beslutet internt med berörda personer. 
K5. Gör en marknads- och leverantörsanalys. 
  
Förfrågan - anbud 
K6. Upprätta en skriftlig kravspecifikation och komplett förfrågan med 

avtalsutkast. 
K7. Stäm av förfrågan med berörda personer. 
K8. Beslut om förfrågan av uppdragsgivare. 
K9. Skicka förfrågan till tänkta leverantörer. 
L2. Besluta att avge anbud. 
L3. Bilda projekt. 
L4. Besluta om anbudsupplägg. 
L5. Förankra beslutet internt. 
L6. Göra kund- anbuds- och konkurrensanalys. 
L7. Ställ kompletterande frågor. 
L8. Ta fram förslag till anbud. 
 
Anbudsöppning – avtal 
K10. Anbud tas in och utvärderas. 
L9. Ta fram anbudspresentation. 
L10. Gör anbudspresentation. 
K/L11. Diskussioner – förhandlingar. 
K12. Förslag till val, anbud tas fram till uppdragsgivaren. 
K13. Beslut fattas av uppdragsgivaren. 
K14. Avtalets slutliga text utformas. 
K 15/L12 Avtal sluts. 
 
Genomförande 
K16/L13. Bildande av framtagande av installationsgrupp. 
K17/L14. Godkännande. Funktionen tas i skarp drift. 
K18/L15. Överlämnande till förvaltningen. 
K19/L16. Analys och slutsatser av genomförd upphandling. 
K20/L17. Återkoppling mellan köpare och leverantör. 
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Beskrivning av företaget SYSteam Mariestad AB. 
 
SYSteam Mariestad AB är ett fristående aktiebolag som ingår i den stora koncernen 
SYSteam AB, vars huvudkontoret är placerat i Huskvarna. 

 
Fakta om hela koncernen SYSteam: 

• Etablerade med kontor på ca 30 orter i norra Europa. 
• Hela koncernen har idag ca 900 anställda. 
• Omsättningen för 2001 beräknades uppgå till totalt 1 miljard kronor. 
• SYSteam IT-partner omfattar verksamhetsområdena: 

��Management 
��Informationsteknik 
��Affärssystem 
��Systemutveckling 

 
Fakta om SYSteam Mariestad AB: 

• Har idag 8 anställda. 
• Omsätter cirka 12,5 miljon kronor per år. 
• SYSteams affärsidé är att: 

 
 
 
Bolaget har sitt ursprung i Närdata i Karlstad AB som etablerades 1979 i Karlstad. 
Mariestadskontoret etablerades 1983. Närdata ingick i dåvarande Värmlandsdata som 
sen gick upp i Programator Väst för att slutligen hamna i Programator i Karlstad AB. 
1992-01-01 köpte personalen (i tidigare Närdata) ut verksamheten från Programator 
och fortsatte att driva verksamheten inom samma ramar som tidigare, det vill säga som 
en totalleverantör av IT-tjänster. Bolaget såldes till SYSteam AB 1 maj 1999. 
 
Företaget har idag ungefär samma inriktning som tidigare och arbetar mest inom 
områdena affärssystem, informationsteknik och systemutveckling. Många av 
företagets kunder finns inom tillverkningsindustrin. Fördelarna med att vara ett mindre 
företag har de nu kombinerat på ett bra sätt genom att ytterligare tillföra produkter, 
tjänster och kunskap från övriga medarbetare och bolag inom koncernen. De utrycker 
detta själva på följande sätt: 
 
”För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med 
helhetssyn och förmåga att deltaga i kundens egen affärsutveckling.” 
 
De inriktar sig i första hand på försäljning av standardsystem, men det finns också 
kompetens inom företaget som gör det möjligt för kunden att specialanpassa sin 
mjukvara. De erbjuder också olika tekniska lösningar till exempel ASP-lösningar.         
 
Företagets försäljning är mestadels uppbyggt kring affärssystemet Spektra, Tempura 
Tid och Lön samt Admin2000. Spektra är ett MPS-system. Detta system är uppbyggt 
av olika moduler som gör det möjligt för kunden att välja de byggstenar som de är i 
behov av för tillfället. Dessutom är det mycket enkelt att i framtiden bygga ut systemet 
med ytterligare funktioner med hjälp av nya moduler. På så vis kan systemet växa med 
kundens verksamhet och IT-mognad. Dessutom är Spektra mycket enkelt att koppla 

”Aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva affärssystem.” 
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samman med löne- och redovisningssystemet. Därtill finns också möjligheter att 
kopplat till moduler för EDI.  
 
Det har skett en förändring den sista tiden. Försäljningen är inte lika inriktad på att 
sälja produkter utan istället på att sälja lösningar som kunden är i behov av. Detta 
mycket på grund av att marknaden för affärssystem är utsatt för en stor konkurrens och 
därmed följande prispress. I detta sammanhang vill SYSteam bland annat öka 
fokusering på tjänster med högre förädlingsgrad och kunderna kommer troligen att 
vara i behov av andra typer av lösningar och tjänster än idag. Kompletterande system i 
form av beslutsstöd, företagsportaler och säkerhet kommer under den närmaste tiden 
att vara viktiga koncept för framtiden. På tekniksidan tror de att centralisering av 
resurser kommer att styra den närmaste tiden, vilket ger möjlighet att utveckla koncept 
bland annat kring serverbaserade tjänster. 
 
Denna framtidsvision kommer att kräva ett nytt tankesätt och arbetssätt i företaget. 
Respektive medarbetare måste bland annat få en ökad förståelse för kundens behov 
och förmågan att sätta sig in i de olika verksamheterna på marknaden. Med denna 
bakgrund anser företaget att frågeställningen i detta arbete är viktig för deras framtid.
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