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Sammanfattning 
För ett företag eller en organisation kan det vara av stor vikt att kunna utvärdera en 
IT-investering då denna kan leda till nytta för organisationen. Ur kundens perspektiv 
är det viktigt att välja den investering som passar just deras organisation och därför är 
det viktigt med rätt information så att valet blir rätt. Därför är det viktigt att kunna 
identifiera de kriterier som företaget anser att en IT-investering ska uppfylla. Detta 
arbete inriktas därför till att undersöka vilka kriterier en IT-investering ska uppfylla 
för att skapa nytta för organisationen. 

Resultatet visar något olika kriterier uppkommit från de olika företagen som har 
undersökts. Genom att utföra litteraturstudier och enkätundersökning har det kunnat 
göras en jämförelse mellan de rådande åsikterna på företagen och det som litteraturen 
säger. Resultatet visar också att det finns ett antal anledningar till att byta/införa ett 
nytt affärssystem som är ganska lika mellan respondenterna. Vidare är de 
förväntningar som som finns på ett nytt affärssystem också relativt lika mellan de 
olika företagen som ingick i enkätundersökningen.  

Vidare i detta arbete ges en detaljerad beskrivning av en existerande modell som kan 
användas för att värdera nyttan av en IT-investering – PENG. Som resultat av detta 
arbete har de kriterier/mått som framkommit även kopplats till PENG-modellen, efter 
en jämförelse med litteratur. 

Nyckelord: Informationssystem, Standardsystem, Affärssystem, Jeeves Enterprise, 
IT-investering, Nyttovärdering, PENG 
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1 Introduktion 
Inom det senaste årtiondet har företagsmiljön ändrats dramatiskt. Världen har blivit en 
liten och dynamisk marknad. Organisationer i dag möter nya marknader, ny 
konkurrens och ökade kundförväntningar. Detta har medfört krav på bl.a. minskade 
totala kostnader i hela tillgångskedjan, minskade ledtider, ökat produktsortiment, 
förbättrad produktkvalite osv. Enligt Shankarnarayanan (1999) så måste dagens 
organisationer konstant omarbeta sina affärsmetoder och procedurer för att vara mer 
och mer ansvarsfulla mot kunder och mer konkurrenskraftiga. På 1990-talet användes 
Informationsteknologi och Business Process Re-engineering i samverkan med 
varandra, vilket medförde att dessa framgick som viktiga verktyg och gav 
organisationer ledningen på marknaden (Shankarnarayanan, 1999). 

Enligt Clark och Heivert (2000) råder det ojämlika förutsättningar på IT-marknaden. 
Professionella leverantörer med en stark samarbetsorganisation kan ställas mot en 
ovan samt i vissa fall en oorganiserad IT-köpare. Även om det finns en handfull 
professionella IT-köpare i Sverige så är merparten ovana. Skälet till detta enligt Clark 
och Heivert (2000) är framförallt det faktum att köparsidan kanske bara gör större IT-
affärer 2-3 gånger under en femårsperiod, medan leverantörerna har detta som sin 
dagliga uppgift. Ett annat problem är att många tekniker eller enhetschefer försöker 
genomföra affärer utan ett professionellt affärsstöd. Resultatet visar sig ofta i form av 
dåliga upphandlingar, bristfälliga avtal och kravspecifikationer med för låg kvalitet, 
skriver Clark och Heivert (2000). Detta innebär att man inte uppnår målet med 
investeringen, kostnaden skenar i höjden och resultatet inte blir det förväntade. I 
många styrelse- och ledningsrum är det allt för lite intresse för IT, vilket också kan 
leda till stora problem och felprioriteringar enligt Clark och Heivert (2000). 

Faktum att fokus läggs i många fall på pris, utgör ett hot mot lönsamma IT-affärer. 
Denna fråga är enligt Clark och Heivert (2000) den viktigaste av alla för att skapa bra 
investeringar. Pris och teknik kommer idag ofta i fokus genom att många 
företagsledningar ser allt för kortsiktigt på IT-affärer och gör då IT till en teknikfråga 
istället för en strategi- och verksamhetsfråga. Clark och Heivert (2000) skriver också 
att för att nå uppsatta mål med IT-investeringen eller det utlagda uppdraget, måste det 
istället fokuseras på totalkostnad, lönsamhet och funktion. 

Ur kundens perspektiv är det viktigt att välja den investering som passar just deras 
organisation och därför är det viktigt med rätt information så att valet blir rätt. Därför 
är det viktigt att kunna identifiera de kriterier som företaget anser att en IT-investering 
ska uppfylla. Vidare kan kriterierna kopplas mot en existerande modell för att 
utvärdera IT-investeringen i syfte att ge kunden ett bättre beslutsunderlag. 

Arbetet har genomförts genom att utföra en enkätundersökning tillsammans med 
litteraturstudier. Enligt Patel och Davidson (1994) så är enkäter förknippade med 
formulär som skickas ut per post, men det finns också t ex ”enkät under ledning” där 
frågeformuläret tas med till den person som ska besvara frågorna. Detta för att kunna 
hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden. För att undersöka ett problem 
kan man enligt Patel och Davidson (1994) använda sig av ett flertal olika metoder. 
Även Merriam (1994) säger att det finns olika modeller och tekniker som kan 
användas för att undersöka ett problem.  



Introduktion 

 

 

 

 2 

Varje metod passar olika bra till olika problem och det kan även vara så att flera 
metoder bör väljas för att problemet ska kunna lösas (Patel och Davidson, 1994). 
Motiveringen till att välja postenkäter trots de nackdelar som föreligger, är att 
tillvägagångssättet för att få fram information från en stor undersökningsenhet är både 
billigt och effektivt. Frågorna kan besvaras av respondenten när tid finnes samt att 
ingen risk för intervjuareffekt (tonfall, ordval och kroppsspråk kan påverka 
respondentens svar) föreligger (Dahmström, 1996). Litteraturstudie har valts som 
metod för att få fram information till bakgrunden och de inledande avsnitten i arbetet. 
Litteraturstudie kommer även att användas för att beskriva PENG modellen. En fördel 
med litteraturstudier är att flera olika författares åsikter kan erhållas. Genom 
litteraturstudie samlas information in som antingen kan stödja eller förkasta olika 
argument eller ståndpunkter (Bell, 1993). En litteraturstudie kan enligt Bell (1993) 
också ge idéer och tips om tillvägagångssätt som inte tänkts på tidigare. Det räcker 
inte att samla in fakta och beskriva det material som finns utan materialet ska 
analyseras och med hjälp av litteraturstudie skapas därför en teoretisk eller analytisk 
ram som grundval för analys och tolkning av data (Bell, 1993). Enkäten som tagits 
fram skickades till fyra olika företag och under tiden som enkäten var ute bedrevs 
litteraturstudier. När svaren kommit tillbaka från respondenterna gjordes en 
sammanstöllning av svaren samt en analys. 

Det som kan sägas utifrån de svar som givits från respondenterna på de olika 
företagen är att det handlar om olika branscher. Detta visar att Jeeves Enterprise finns 
i olika branscher. Vidare handlar det om något olika befattningar, medan användandet 
av systemet skiljer sig mer. Att det handlar om olika branscher kan inte undgås i 
denna undersökning eftersom ingen inriktning har gjorts på en specifik bransch. 
Vidare visar detta att ett affärsystem kan användas i olika företag och branscher. 
Användandet av affärssystemet kan bero på vilken befattning och arbetsuppgift som 
råder men de som har liknande befattningar i denna undersökning använder 
affärssystemet på olika sätt. Affärssystemet uppfyllde i stort företagens behov men 
några saker var det som inte uppfylldes. Samtliga företag undersökte andra 
affärssystem men alla valde Jeeves Enterprise av olika anledningar. Majoritetet var 
nöjda med affärssystemet förutom en respondent som inte var nöjd. Innebörden som 
respondenterna lade i begreppet kundnytta var olika, detta kan bero på vad man anser 
att begreppet betyder eller personers olika uppfattningar om kundnytta. Men generellt 
kan sägas att det handlade om företagens arbete för kunden samt önskemål.  

Detta arbete gick ut på att undersöka ”Vilka kriterier ska en IT-investering uppfylla 
för att skapa nytta för organisationen”?, vilket jag tycker att jag fått svar på, då en 
jämförelse kunde göras med vad litteraturen säger. Det resultat som framkommit av 
enkätundersökningen är att det finns olika uppfattningar om vilka kriterier en IT-
investering ska uppfylla för att skapa nytta för organisationen. De kriterier som 
framkommit är att en IT-investering ska uppfylla:  

• Företagets behov och framtida utveckling 

• Ge en effektivisering och bättre verktyg än vad man hade före investeringen. 

• Förbättringar som gör det dagliga arbetet snabbare, enklare och mer 
tillförlitligt. 
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• Investeringen måste accepters i organisationens alla led. Detta låter sig endast 
göras om var och en ser nytta för sin tjänst/avdelning. Klarar och tydliga mål 
med investeringen bör sättas upp och förankras i organisationen. 

Den huvudfråga som finns i detta arbete har enligt min åsikt besvarats då det 
framkommit kriterier som en IT-investering ska uppfylla för att skapa nytta för 
organisationen. Vad gäller det förväntade resultatet utöver det huvudproblem som 
råder har de övriga frågorna besvarats som förväntats, med avseende på de olika 
förväntningar och anledningar till att investera i ett nytt affärssystem. Vad gäller 
innebörden i begreppet kundnytta så ses detta ganska likt med vad litteraturen säger.  

Vad resultatet samt arbetet kan användas till är enligt min åsikt att företag kan få en 
kännedom om vad en nyttovärdering kan leda till. Vidare få kännedom om hur en 
sådan nyttovärdering går till enligt den litteratur som tagits upp i detta arbete. Vidare 
kan resultatet användas till att kunna se vad olika företag har för förväntningar och 
kunna jämföra dessa med vad en leverantör anser vad kunden har för förväntningar, 
detta för att kunna utforksa om de ligger på samma nivå. Vidare för en leverantör att 
kunna se vad kunderna har för olika anledningar till att byta/införa ett nytt 
affärssystem
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2 Informationssystem 
Under detta avsnitt ges en närmare presentation av vad ett informationssystem (IS) är 
och vad det finns för olika typer av informationssystem. Vidare beskrivs 
standardsystem eftersom det affärssystem som kommer att undersökas är en typ av 
standardsystem. En beskrivning av affärssystem – ERP (Enterprise Resource 
Planning) kommer att finnas då detta är ett system som företag använder för att 
integrera alla avdelningar och funktioner som finns i företaget till ett enda 
informationssystem. Vidare kommer det specifika affärssystemet Jeeves Enterprise att 
beskrivas eftersom detta är det affärssystem som kommer behandlas i rapporten.  

2.1 Vad är ett informationssystem? 

Ett informationssystem (IS) ordnar och hanterar data på ett systematiskt sätt genom att 
data samlas in, lagras, bearbetas, överförs och presenteras (Andersen, 1994). Vidare 
finns det 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.  

Enligt Andersen (1994) skapar många informationssystem avstånd mellan de parter 
som kommunicerar. En del glömmer att informationssystemet ska skapas för de 
människor som ger och tar emot information och då blir människorna tvungna att 
anpassa sig till informationssystemet. Ett bra informationssystem ska enligt Andersen 
(1994) förbättra kommunikationen mellan människor. Informationssystemet tar alltid 
emot två typer av information. Vanligtvis rör det sig om information som ska 
behandlas enligt regler som finns i systemet, men det kan också komma in 
information som påverkar systemets informationsbehandling. Detta innebär alltså nya 
regler (instruktioner, procedurer m.m.) - det är information som beskriver hur 
informationsbehandlingen ska gå till, och som förändrar informationssystemet 
(Andersen, 1994).  

Ett informationssystem är aldrig färdigt en gång för alla utan kan hela tiden byggas ut 
och utvecklas. Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling. 
Att skapa ett bra informationssystem är en komplicerad uppgift, insikten om detta är 
viktig för rätt inställning till uppgiften. En del av informationsbehandlingen kan 
utföras av människor som kan vara en del av informationssystemet. Detta är något 
som måste beaktas när ett informationssystem skapas. En del av 
informationsbehandlingen kan ske maskinellt, det vill säga utan människans 
inblandning (Andersen, 1994).  

För att det ska bli ännu tydligare vad ett informationssystem är, måste det ses i ett 
större sammanhang (Andersen 1994). Det stora sammanhanget är den verksamhet av 
vilken informationssystemet är en del. En verksamhet kan vara ett helt företag, eller 
delar av ett företag, en avdelning, organisation, offentlig myndighet eller liknande. I 
vår komplicerade värld, med hård konkurrens mellan olika verksamheter, är det 
viktigt att informationssystemet är utformat på rätt sätt. Ett bra informationssystem 
ger verksamheten en fördel i konkurrensen. Vidare måste det fånga upp den 
information från omvärlden som har särskild relevans för verksamheten (Andersen, 
1994).  
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Informationssystem måste vidare tillvarata den information som skapas i 
verksamhetens egna aktiviteter. Systemet måste kunna bearbeta både extern och 
intern information på ett sådant sätt att det kommer fram ny information som ger en 
god grund för beslut och handlingar inom verksamheten. Vidare måste systemet 
kunna sprida information till verksamhetens egna medarbetare, till kunder och 
myndigheter (Andersen, 1994). 

Det finns olika typer av IS och de ser oftast olika ut beroende på vilken nivå i 
organisationen (figur1), de är utvecklade för skriver Andersen (1994). 

 

 

 
  Strategisk 

styrning 

  

 Taktisk styrning 

  

 Operativ styrning 

 

 Administrativa hjälpfunktioner 

 

Huvudverksamhet  

  

Figur 1: Funktioner uppdelade på fyra olika nivåer i verksamheten, efter (Andersen 1994, s.84). 

 

Ett IS kan vara ett manuellt system eller ett datorbaserat system. Enligt Brandt, 
Carlsson och Nilsson (1998) så finns det inom en organisation vanligtvis en blandning 
av olika typer av informationssystem. Totalt finns det fyra olika systemtyper enligt 
Brandt m.fl. (1998): 

• Standardsystem 

• Egenutvecklade system 

• ”Joint-venture” system 

• Manuella system 

 
Enligt Brandt m.fl. (1998) så är de tre första systemtyperna exempel på ADB-system 
(administrativ databehandling). ”Joint-venture” system är ett kombinerat system 
bestående av standardsystem och egenutvecklade system. Systemet byggs därför 
genom ett samarbete mellan ett företag och en leverantör. Standardsystem har en 
fördel jämfört med egenutvecklade informationssystem eftersom det kan verka i en 
eller flera systemmiljöer och är därmed kompatibla. Idén bakom standardsystem är, 
enligt Brandt m.fl. (1998), att flera företag ska kunna utnyttja samma programpaket 
och på så sätt fördela tid, kostnader och ansträngningar mellan sig. Detta arbete 
kommer att fokusera på en viss typ av informationssystem, nämligen standardsystem, 
som vidare beskrivs i avsnitt 2.2. 

Operativ nivå 

  Taktisk nivå 

 Strategisk nivå 

Styrning 

Administrativa 
hjälpfunktioner 

Produktion 

    Administrativ nivå 
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2.2 Standardsystem 
Det blir allt vanligare att verksamheter väljer att implementera standardsystem 
(Brandt m.fl., 1998). Ett standardsystem ska kunna motsvara flera användares 
verksamhetsbehov och är därför generella system som bygger på erfarenhet från flera 
olika företagstillämpningar (Brandt m.fl. 1998). Det finns ett antal definitioner på 
standardsystem: 

”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). 

”Ett standardsystem utgörs av ett eller flera administrativa dataprogram 
som tillverkas av en leverantör och distribueras i samma standardskick till 
flera användare.” (Dexner, 1995, s. 11). 

 
Vad som kan sägas om dessa citat gällande standardsystem är att det handlar om en 
systemlösning som skall kunna användas av många verksamheter. Vidare handlar 
standardsystem om ett eller flera program som hänger ihop. 
 
Enligt Brandt m.fl. (1998) har ett standardsystem utvecklats av en leverantör för att 
kunna motsvara flera användares (kunders) verksamhetsbehov. Detta innebär att 
användare går ut på marknaden och köper/upphandlar färdiga system, istället för att 
låta utveckla system på egen hand (Brandt m.fl., 1998). Standardsystem är generella 
system och bygger vanligtvis på en bred erfarenhetsbas från olika 
företagstillämpningar. Idén bakom standardsystem är att flera företag ska utnyttja 
samma programpaket istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Med standardsystem 
kan vi fördela tid, kostnader och ansträngningar på flera användare, skriver Brandt 
m.fl. (1998). Ett standardsystem innehåller ett eller flera sammanhängande 
datorprogram och har karaktären av datorbaserat (automatiserat) informationssystem. 
Återanvändning av datorbaserade informationssystem mellan företag är ett specialfall 
av standardsystemtillämpning. Enligt Brandt m.fl. (1998) så är ett specifikt 
standardsystem orienterat mot en viss applikation och kallas då även för 
applikationspaket. Det kan vara olika svårt att standardisera applikationer beroende på 
hur mycket de varierar mellan olika företag. Exempel på applikationer för 
standardsystem är enligt Brandt m.fl. (1998): 
 

• Ekonomisystem (redovisning och kund/leverantörsreskontra) 

• Personalsystem (löneberäkning och PA-system – personaladministrativt 
system) 

• OFL-system (order, fakturering, lager) 

• MPS-system (material- och produktionsstyrning) 

• CAD/CAM-system (datorstödd konstruktion/produktion) 
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• KIS-system (kontorsinformationssytem) 

Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt t.ex. i form av stora integrerade 
system eller som små standardmoduler som kan kombineras ihop på valfritt sätt. 
Vidare medger standardsystem olika frihetsgrader för en kund att påverka systemets 
användning. En möjlig klassificering av standardsystem efter ökande frihetsgrad är 
enligt Brandt m.fl. (1998): 

• Hårdkodade system är system där alla inställningar betraktas som konstanter 
och finns med i programmet redan i källkoden till systemet. 

• Tabellstyrda system, vilket även kallas parameterstyrda system, är program 
där det går att anpassa systemet till organisationens och omvärldens 
förändrade krav. Dessa system använder sig av centrala tabeller som är lätta 
att uppdatera. 

• Programmerbara system är system där det är möjligt att vid behov gå in och 
göra förändringar i källkoden. 

2.3 ERP – Enterprise resource planning 
ERP-system står för Enterprise Resource Planning vilket ”översätts” till affärssystem 
på svenska. Med ERP-system försöker företag integrera alla avdelningar och 
funktioner som finns i ett företag till ett enda datasystem som kan tillfredsställa 
företagets alla olika avdelningars speciella behov (Koch m.fl., 1999). ERP-system är 
en utveckling av standardsystemen, vilket innebär att ERP-system i grunden är 
uppbyggda som standardsystem och därmed utvecklade för att olika företag ska kunna 
använda dem. Skillnaden mellan ERP-system och standardsystem är att ERP-system 
omfattar företagets alla funktioner och inte enbart en funktion vilket är fallet med 
standardsystem. Att implementera ett ERP-system i en verksamhet är enligt Koch 
m.fl. (1999) en omfattande uppgift. Eftersom ERP-systemen omfattar företagets alla 
funktioner, anser Koch m.fl. (1999) att hela verksamheten kommer att påverkas av 
implementeringen. ERP kan till exempel leda till att uppgifterna som personalen 
måste utföra förändras och kanske försvåras. Koch m.fl. (1999) säger också att en bra 
utbildning är ett måste för att se till att ERP-systemet kan användas på rätt sätt. Vidare 
kommer det kräva mycket arbete och kosta en hel del pengar för företaget. Av denna 
anledning är det viktigt att företaget får vad de vill ha. Det är viktigt att systemet 
motsvarar företagets förväntningar. Koch m.fl. (1999) anser att en integrerad lösning 
kan ha stor lönsamhet för företaget om systemet installeras korrekt. ERP-system har 
beskrivits eftersom detta arbete inriktar sig på affärssystem. I avsnitt 2.4 ges ett 
exempel på ett affärssystem, som också är det system som kommer att användas i 
enkätundersökningen. 
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2.4 Affärssystemet Jeeves Enterprise 
I detta avsnitt ges en beskrivning av affärssystemet Jeeves Enterprise, som är ett 
exempel på ett av många affärssystem på marknaden. Informationen är hämtad från 
företaget SYSteam AB. Jeeves Enterprise är ett relativt ungt affärssystem (knappt tio 
år) som genom dess arkitektur ger den frihet och flexibilitet som ett affärssystem skall 
ha. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 600 företag med totalt 9000 användare. 
Systemet innehåller ett stort antal applikationer samt verktyg för att hantera 
informationen. Det har en kombination av teknologi och funktionalitet. 
Uppbyggnaden gör Jeeves lika effektivt i den lilla organisationen som i det större 
företaget. Jeeves är ett skalbart system, vilket betyder att det går att installera de 
applikationer som för tillfället tillför störst nytta. Vartefter behoven växer och 
företaget utvecklas kan fler applikationer läggas till och fler användare anslutas. Varje 
applikation kan fungera självständigt eller integrerat med andra delsystem. 

Jeeves är ett öppet system baserat på Microsofts relationsdatabas SQL-Server. Jeeves 
är integrerat med Internet, intranet, extranet, EDI (Electronic Data Interchange) eller 
andra externa delsystem. Genom att använda en teknologi med så kallade tunna 
klienter kan Jeeves låta användare i en geografiskt spridd organisation få åtkomst till 
databaser med full säkerhet och goda svarstider. Tunna klienter innebär att 
användaren arbetar via en terminal dvs det behöver inte vara en PC. Information 
behöver endast registreras en gång och på ett ställe i systemet. Därifrån kan den som 
är behörig hämta all relevant information. Därigenom rationaliseras arbetet samtidigt 
som möjligheterna till styrning och uppföljning blir enkla och effektiva. Jeeves är ett 
händelsestyrt system, vilket innebär att det automatiskt kan reagera exempelvis vid 
förändringar i orderingången eller vid andra affärshändelser. Därigenom kan åtgärder 
sättas in i god tid för att möta en förändring. 

2.4.1 Jeeves Enterprise – Säkerhet  

All information samlas i en eller flera centralt placerade databaser där lagring, 
uppdatering och kontroll sker. Genom användning av så kallade triggers och ”store 
procedures”, d.v.s. programmering av SQL-Server-databasen, tillämpas ett 
objektorienterat synsätt för att kontrollera informationen och ändringar i den. Jeeves 
Enterprise arkitektur bygger på client/server teknik, vilket innebär minskad 
nätverkstrafik samt en mycket hög säkerhetsnivå. Vidare kan behörighet tilldelas 
avdelning, användare, applikationer eller delar därav likväl behörighet ner på fältnivå. 

2.4.2 Jeeves Enterprise – Arkitektur  

Jeeves Enterprise arkitektur (figur 2) gör att systemet kan anpassas efter bransch, 
organisation, individ och affärsprocess. Systemet drar full nytta av det grafiska 
gränssnittet i Windows och relationsdatabasen SQL–Server. Bildskärmsbilder kan 
anpassas individuellt. Menyer och knappar skapas och namnsätts efter behov. Fält kan 
namnsättas, ändras, tas bort/läggas till utan omprogrammering av systemet, allt för att 
stödja ett naturligt arbetssätt i verksamheten. Jeeves Enterprise är en färdig svit 
affärsapplikationer samtidigt som det är en plattform för utveckling av nya 
applikationer. När en uppgradering sker till en ny version av Jeeves så finns alla 
parametrar och inställningar i tidigare versioner med i den nya. Jeeves Enterprise 
finns idag översatt till mer än tio språk.  
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En förklaring till figur 2 – den tekniska uppbyggnaden av Jeeves Enterprise är att 
Data (kärnan/databasen) och affärslogiken är uppbyggd så att kundens 
macron/inställningar (företaganpassningar) inte påverkas vid en uppgradering (ny 
version av Jeeves). Möjligheter finns även att skjuta in information på olika sätt direkt 
in i databasen med bibehållen affärslogik, eftersom i Jeeves ligger all affärslogik i 
databasen. För kunden skapar detta en trygghet vid interaktioner med andra system 
som t ex Word, Access samt företagets egna internetlösning som till exempel deras 
Webb-butik. 

Windows NT 

 

 

S
Q
L 
/ 
S
e 
r 
v 
e 
r 

M
a 
c 
r 
o
n 
/ 

I 
n 
s   
t   
ä  
l  
l 
n 
i 
n
g
a 
r 

A
f  
f 
ä 
r 
s  
l 
o
g 
i 
k 

D
a 
t 
a 

Klient 

Word, 

Access etc. 

Internetlösn. 

Figur2. Teknisk Uppbyggnad av Jeeves Enterprise efter(SYSteam AB 2003) 
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3 Att nyttovärdera en IT-investering 
I detta avsnitt ges först en beskrivning av en IT-investering eftersom detta arbete 
inriktar sig på IT-investeringar i form av affärssystem. Vidare följer en förklaring av 
huvdfrågan i nyttovärdering under avsnitt 3.2. Nyttovärdering är ett sätt att utvärdera 
en IT-investering. Till sist ges en beskrivning av vad en nyttovärdering kan leda till 
under avsnitt 3.4. 

3.1 IT-investering 
Anderson (1997) beskriver olika typer av investeringar (realinvesteringar, finansiella 
och immateriella). De sistnämnda avser strategiska investeringar som forskning, 
produktutveckling, utbildning, uppbyggnad av marknadsorganisation. Hit kan även IS 
och övriga IT-tjänster räknas. Investeringskalkyler kan beskrivas som en slags 
långsiktiga Kostnads/Intäkts-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). 
 
Enligt Dahlgren, Lundgren och Stigberg (2000) så är IT en möjliggörare av 
kvalificerad affärs- och verksamhetsutveckling. Satsningar på IT är investeringar. 
Många ser dock IT enbart som kostnader – och ständigt ökande sådana. Men det 
viktiga är vilken nytta i verksamheten IT-kostnader bidrar till, skriver Dahlgren m.fl. 
(2000). Det bör handla om nettonyttan, det vill säga skillnaden mellan den bruttonytta 
som skapas och IT-kostnaderna (kostnaden för nyttan). Det handlar om att utveckla de 
tekniska möjligheter som finns för att uppnå största möjliga nettonytta i 
verksamheten. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så visar forskningen att bara en av fyra 
IT-investeringar lever upp till detta. Potentialen att öka nyttan i verksamheten med 
hjälp av ”rätt” IT-investering är således mycket stor. Med ”rätt” IT-investering menas 
det som passar verksamhetens behov bäst. Dels skapar den nya tekniken i sig 
möjligheter till nya affärer och dels ger förbättrade beslutsunderlag goda 
förutsättningar att uppnå möjlig nytta, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Nyttovärdering 
med hjälp av PENG-modellen ger detta förbättrade beslutsunderlag, enligt Dahlgren 
m.fl. (2000). En satsning på IT ska betraktas som en investering och inte som en 
kostnad (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 
organisationen (Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 2000). 
 
Under 1990-talet har nyttan av en IT-investering kommit i fokus (Olve, 1994). Att 
kunna värdera nyttan av en IT-investering är ett sätt att se hur förändringen har 
påverkat organisationen. Det är viktigt att kunna beräkna om en IT-investering medför 
nytta eller inte. 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 seminarieform för att ledningsgrupp, företagets IT-specialister och andra 
viktiga personer från verksamheten ska analysera och värdera nyttan av en investering 
i samråd. I detta arbete avser kundnytta den nytta som en kund får ut av ett 
byte/införande av ett affärssystem. 
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3.2 Kärnfrågan i nyttovärdering 
Kärnfrågan enligt Dahlgren m.fl. (2000) är och förblir densamma: Vilken nytta gör IT 
i verksamheten? Några varianter eller vidarutvecklingar av denna fråga kan vara 
följande enligt Dahlgren m.fl. (2000): 

• Hur kan vi använda IT för att uppnå möjlig nytta i verksamheten?  

• Hur ska processer utformas för att generera största möjliga nytta? 

• Hur ska vi använda Internet för största möjliga nytta? 

Huvudfrågan (kärnfrågan) är enligt min åsikt: Vilken nytta gör IT i verksamheten? 
Denna fråga är också den som mitt arbete inriktar sig på.  

3.3 Uppnådd, planerad och möjlig nytta 
Det faktum att flertalet IT-investeringar inte ger möjlig nytta i verksamheten utgör i 
själva verket det viktigaste skälet till att PENG-modellen har utvecklats, skriver 
Dahlgren m.fl. (2000). Det finns helt enkelt ett behov av att på ett strukturerat sätt 
värdera och öka nyttan av IT-investeringarna. PENG kan användas för att följa upp 
nyttan av en redan gjord investering: värdering av uppnådd nytta. Det är tyvärr något 
som ofta prioriteras bort. Avvikelser från planerad nytta blir inte uppmärksammade 
och åtgärder vidtas inte för att öka nyttan, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Orsakerna 
till att den faktiskt uppnådda nyttan blir lägre än den tilltänkta kan dels bero på att 
tilltänkta nyttoeffekter inte realiseras eller att kostnaderna för investeringen blir högre 
än beräknat. 

3.4 Nyttan av att nyttovärdera 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så visar erfarenheter från ett stort antal nyttovärderingar 
att beslutsunderlaget förbättras avsevärt, vilket även resulterar i ett bättre 
genomförande samt ett bra underlag för uppföljning. Processen att nyttovärdera leder i 
sig till en rad positiva effekter (figur 3). Några av dessa effekter beskrivs nedan.  

3.4.1 Bättre beslutsunderlag 

Enligt Dahlgren m.fl. (2000) beaktar traditionella kalkylmetoder normalt endast 
sådana nyttor som kan mätas. Mer indirekta eller svårvärderade nyttor ger däremot 
inget ekonomiskt värde och ”glöms” därför bort. Till de senare grupperna hör ofta 
olika slag av förbättrad kundservice. Eftersom den typen av nytta ofta utgör mer än 
halva totalnyttan blir beslutsunderlagen missvisande (Dahlgren m.fl., 2000). 
Resultatet av en nyttovärdering med PENG ger en helhetsbild över vilka nyttoeffekter 
som är möjliga att skapa i verksamheten (figur 3). Varje enskild nyttoeffekt utgör i 
själva verket ett förändringsmål. Eftersom dessa värderas i pengar framgår det tydligt 
vilka effekter som är viktiga att realisera – och vilka som inte är så viktiga, så att 
fokus kan riktas på det som är viktigt (Dahlgren m.fl., 2000). 

3.4.2 Bättre genomförande 

Dahlgren m.fl. (2000) menar att själva processen att nyttovärdera är minst lika 
”nyttig” som det förbättrade beslutsunderlaget. Under nyttovärderingen diskuteras 
verksamheten och hur den ska kunna utvecklas, hur kundnytta ska kunna förbättras 
och så vidare.  



Bakgrund 

 

 

12 

De personer som deltar i nyttovärderingen får normalt en gemensam syn på, och 
förståelse för, vad som är viktigt. Det ger i sin tur goda förutsättningar för ett 
framgångsrikt genomförande, skriver Dahlgren m.fl. (2000).  

Sannolikheten att den möjliga nyttan ska uppnås och att planerade kostnader inte skall 
överskridas ökar kraftigt för nyttovärderade investeringar. Det främsta skälet till detta 
är nog den samsyn som råder om vad som är viktigt att uppnå (figur 3). Handlar det 
om en IT-investering har verksamhets- och IT-kunniga personer gemensamt deltagit i 
att utveckla verksamheten. I nyttovärderingen har man fått ett bra sätt att 
kommunicera. En intressant sidoeffekt av nyttovärderingen är att brister ofta upptäcks 
när man fått vetskap om hur de nuvarande processerna fungerar (Dahlgren m.fl., 
2000). 

3.4.3 Bättre underlag för uppföljning 

För varje nyttovärderad investering finns tydliga mål i form av identifierande och 
värderade nyttoeffekter, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Det gör det lätt att i efterhand 
upprepa nyttovärderingen och se om målen har nåtts eller inte (figur 3). Det gör det 
möjligt att vidta åtgärder för att öka nyttan och få värdefulla erfarenheter inför 
framtida nyttovärderingar, skriver Dahlgren m.fl. (2000). 
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Figur 3. Nyttan av att nyttovärdera efter Dahlgren m.fl. (2000). 
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4 PENG-modellen 
I detta avsnitt ges en beskrivning av PENG-modellen, dess faser och steg. En mer 
ingående besrkivning av PENG-modellen finns i bilaga F (PENG). PENG 
(Prioritering Efter NyttoGrunder) är en modell för att skapa och värdera nytta i 
verksamheter. Modellen arbetades fram i ett projekt (Prioritering Efter NyttoGrunder) 
och introducerades av Dahlgren m.fl. (1997). Orsaker till att PENG-modellen togs 
fram var att författarna och även många andra i branschen ansåg att: 

• IT-investeringar sällan eller aldrig leder tilll den nytta i verksamheten som är 
möjlig 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. 

Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så är syftet med PENG främst att visa på en enkel och 
praktiskt användbar modell för värdering, uppföljning och nyttan av IT i 
verksamheten. Modellen kan emellertid användas för att nyttovärdera annat än IT. 
Nyttan uttrycks i ekonomiska termer. Det handlar inte om att mäta och värdera 
storleksordningen av nyttan – även av så kallade mjuka nyttoeffekter, skriver 
Dahlgren m.fl. (2000). Dessa värderingar ger beslutsfattare ett avsevärt bättre 
beslutsunderlag än om ingen värdering utförs alls anser Dahlgren m.fl. (2000).  

4.1 PENG – Basmodellen  
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så är PENG-modellen indelad i tre faser och tio steg. De 
tio stegen kan till viss del bedrivas parallellt. Ett iterativt förfarande är rent av att 
rekommendera, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Även om det är en fördel att ha 
relevanta faktauppgifter som underlag för analysfasen kan inte alla uppgifter förutses. 
Analysen bedrivs så långt som möjligt och luckor i informationen noteras och samlas 
in till nästa arbetsmöte. I vissa fall kan det vara motiverat att göra speciella 
utredningar för att få fram information som inte funnits tillgänglig tidigare, skiriver 
Dahlgren m.fl. (2000). De olika stegen och faserna enligt Dahlgren m.fl. (2000): 

Förberedelsefas Steg 1 Bestäm syftet 

Steg 2 Skapa insikt 

Steg 3 Bestäm och avgränsa objektet 

Steg 4 Beskriv objektet (processer/system) 

Analysfas Steg 5 Identifiera nyttoeffekter 

Steg 6 Strukturera nyttoeffekterna 

Steg 7 Värdera nyttoeffekterna 

 Steg   8 Beräkna kostnaderna för nyttan 

Kvalitetssäkringsfas Steg   9 Validera och bedöm risker och hinder 
 Steg 10 Beräkna nettonyttan, fastställ  

        hemtagningsansvar 
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Resultatet av PENG-analys kan sammanfattas i följande dokument enligt Dahlgren 
m.fl. (2000): 

• Stapeldiagram, som visar bruttonyttan (fördelad på nyttokategorier), kostnad 
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 vem som är hemtagningsansvarig för de olika 
nyttoeffekterna 
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5 Problem 
I detta avsnitt redovisas problemområde, en precisering av det problem som arbetet 
omfattar samt den avgränsning som har gjorts. Till sist ges en beskrivning av det 
resultat som förväntas. 

5.1 Problemområde 
Den snabba utveckling som sker i dagens samhälle medför ökade krav på 
organisationer. De måste följa med i utvecklingen och vara konkurrenskraftiga 
gentemot andra företag och organisationer på marknaden. Om en organisation inte är 
konkurrenskraftig så tappar den marknadsandelar. För att organisationerna skall vara 
konkurrenskraftiga och kunna följa med i utvecklingen är de nästan tvingade till att 
investera i någon form av IT-system. 

Under 1990-talet har nyttan av en IT-investering kommit i fokus (Olve, 1994). Att 
kunna värdera nyttan av en IT-investering är ett sätt att se hur förändringen har 
påverkat organisationen. 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). 

En satsning på IT ska betraktas som en investering och inte som en kostnad 
(Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 2000). Att investera i ett nytt system är både 
kostsamt och tidskrävande. Det är därför viktigt att få fram en IT-investering som 
verkligen skapar nytta för organisationen. Samtidigt är det mycket svårt att värdera 
vad till exempel ett nytt system kommer att ge för nyttoeffekter för organisationen 
(Andersen, 1994; Dahlgren m.fl., 2000). 

För att kunna fånga upp nyttoeffekter vid en IT-investering kan olika modeller för 
detta användas. Ett vidare steg i denna process är att kunna följa upp de uppsatta 
målen efter genomfört projekt, vilket ställer krav på att de nyttomål som sätts upp 
skall vara mätbara.  

5.2 Problemprecisering 
Huvudproblemet i detta arbete är att identifiera de viktiga kriterier som beaktas vid 
val eller byte av affärssystem ur kundens perspektiv: 

Vilka kriterier ska en IT-investering uppfylla för att skapa nytta för organisationen?  

Denna fråga är intressant eftersom det är genom dessa kriterier/mått som det går att se 
vad företaget vill med sin investering, alltså vad den ska uppfylla. 

5.3 Avgränsning 
Arbetet kommer att behandla problemområdet utifrån kundens perspektiv och inte 
leverantörens med anledningen av att det är vad kunden anser vad för kriterier som en 
IT-investering ska uppfylla. Den typ av IT-investering som arbetet avser är 
affärssystemet Jeeves Enterprise eftersom den undersökning som kommer att göras 
utförs i samarbete med företaget SYSteam AB som är en leverantör av affärssystemet 
Jeeves Enterprise. Vidare görs en enkätundersökning endast hos företag som arbetar 
med Jeeves Enterprise. Företagen som ingår i undersökningen arbetar inom olika 
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branscher. Vidare kommer en undersökning att göras angående de kriterier som 
framkommer, om dessa går att koppla till en existerande modell (PENG) med syftet 
att förbättra beslutsunderlag för kunden. Detta arbete kommer inte att omfatta en 
fullständig utvärdering med PENG-modellen, eftersom det är en process inte skulle gå 
att utföra med den tid som finns avsatt för detta arbete. 

5.4 Förväntat resultat 
Det resultat som förväntas av detta arbete är att kunna se de olika anledningarna till 
att ett företag väljer att byta eller införa ett nytt affärssystem samt varför företagen 
väljer just ett specifikt system. Vidare ett intressant perspektiv av det val som 
företagen gör är att se vilka förväntningar som de har på det nya systemet och om det 
uppfyllde deras förväntningar. Vad gäller kundnytta och vilken innebörd företagen 
lägger i detta begrepp är intressant att se för att kunna jämföra detta med vad 
litteraturen säger. Detta för att kunna undersöka om företagen har detta med i sin 
åtanke när de skall göra en IT-investering i form av ett affärsystem. Vidare förväntar 
jag mig att ta reda på om företagen använder kriterier som kan användas för att 
utvärdera på vilket sätt affärssystemet skapar nytta för företaget, samt vilka kriterier 
som de anser att en IT-investering ska uppfylla för att skapa nytta för organisationen. 
Detta förväntas som ett resultat av den enkätundersökning som kommer att göras i 
detta arbete. De kriterier som företagen använder förväntas kunna kopplas till en 
modell (PENG) för att kunna avgöra om dessa kan leda till ett bättre beslutsunderlag 
för företagen genom att använda denna modell.
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6 Metoder och metodval 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som valts för detta arbete. I avsnitten om de olika 
metoderna ges både fördelar och nackdelar med metoderna samt motivering till varför 
metoderna valts.  

6.1 Valda metoder 
För att undersöka ett problem kan man enligt Patel och Davidson (1994) använda sig 
av ett flertal olika metoder. Även Merriam (1994) säger att det finns olika modeller 
och tekniker som kan användas för att undersöka ett problem. Varje metod passar 
olika bra till olika problem och det kan även vara så att flera metoder bör väljas för att 
problemet ska kunna lösas (Patel och Davidson, 1994). Den metod som väljs kommer 
enligt Merriam (1994) att innebära en plan för att samla in, organisera och integrera 
information eller data. Valet av en viss metod beror på vilken av metoderna som 
verkar ge bäst svar på problemställningen i förhållande till den tid och de medel som 
finns tillgängliga (Patel och Davidson, 1994). De metoder som använts i detta arbete 
för att angripa problemet är enkät och literaturstudie. 

6.2 Enkät 
Enligt Patel och Davidson (1994) så är enkäter förknippade med formulär som skickas 
ut per post, men det finns också t ex ”enkät under ledning” där frågeformuläret tas 
med till den person som ska besvara frågorna. Detta för att kunna hjälpa till och 
eventuellt förtydliga i vissa avseenden. En enkätundersökning kan beskrivas enligt 
följande: 

”En lista med frågor som delas ut till en stor grupp användare och ger 
möjlighet till statistiskt mätbara svar. Frågorna skall vara koncisa och 
enkla att förstå samt ge svar på det som skall analyseras” (Preece m.fl. 
1994, s 631). 

Det finns tre olika typer av enkäter enligt Dahmström (2000): postenkät, besöksenkät 
och gruppenkät. Den typ av enkät som kommer att användas i detta arbete är 
postenkät eftersom detta är ett effektiv sätt att nå ut till respondenterna. De problem 
som förekommer när en postenkät används är att det finns stor risk för bortfall. Det 
finns givetvis många anledningar till att bortfallet kan bli stort. Anledningarna till 
stort bortfall kan vara att enkäten är för omfattande eller att frågorna i enkäten är för 
känsliga att svara på eller att frågorna på något vis är oklara för respondenten 
(Dahmström 2000). Patel och Davidson (1994) skriver att enkäter används vanligtvis 
när synpunkter vill fås från ett stort antal aktörer. 

I arbetet med enkät bör hänsyn tas till två aspekter. Dels behöver graden av 
standardisering beaktas och dels behöver hänsyn tas till graden av strukturering. 
Standardisering avser frågornas utformning och inbördes ordning. Med strukturering 
menar Patel och Davidson (1994) hur stort svarsutrymme som deltagarna ges samt i 
vilken utsträckning frågorna är fria att tolka. Vid användning av enkäter finns det bara 
en möjlighet att motivera respondenterna till deltagande i undersökningen och det är 
genom det brev som medföljer enkäten. Brevet måste även innehålla all information 
som kan ges angående syftet med undersökningen skriver Patel och Davidson (1994). 
Fördelar med enkäter enligt Dahmström (2000) är att ett stort antal respondenter kan 
nås med samma frågor.  
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Det kan likaså inte ske någon påverkan från intervjuaren samt att enkäten kan 
besvaras av respondenten när denne har tid. Respondenten är den person som valts ut 
att svara på enkäten.  

Nackdelar enligt Dahmström (2000) med enkäter kan vara att den blir anonym och 
inte upplevs som personlig som t ex en intervju. Detta kan leda till att svarsfrekvensen 
blir lägre. Andra nackdelar med enkäter är att det inte finns någon till hands för 
respondenten att fråga om det skulle uppstå oklarheter samt att det inte finns någon 
kontroll över vem som faktiskt svarat på frågorna skriver Dahmström (2000) 

Motiveringen till att välja postenkäter trots de nackdelar som föreligger, är att 
tillvägagångssättet för att få fram information från en stor undersökningsenhet är både 
billigt och effektivt. Frågorna kan besvaras av respondenten när tid finnes samt att 
ingen risk för intervjuareffekt (tonfall, ordval och kroppsspråk kan påverka 
respondentens svar) föreligger (Dahmström, 1996). 

6.3 Litteraturstudie 
De källor som används för att hämta information är vanligtvis böcker, tidskrifter, 
artiklar och rapporter (Patel & Davidson, 1994). Det finns ett flertal olika typer av 
dokument som information kan erhållas ur. Dokument betecknar sådan information 
som har nedtecknats eller blivit tryckt (Patel och Davidson, 1999). Dawson (1999) 
säger att det finns många olika typer av information idag. Böcker är oftast 
startpunkten för en litteraturstudie eftersom de ger en bra grund och en översikt över 
det valda området (Dawson, 1999). Det är viktigt att se till att boken inte är alltför 
gammal så att den har blivit inaktuell. Enligt Dawson (1999) är en litteraturstudie 
indelad i två delar, en sökning efter litteratur och en genomgång av den insamlade 
litteraturen. En litteratursökning innebär att systematiskt leta efter och samla in 
publicerad information som relateras till ett visst område (Dawson, 1999). Det är 
viktigt att inte läsa allt material som samlas in utan att fokusera på den information 
som är relevant för problemområdet för att inte bli överhopad med material. Att 
materialet är publicerat innebär att det ska vara erkänt. Materialet måste ha blivit 
publicerad av ett förlag eller en facktidskrift för att den ska kunna sägas vara erkänd. 
Det finns enligt Dawson (1999) två gyllene regler vid sökning efter litteratur. Den ena 
regeln är att påbörja litteratursökningen i tid eftersom arbetet med sökning efter 
litteratur i regel tar längre tid än planerat. Den andra regeln som är viktigt vid en 
litteratursökning är att se till att notera referenser till allt material för att slippa arbetet 
med det i slutet av rapportskrivningen. Patel och Davidson (1994) anser att det kan 
vara bra att för varje verk anteckna centrala begrepp, slutsatser och referenser. För att 
kunna göra en bedömning av om fakta eller upplevelser i litteraturen är sannolika är 
det viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten (Patel och Davidson, 1994). 
Källkritik innebär enligt Patel och Davidson (1994) att ta reda på när och var 
dokumenten tillkommit, att ta ställning till varför ett dokument tillkommit, vilket syfte 
upphovsmannen hade med dokumentet och under vilka omständigheter som 
dokumentet tillkom. Det är även viktigt att ta ställning till vem upphovsmannen till 
materialet är för att skapa sig en bild av hur pålitligt materialet är. För att få en rättvis 
bild av materialets pålitlighet är det viktigt att även ta reda på vilken relation 
upphovsmannen hade till händelsen, om dokumentet framställdes under någon form 
av påverkan och om författaren är en person med kännedom inom området eller en 
lekman (Patel och Davidson, 1994).  
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Dawson (1999) anser att källkritiken bland annat omfattar att lista vilken typ av 
artikel det handlar om, vad du som läsare kan tjäna på artikeln och om författaren är 
väl känd. Litteraturstudie har valts som metod för att få fram information till 
bakgrunden och de inledande avsnitten i arbetet. Litteraturstudie kommer även att 
användas för att beskriva PENG modellen. En fördel med litteraturstudier är att flera 
olika författares åsikter kan erhållas. Genom litteraturstudie samlas information in 
som antingen kan stödja eller förkasta olika argument eller ståndpunkter (Bell, 1993). 
En litteraturstudie kan enligt Bell (1993) också ge idéer och tips om tillvägagångssätt 
som inte tänkts på tidigare. Det räcker inte att samla in fakta och beskriva det material 
som finns utan materialet ska analyseras och med hjälp av litteraturstudie skapas 
därför en teoretisk eller analytisk ram som grundval för analys och tolkning av data 
(Bell, 1993). 
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7 Genomförande 
I detta avsnitt ges en beskrivning av hur arbetet har gått tillväga. Först ges en 
beskrivning av litteraturstudien och sedan vidare framtagning av de frågor till den 
enkät som skickades ut till de olika företagen samt hur det gick tillväga med 
enkätundersökningen. 

7.1 Litteraturstudien 
Litteraturstudien började med en kort kurs på högskolebiblioteket i Skövde, där jag 
fick lära mig att söka information i bibliotekets databaser och artikelsystem samt hur 
man söker efter böcker som finns på biblioteket. Detta för att få tag på det man letar 
efter. Denna kurs var till bra hjälp då det gällde att söka artiklar i databaser, vidare för 
att sedan kunna utvärdera kvaliten på dessa artiklar. Det första som gjordes på arbetet 
var att ta fram en tidsplan att arbeta efter. Denna togs fram med hjälp av den lista med 
datum för de olika delinlämningarna som ägde rum under perioden för arbetet. Listan 
delades ut av examinatorn på introduktionsföreläsningen till examensarbetet. Med 
hjälp av dessa datum sattes en arbetsplan upp med olika faser i mitt arbete som till 
exempel Introduktion och Bakgrund osv. Arbetet fortsatte med att söka information 
om ämnet, vilket gjordes på biblioteket i dess databaser och tidsskrifter. Vidare söktes 
en hel del litteratur upp i biblioteket om de olika delarna till bakgrunden. Generellt 
vart det inte några problem med att hitta information till detta arbete men det svåra 
var att värdera informationen som tagits fram. En del information till detta arbete 
kommer från det företag som arbetet utfördes i samarbete med – SYSteam AB. Den 
information som kom från SYSteam AB var till den del som handlade om 
affärsystemet Jeeves Enterprise.  

När information tagits fram och värderats började detta skrivas ner i rapporten för att 
ge en så förklarande bild så möjligt av det ämne som arbetet handlar om. När sedan 
introduktion- och bakgrundskapitlen till stor del genomförts började arbetet med att ta 
fram frågor till den enkätundersökning som skulle utföras. 

7.2 Enkätundersökningen 
Den enkätundersökning som genomfördes under detta arbete (Bilaga A) gjordes 
tillsammans med företaget SYSteam som är säljer affässystemet Jeeves Enterprise. 
Jag kontaktade fyra av deras kunder efter samråd med handledare på företaget. 
Arbetet fortsatte med att dessa företag kontaktades innan enkäten skickades ut då jag 
förklarade att jag arbetade i samarbete med SYSteam och att jag gjorde ett 
examensarbete och frågade om de ville svara på de frågor som arbetats fram. Frågorna 
(bilaga 1) arbetades fram utifrån det problemområde som finns i detta arbete, vidare i 
samråd med handledare på skolan och på SYSteam. Frågorna består av tre olika 
kategorier: 

• Allmänna frågor 

• Frågor gällande affärssystemet 

• Frågor gällande kundnytta 

De allmänna frågorna handlar om vilken bransch företaget är inom samt vilken 
befattning och arbetsuppgift respondenten har i sitt arbete. Frågorna gällande 
affärssystemet handlar om varför de valt just Jeeves Enterprise samt varför de valde 
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att införa ett nytt affärssystem. Vidare handlar frågorna i denna kategori om vilka 
komponenter de valt i sitt affärssystem. Kategorin med frågorna gällande kundnytta 
handlar om vad respondenten lägger i begreppet kundnytta och om de tar hänsyn till 
kundnytta i sitt val av affärssystem. Vidare handlar dessa frågor om vilka kriterier en 
IT-investering ska uppfylla för att skapa nytta för organisationen som också är den 
huvudfråga som jag har i mitt arbete. 

Ett introduktionsbrev (Bilaga A) gjordes också där mitt syfte med arbete förklaras 
samt om det råder några frågor eller funderingar angående frågorna gick det bra att 
kontakta mig via e-mail. Enkäten skickades sedan ut till företagen med en svarstid 
inom två veckor. Tiden två veckor sattes efter samråd med handledare. Enkäten 
skickades ut via e-mail till tre av företagen och ett i pappersformat via post. Att skicka 
ut enkäterna via e-mail ansåg jag som en fördel då respondenterna kunde svara direkt 
i dokumentet och sedan skicka tillbaka detta kanske snabbare än om det skulle skickas 
via post. Den respondent som ville ha enkäten i papperform ansåg att detta format var 
lämpligast. Alla respondenterna hade frågats vid telefonkontakten om de ville ha 
enkäten i elektronisk form eller pappersform. Under tiden som enkäten var ute hos de 
olika företagen fortsatte arbetet med rapportskrivning. Under den första veckan kom 
det två svar tillbaka och detta var snabbt svarat från respondenterna ansåg jag.  

Sedan dröjde det till slutet av den andra veckan innan jag fick in de två återstående 
svaren. Detta efter att en del påminnelser och telefonsamtal utförts. Alla svaren kom 
tillbaka och detta sågs som väldigt positivt då en det kan råda stort bortfall vid 
genomförandet av en enkätundersökning enligt de litteraturstudier som gjorts. Att alla 
svar från samtliga respondenter mottagits anser jag beror på att jag tog kontakt med 
företagen och respondenterna innan enkäten skickades ut för att ta reda på om de ville 
svara på frågorna som jag hade. 

Arbetet som följde var att sammanställa de svar som mottagits till en 
materialpresentation och sedan analyseras detta för att se om frågorna gav svar på mitt 
problemområde. Materialpresentationen gjordes på ett sätt där svaren delades upp 
efter de tre olika kategorierna av frågor som fanns. Vidare efter presentationen av 
svaren gjordes en analys av dessa. Vidare har en diskussion gjort angående arbetet 
som helhet samt av resultatet. Som tack för hjälpen har en rapport skickats ut till varje 
respondent för att de ska kunna ta del av mitt arbete och kunna se resultatet av 
enkätundersökningen.  
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8 Materialpresentation och analys 
I detta avsnitt görs en sammanställning av den informations som insamlats genom 
enkäten. Enkäten är uppdelad i tre kategorier: allmänna frågor, frågor gällande 
affärssystemet samt frågor gällande kundnytta. Presentationen kommer även att ske i 
denna ordning. Efter varje kategori av frågor ges en kort sammanfattning av svaren. 
Enkäten skickades ut till fyra olika företag där en person svarade på enkäten. Samtliga 
företag har infört eller bytt till affärssystemet Jeeves Enterprise. De företag som 
enkäten skickades ut till är Nohau Elektronik AB, Skånska Byggvaror AB, Santex 
System AB samt AB Tripasin. 

8.1 Allmänna frågor 

Nohau Elektronik AB 

Detta är ett företag som arbetar med försäljning av elektronik. Respondenten på 
företaget har befattningen ekonomichef och ansvarar för ekonomi, administration och 
personal. Användandet av affärssystemet var mycket litet, endast för att göra 
månadsrapporter. 

Skånska Byggvaror AB 

Skånska Byggvaror är inom postorderbranschen då de säljer byggvaror på postorder. 
Personen på företaget har en befattning som administrativ chef och ansvarar för 
ekonomi, IT och personal på företaget. Respondenten använde affärssystemetsystemet 
som ett analysverktyg och för framtagning av beslutsunderlag. 

Santex System AB 

Santex System AB arbetar också inom byggbranschen då de säljer inglasade uterum. 
Respondenten på företaget har befattningen konstruktionschef. Arbetsuppgifterna är 
att leda och planera konstruktionsarbetet på företaget, samt även deltaga i det dagliga 
arbetet. Respondenten är även ansvarig för företagets Internetbaserade 
säljstödsprogram. Affärssystemet användes till registrering av kundorder samt 
framtagning av statistik. 

AB Tripasin 

Företaget är inom förpackningsbranschen. Respondenten på företaget har befattningen 
som VD. Arbetsuppgifterna var det mesta inom företaget. Respondenten använde 
affärssystemet till kontroll och statistik. 
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Sammanfattning – Allmänna frågor 

 

Företag Bransch Befattning Arbetsuppgifter Användning 

Nohau Elektronik 
AB 

Elektronik Ekonomichef Ekonomi, 
administration, 

personal 

Mycket lite, 
månadsrapporter 

Skånska Byggvaror 
AB 

Bygg/postorder Administrativ chef Ekonomi, 

IT, personal 

Analysverktyg, 
framtagning av 
beslutsunderlag 

Santex System AB Bygg Konstruktionschef Ledning & 
planering av  

konstruktionsarbete, 
säljstödprogram 

Registrering av 
kundorder, 

framtagning av 
statistik 

AB Tripasin Förpackning VD Det mesta Kontroll, statistik 

För kompletta svar se bilaga B – E under respektive företag och fråga. 

8.2 Frågor gällande affärsystemet 

Nohau Elektronik AB 

På Nohau Elektronik infördes det nya affärssystemet 1998 och anledningen till att de 
införde ett nytt affärssystem var att de körde ett gammalt DOS program och ville ha 
fler möjligheter. De förväntningar som företaget hade på det nya systemet sågs bara 
som positiva och att problem som skulle dyka upp skulle smidigt lösas med SYSteam: 
s support. Det som var avgörande för att Nohau Elektronik AB valde just Jeeves 
Enterprise var att de köpte Jeeves på grund av att företaget hade ett DOS program 
som SYSteam lovade att det gick att konventera från. Vilket misslyckades. 

De komponenter som Nohau Elektronik AB valde att köpa var Ekonomi, OLF, inköp 
och beställning. Detta motsvarade deras behov då de endast är ett försäljningsbolag. 
Företaget valde Jeeves ”på grund av den smidiga lösningen med historik från tidigare 
program (trodde vi????)”, skriver respondenten. Angående om affärssystemet 
upfyllde företagets förväntningar så skriver respondenten att de är nöjda eftersom de 
kan utföra det mesta som de vill med systemet. Företaget undersökte andra alternativ 
än Jeeves Enterprise, men på grund av att SYSteam lovade att gammal information 
kunde konverteras till Jeeves blev detta en avgörande orsak och den tidigare 
supporten på det gamla systemet. På den sista frågan (Är du nöjd med Jeeves 
Enterprise?) i denna kategori svarade respondenten att denne var miisnöjd med 
systemet på grund av okunnig personal och avsaknad av kundvård. 

Skånska Byggvaror AB 

Skånska Byggvaror AB införde det nya affärssystemet i januari 2002 detta för att 
undvika att företagets utveckling bromsas. Övriga anledningar till att affärssystemet 
infördes var att det befintliga systemet utvecklades ej, företaget ville undvika 
kostsamma avbrott och stillestånd, få effektivare arbetsätt för användarna, få analyser 
och beslutsunderlag, koppling till Webb-butik samt MPS. De förväntningar som 
respondenten hade på det nya affärssystemet var med avseende på: 

• Funktionalitet -  stabilt samt enkelt att använda 

• Inlärning -  bra dokumentation  
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• Anpassing – max 2% anpassningar i systemet för att klara företagets flöde enligt 
kravspecifikatonen          

• Användbarhet -  flexibelt och brett 

• Övriga förväntningar - nya impulser för utveckling av företagets administration. 

Det som var avgörande vid valet av Jeeves Enterprise var rätt storlek i förhållande till 
Skånska Byggvaror AB och dess strategiska plan. Flera sidosystem exempelvis 
Webb-butik, verkstadsrapportering, Olab etc samt priset. De komponetner som 
Skånska Byggvaror valde att köpa var Behörighetssystem, Redovisning, OFL, 
reskontra kund-lev, Inköp, MPS, Markand, Crystal reports. Valet gick till på så sätt att 
en behovsanalys och kravspecifikation togs fram tillsammans med ett aktivt 
deltatagande från användarna. Angående frågan om affärssystemet uppfyllde 
företagets förväntningar svarade respondenten följande: ”Undantag för vår 
reklamations hantering , plock och pack samt fakturering. Troligtvis underskattning 
av hur komplexa våra rutiner var, av SYSteams konsulter. Detta medförde att 
tidsplanen blev kraftigt försenat.” Skånska Byggvaror undersökte andra system men 
dessa valdes inte eftersom det var smalare system med färre sidosystem. 
Respondenten var nöjd med Jeeves Enterprise. 

Santex System AB 

Santex System AB införde deras nya affärssystem 1998 med anledningen av att det 
gamla var troligtvis inte tillräckligt bra, respondenten vet inte den exakta anledningen 
på grund av att denne inte jobbade på företaget vid införandet. De förväntningar som 
företaget hade på det nya affärsystemet var med avseende på: 

• Funktionalitet - systemet skulle vara pålitligt,  

• Inlärning – lättanvänt 

• Anpassning – flexibelt 

• Användbarhet - enkelt och logiskt  

• Övriga förväntningarna - systemet skulle vara snabbt och exakt.  

Respondenten visste inte vad som var avgörande vid val av Jeeves Enterprise samt 
vilka komponenter som köptes in och varför just dessa komponenter köptes samt hur 
valet gick till. Vad gäller om affärssystemet uppfyllde företaget förväntningar så 
skriver respondenten att sökningar fungerar bra, samt att de fortfarande inte fått alla 
funktionaliteter. 

Respondenten skriver att andra alternativ undersöktes förutom Jeeves Enterprise men 
inte vilka och varför dessa inte valdes. Respondenten kan sägas vara ganska nöjd med 
Jeeves Enterprise då denne svarat: Nja! 

AB Tripasin 

AB Tripasin införde deras nya affärssystem i februari 2001, detta på grund av att få 
ökad kontroll samt tillgång till alla för verksamheten. De förväntningar som 
respondenten hade på det nya affärsystemet var med avseende på: 

• Funktionalitet - höga förväntningar på funktionalitet och kvalitet,  

• Inlärning - enkelt och logiskt,  
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• Anpassning - hög flexibilitet,  

• Användbarhet - höga krav eftersom så många ”icke-datakunniga” personer 
skulle arbeta i systemet.  

Det som var avgörande för valet av just Jeeves Enterprise var att det var 
anpassningsbart/flexibelt, upgraderingsbart utan för stora kostnader samt 
funktionalitet. De komponenter som AB Tripasin valde att köpa var MPS, order, 
lager, fakturering samt redovisning. Varför just dessa komponenter valdes var att 
deras behov styrde och valet gick till på så sätt när väl valet att köpa Jeeves fattats så 
fans det inte mycket att välja på. De förväntnigar som företaget hade på affärsystemet 
uppfylldes till stor del då mycket av deras behov täcks in. Det som inte motsvarade 
förväntningarna var rapportgeneratorn – usla rapporter samt dålig dokumentation. 
Företaget undersökte andra affärsystem men inget system var så flexibelt och 
uppgraderingsbart som Jeeves. På den sista frågan (Är du nöjd med Jeeves 
Enterprise?) i denna kategori svarade respondenten:  ”Ja, bortsett från den dåliga 
dokumentationen och rapportgeneratorn – usla rapporter.” 

Sammanfattning – Frågor gällande affässystemet 

Utifrån svaren från de olika respondenterna kan sägas att affärsystemen på de olika 
företagen infördes vid olika tider från 1998 och fram till 2002. Det var en del lika 
anledningar till att företagen införde/bytte affärssystem. Det handlade om att 
företagen körde gammalt DOS program till att hindra företagets utveckling samt att få 
ökad kontroll. Vad gäller de förväntningar som företagen hade på systemet var de 
också ganska lika svar då det gällde att systemet skulle vara enkelt, logiskt samt 
flexibelt. Vad som var avgörande vid valet av just Jeeves Enterprise var något olika 
då det handlade om konvertering från gammalt system till nytt, pris, företagets storlek 
samt anpassningsbart och flexibelt. Företagen i undersökningen har valt liknande 
komponenter men det är några som skiljer efter behov. Generellt uppfyllde 
affärssystemet respondenternas förväntningar förutom vissa faktorer. Vidare var 
större delen av respondenterna nöjda med Jeeves Enterprise förutom ett företag. För 
kompletta svar se bilaga B – E under respektive företag och fråga. 

8.3 Frågor gällande kundnytta 

Nohau Elektronik AB 

Den innebörd som respondenten lägger i begreppet kundnytta är kundens nytta av 
försäljningsvaran. Nohau Elektroni AB: s ledning tar hänsyn till kundnytta i sin 
strategi för val och införande av affärssystem på så sätt att de gjorde en kravlista 
innan de gick ut och tittade på nya progam. Vidare har företaget inga kriterier/mått 
som används för att utvärdera på vilket sätt affärsystemet skapar nytta för företaget. 
De kriterier som respondenten anser att en IT-investering skall uppfyllas för att skapa 
nytta för organisationen är företagets behov och framtida utveckling. För övrigt har 
respondenten inget att tillägga. 

Skånska Byggvaror AB 

Den innebörd som respondenten lägger i begreppet kundnytta är det resultat som 
förändringen ger företaget, t ex höjd effektivitet, säkrare input-output från systemet 
samt snabbare information av företagets resultat. Skånska Byggvaror AB: s ledning 
tar hänsyn till kundnytta i sin strategi för val och införande av affärssystem genom att 
i utvärderingsprocessen ta med företagets mål och strategiska plan. Vidare har 
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företaget kriterier/mått som används för att utvärdera på vilket sätt affärsystemet 
skapar nytta för företaget men dessa kan och bör utveklas skriver respondenten. De 
kriterier som respondenten anser att en IT-investering skall uppfyllas för att skapa 
nytta för organisationen är att ge en effektivisering och bättre verktyg än vad man 
hade före investeringen. För övrigt tillägger respondenten följande: ”Systeam Malmö 
som är vår partner bör bredda sin organisation så att man kan få hjälp av mer än en 
person. Om man beslutat att köpa konsulttjänster dröjer det innan man kan få hjälp.”  

Santex System AB 

På frågan vilken innebörd som läggs i begreppet kyndnytta svarar respondenten: ”Vad 
mitt arbete har för värde för kunden.” Santex System:s ledning tar hänsyn till 
kundnytta i sin strategi för val och införande av affärssystem på följande sätt: 
”Finansiellt – Tjänar vi pengar, så kan företaget utvecklas utan att vi måste höja 
priserna i samma utsträckning.” Vidare om företaget har kriterier/mått som används 
för att utvärdera på vilket sätt affärsystemet skapar nytta för företaget så visste inte 
respondenten om de hade några, men något fanns nog. De kriterier som respondenten 
anser att en IT-investering skall uppfyllas för att skapa nytta för organisationen är 
förbättringar som gör det dagliga arbetet snabbare, enklare och mer tillförlitligt. För 
övrigt har respondenten inget att tillägga. 

AB Tripasin 

Den innebörd som respondenten lägger i begreppet kundnytta är att kunna tillverka 
kundens önskemål, t ex märkning, spårbarhet snabb information mm. AB Tripasin: s 
ledning tar hänsyn till kundnytta i sin strategi för val och införande av affärssystem 
genom att stor tonvikt läggs på flexibilitet eftersom man alltid måste kunna leva upp 
till kundens krav, och dessa förändras över tiden. Företaget har inga kriterier/mått som 
kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystemet skapar nytta för företaget 
utan respondenten svarar följande: ”Nej, vad är ökad kontroll värt t ex? Vad är 
tillgång till viss statistik värt?” De kriterier som respondenten anser att en IT-
investering bör uppfylla för att skapa nytta i organisationen är att det måste accepters i 
organisationen i alla led. Detta låter sig endast göras om var och en ser nytta för sin 
tjänst/avdelning. Vidare bör klara och tydliga mål med investeringen sättas upp och 
förankras i organisationen. 

Sammanfattning – Frågor gällande kundnytta 

Den innebörd som respondenterna anser att begreppet kundnytta har handlade 
generellt om kunden. Allt från att kunna tillverka kundens önskemål, vad företagets 
arbete har för värde för kunden, kundens nytta av försäljningsvaran samt det resultat 
som förändringen ger företaget. Företagen tog hänsyn till kundnytta i sin strategi för 
val och införande av affärssystem på olika sätt. Två av företagen har kriterier /mått 
som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystemet skapar nytta för 
företaget, de övriga två företagen hade inga kriterier/mått i detta sammanhang av 
olika anledningar. Vidare för ett av de företag som hade kriterier/mått bör och kan 
dessa utvecklas. För kompletta svar se bilaga B – E under respektive företag och 
fråga. 
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8.4 Analys 
Det som kan sägas utifrån de svar som givits från respondenterna på de olika 
företagen är att det handlar om olika branscher. Detta visar att Jeeves Enterprise finns 
i olika branscher. Vidare handlar det om något olika befattningar, medan användandet 
av systemet skiljer sig mer. Att det handlar om olika branscher kan inte undgås i 
denna undersökning eftersom ingen inriktning har gjorts på en specifik bransch. 
Vidare visar detta att ett affärsystem kan användas i olika företag och branscher. 
Användandet av affärssystemet kan bero på vilken befattning och arbetsuppgift som 
råder men de som har liknande befattningar i denna undersökning använder 
affärssystemet på olika sätt. Respondenten på Nohau Elektronik AB använde systemet 
mycket lite endast till att göra månadsrapporter medans respondenten på Skånska 
Byggvaror AB använde affärssystemet som ett analysverktyg samt till att ta fram 
beslutsunderlag. Vad detta kan bero på enligt min åsikt är graden av användandet, då 
respondenten på Nohau Elektronik AB använde systemet väldigt lite kan bero på 
avsaknad av rutin och därmed avsaknad av erfarenhet. Detta enligt min åsikt kan leda 
till olika åsikter om systemet i fråga och därmed att man inte är nöjd med systemet 
som införts. Vidare användes affärssystemet till kontroll och statistik vilket verkar 
vara en vanlig uppgift då det nämns av två respondenter.  

Affärssystemen infördes från 1998 fram till januari 2002, vilket leder till att det 
kanske finns olika versioner av Jeeves Enterprise hos de olika företagen beroende på 
när det nya affärsystemet infördes. Anledningarna till att företagen införde nya 
affärssystem var ganska lika då det handlade om att: 

• fortsätta utvecklingen  

• inte bromsas upp av det gamla systemet 

• fler möjligheter med ett nytt affärssystem  

• ökad kontroll 

De förväntningar som respondenterna hade på det nya affärssystemet var även rätt så 
lika då det handlade om: 

• flexibilitet 

• enkelhet 

• logik 

• pålitlighet 

• snabbhet 

Anledningarna och förväntningarna enligt min åsikt beror på att det är dessa faktorer 
som ett företag eftersträvar vid byte eller införande av ett affärssystem. Detta då man 
vill att företaget ska utvecklas samt att systemet ska ge fler möjligheter samt att inte 
stanna upp i utvecklingen på grund av ett gammalt system. Vidare enligt min åsikt är 
det ganska logiska förväntningar som finns på ett nytt system då man vill att det ska 
vara enkelt, logiskt samt pålitligt. För vem vill ha ett system som inte uppfyller detta? 

Vidare var det olika anledningar till val av just Jeeves Enterprise, men företagen har 
köpt in nästan samma komponenter. Komponenterna valdes efter företagens behov. 
En komponent köps inte in då inte användning finns för den i företaget! 
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Affärssystemet uppfyllde i stort företagens behov men några saker var det som inte 
uppfylldes. Samtliga företag undersökte andra affärssystem men alla valde Jeeves 
Enterprise av olika anledningar. Två av respondenterna var nöjda med det nya 
affärssystemet och en respondent var inte nöjd. Den sista respondenten kan väl sägas 
vara halvnöjd då denne svarat nja. Den respondent som inte var nöjd beror på enligt 
min uppfattning av vad respondenten sagt är graden av användning av systemet. 

Innebörden som respondenterna lade i begreppet kundnytta var olika, detta kan bero 
på vad man anser att begreppet betyder eller personers olika uppfattningar om 
kundnytta. Men generellt kan sägas att det handlade om företagens arbete för kunden 
samt önskemål. Företagens ledning tog också hänsyn till kundnytta i sin strategi för 
val och införande av affärssystem på olika sätt. Två av företagen hade kriterier/mått 
som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystemet skapar nytta för 
organisationen. I ett av företagen behövdes dessa kriterier/mått utvecklas, detta 
kanske för att i fortsättningen kunna följa upp investeringar som görs i företaget på ett 
bättre sätt än i dagsläget. De kriterier som en IT-investering ska innehålla var det 
olika svar från de olika företagen. För övrigt kan sägas utifrån en del svar så verkade 
SYSteam lovat en hel del vid dessa byten av affärssystemen till de olika företagen 
angående support. 

Vad som kan sägas generellt är att det handlar om förbättringar och utveckling som 
föjld av en IT-investering. Vidare ska klara och tydliga mål sättas upp med en 
investering och förankras i organisationen. Genrellt handlar det också om utveckling, 
ökade möjligheter samt ökad kontroll då detta var anledningar till att byta/införa ett 
nytt affärssystem. Kan man då koppla dessa kriterier till en existerande modell 
(PENG)? Efter en jämförelse av vad literaturen säger är min åsikt att detta är möjligt.  

Enligt Dahlgren m.fl. (2000) har PENG alltmer kommit att användas som ett praktiskt 
hjälpmedel för verksamhetsutveckling. Det handlar således inte främst om att 
nyttovärdera för att få underlag för att säga ja eller nej till en planerad investering. Det 
handlar enligt Dahlgren m.fl. (2000) istället om att förbättra den tilltänkta 
investeringen så att den ger högsta möjliga nettonytta i verksamheten, det vill säga om 
att utveckla verksamheten. Ofta finns det en idé om hur en investering ska utformas, 
till exempel vid införande av elektronisk handel. Om en sådan tilltänkt investering 
nyttovärderas med PENG kommer nyttoeffekter att identifieras, struktureras och 
värderas i kronor skriver Dahlgren m.fl. (2000). Även om många av de viktigaste 
nyttoeffekterna tidigare intuitivt beaktats leder det strukturerade arbetssätt som 
känneteckans av PENG till ett tydliggörande av vad som är viktigt och en samsyn 
kring detta (Dahlgren m.fl.,  2000). Resultatet blir enligt Dahlgren m.fl. (2000) en 
fokusering på det som är viktigt att uppnå och – vilket också är väsentligt – att sådant 
som är mindre viktigt kanske kan läggas åt sidan. 
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9 Resultat och slutsats 
I detta avsnitt ges en sammanfattning och beskrivning av det resultat som 
framkommit. Vidare ges en slutsats av det resultat som framkommit. 

9.1 Resultat 
Detta arbete gick ut på att undersöka ”Vilka kriterier ska en IT-investering uppfylla 
för att skapa nytta för organisationen”?, vilket jag tycker att jag fått svar på, då en 
jämförelse kunde göras med vad litteraturen säger. Det resultat som framkommit av 
enkätundersökningen är att det finns olika uppfattningar om vilka kriterier en IT-
investering ska uppfylla för att skapa nytta för organisationen. De kriterier som 
framkommit är att en IT-investering ska uppfylla:  

• Företagets behov och framtida utveckling 

• Ge en effektivisering och bättre verktyg än vad man hade före investeringen. 

• Förbättringar som gör det dagliga arbetet snabbare, enklare och mer 
tillförlitligt. 

• Investeringen måste accepters i organisationens alla led. Detta låter sig endast 
göras om var och en ser nytta för sin tjänst/avdelning. Klarar och tydliga mål 
med investeringen bör sättas upp och förankras i organisationen. 

Den huvudfråga som finns i detta arbete har enligt min åsikt besvarats då det 
framkommit kriterier som en IT-investering ska uppfylla för att skapa nytta för 
organisationen. Kriterierna som nämnts ovan har framkommit av den 
enkätundersökning som utförts. Detta svar är enligt min åsikt tillräckligtr då det är 
kunden som besvarat frågan och det var utifrån kundens perspektiv som frågan gällde. 
Eftersom respondenterna anser att kriterier som en IT-investering ska uppfylla för att 
skapa nytta för organisationen är utveckling och förbättring kan en likhet med 
litteratur av Dahlgren m.fl (2000) (kapitel 8.4) göras enligt min åsikt. Vidare för att ge 
ett bättre beslutsunderlag har denna fråga inte besvarats direkt enligt min åsikt, en del 
av de kriterier som framkommit kan leda till ett bättre beslutsunderlag som t ex. att 
det dagliga arbetet blir snabbare, enklare och framförallt enligt min åsikt tillförlitligt.  
Men jag anser att med kriterier som utveckling och förbättring i företagens syfte med 
en IT-investering också leder till ett bättre beslutsunderlag då företagen gör in för 
detta då de vet vad de vill få ut av en IT-investering och har detta i sin tanke vid valet 
av ett affärssystem. 

Vad gäller det förväntade resultatet utöver det huvudproblem som råder har de övriga 
frågorna besvarats som förväntats, med avseende på de olika förväntningar och 
anledningar till att investera i ett nytt affärssystem. Vad gäller innebörden i begreppet 
kundnytta så ses detta ganska likt med vad som avsågs i bakgrundskapitlet (kapitel 
3.1). Respondenterna ansåg generellt att kundnytta handlade om företagens arbete och 
önskemål för kunden vilket kan jämföras med en leverantör och en köpare av ett 
affärssystem. Det var en repsondent som svarade enligt vad som avsågs med 
kundnytta i detta arbete och svaret var: ”det resultat som förändringen ger företaget”. 
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9.2 Slutsats 
Resultat som framkommit är att förtetagen har en del olika tillvägagånssätt vid val av 
affärssystem men mer lika förväntningar och anledningar till att byta/införa ett 
affärssystem. Slutsatsen kan dras att det handlar generellt om: 

• Utvecklin 

•  förbättring  

Förväntningarna på affärssystemet var: 

• Enkelhet 

• Logiskt 

• Flexibellt.  

Anledningen till att företagen väljer att köpa in olika komponenter beror på att de har 
olika behov och olika typer av branscher. Men i den undersökning som utfördes i 
detta arbete visar att det finns komponenter som de flesta företagen köper in (order, 
fakturering, redovisning samt MPS). Vidare var majoriteten nöjd med deras 
affärssystem. Slutsatsen kan också dras med avseende på om företagen har 
kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystemet skapar 
nytta för företaget att det inte är någon majoritet som har detta. Om fler företag 
arbetar fram olika kriterier/mått för utvärdering kan detta enligt min åsikt leda till att 
företagen ser vad en investering verkligen leder till samt om den gett någon nytta för 
företaget. 

9.3 Vad kan resultatet användas till? 
Vad detta resultat samt arbete kan användas till är enligt min åsikt att företag kan få 
en kännedom om vad en nyttovärdering kan leda till. Vidare få kännedom om hur en 
sådan nyttovärdering går till enligt den litteratur som tagits upp i detta arbete. Vidare 
kan resultatet användas till att kunna se vad olika företag har för förväntningar och 
kunna jämföra dessa med vad en leverantör anser vad kunden har för förväntningar, 
detta för att kunna utforksa om de ligger på samma nivå. Vidare för en leverantör att 
kunna se vad kunderna har för olika anledningar till att byta/införa ett nytt 
affärssystem. Företagen som ingick i enkätundersökningen kommer att få ta del av det 
resultat som framkommit genom att de kommer att få ett exemplar var av denna 
rapport. På så sätt anser jag att det ger en kvalitetssäkring av det resultat som 
framkommit. 
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10 Diskussion 
I detta avsnitt ges en diskussion runt arbetet i helhet samt en del erfarenheter som jag 
fått under arbetets gång. Vidare ges förslag på fortsatt arbete. 

10.1 Diskussion 
Detta arbete gick ut på att undersöka ”Vilka kriterier ska en IT-investering uppfylla 
för att skapa nytta för organisationen”?, vilket jag tycker att jag fått svar på, då en 
jämförelse kunde göras med vad litteraturen säger. Vidare fick jag ett svar från 
respondenterna angående kundnytta som var ganska likt vad jag avser med begreppet 
kundnytta. Detta trodde jag inte när jag började arbeta med detta ämne. För övrigt är 
nöjd med mitt arbete och det resultat som jag fått av den enkätundersökning som 
gjorts. Om jag ska reflektera över genomförandet så har jag fått en del erfarenhet av 
att söka information och litteratur samt att kunna värdera denna. Vidare vad gäller 
enkätundersökning så kan jag säga att det gäller att ”ligga på” när man väl skickat ut 
enkäten så att man får tillbaka svaren. Men jag tror att det hjälpte att kontakta 
företagen och respondenterna innan jag skickade ut frågorna för att höra om de ville 
svara på mina frågor. Även om det inte handlade mer än om fyra företag så är jag 
väldigt positivt överraskad till att alla svaren kom tillbaka. Detta eftersom jag från 
tidigare arbeten gjort enkätundersökning och då har bortfallet varit betydligt större, 
men då var det också fler respondenter. ”Men 100 % utdelning är inte alls fel!” En 
annan sak är att det gäller att börja skriva på bakgrundskapitlet i god tid så att man 
inte har detta efter sig då arbetet börjar lida mot sitt slut. Klart att det har varit en del 
ändringar att göra men att man fått fram de olika avsnitt och ämnen som man ska ta 
upp i rapporten. Vidare en mycket viktig faktor i ett sådant här arbete är att det gäller 
att ta reda på vad man verkligen ska göra och är ute efter med sitt arbete – alltså 
problemområdet och framförallt problemprecisering. Den tidsplan som togs fram i 
början av detta arbete har jag kunnat följa till stor del, jag tycker själv att jag klarat de 
datum för de olika delinlämningarna på ett bra sätt. Till sist tycker jag att det är 
väldigt bra med handledare på skolan då man kan få feedback på sitt arbete. Vidare att 
man kan ha möte tillsammans med både handledare och examinator så att man vet hur 
man ligger till och att man inte helt och hållet är ute och cyklar. 

10.2 Förslag på fortsatt arbete 
Förslag på fortsatt arbete är att göra en fullständig nyttovärdering med PENG-
modellen. Detta är ett ganska stort arbete men vore väldigt intressant. Vidare förslag 
är att utföra ett arbete mer inriktat på leverantörens synvinkel med avseende på 
kundnytta och deras arbetssätt vid en kunds inköp av ett affärssystem. Vidare att 
kunna undersöka leverantörens kriterier/mått för at utvärdera på vilket sätt ett 
affärssystem skapar nytta för kunden. 
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Bilaga A Enkät 
 

Enkät gällande ökad kundnytta vid val av affärssystem 
 

============================================================= 

Hej! 

 

Jag heter Marcus Persson och studerar på Högskolan i Skövde på det 
systemvetenskapliga programmet. Detta är min sista termin och jag gör nu ett 
examensarbete som handlar om byte/val av affärssystem. Detta arbete utförs i 
samarbete med SYSteam. Det affärssystem arbetet handlar om är Jeeves Enterprise.  

Syftet med den här enkätundersökningen är att identifiera kriterier som gör att en IT-
investering i ett affärssystem skapar ökad nytta för kunden. Min förhoppning är att 
enkätsvaren kommer att ge mig underlag för att kunna utveckla ett ramverk som kan 
användas för att förbättra kundens beslutsunderlag gällande kundnytta vid valet av 
affärssystem. 

Svaren kan, om så önskas, behandlas helt konfidentiellt så att ingen utomstående kan 
ta del av de svaren på det sätt att respondentens identitet kan igenkännas. Om Ni inte 
vill att företagets namn ska nämnas i rapporten, var vänlig och skriv detta i enkäten. 
Jag kommer sedan när min rapport är klar att skicka Er ett exemplar för att Ni skall 
kunna ta del av resultatet från denna undersökning. Jag vore tacksam om ni svarat 
senast torsdagen den 17 april 2003. 

 

Om du har frågor gällande enkäten, får du gärna kontakta mig. Min e-mail adress är 
a00marpe@ida.his.se 

 

Tack för Din medverkan!  

 

Marcus Persson 

 

============================================================= 

 

Allmänna frågor 

………………………………………………………………… 
1. Vad är det för typ av bransch Du arbetar inom? 

………………………………………………………………… 
2. Vilken befattning har Du på företaget? 
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………………………………………………………………… 
3. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

 

………………………………………………………………… 
4. På vilket sätt använder Du affärssystem i Ditt arbete? 

 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande affärssystem 
 

………………………………………………………………… 
5. När infördes det nya affärssystemet? (Förutsättning att det gäller ett byte/nytt 
system) 

 

………………………………………………………………… 
6. Vad var anledningen till att Ert företag införde ett nytt affärssystem? 

 

………………………………………………………………… 
7. Vilka förväntningar hade Du på det nya affärssystemet 

a. Gällande funktionalitet 

b. Gällande inlärning 

c. Gällande anpassning 

d. Gällande användbarhet 

e. Övriga förväntningar 

 

 

………………………………………………………………… 
8. Vad var avgörande vid val av Jeeves Enterprise? 

 

 

………………………………………………………………… 
9. Vilka komponenter i Jeeves Enterprise valde ni att köpa? 
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a. Varför valdes just dessa komponenter? 

b. Hur gick valet till? 

 

………………………………………………………………… 
10. Uppfyllde affärssystemet Era förväntningar? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, vad var det som inte motsvarade Era förväntningar? 

 

………………………………………………………………… 
11. Undersökte Ert företag andra alternativ än Jeeves Enterprise? 

a. Om ja, varför valdes inte det alternativa systemet? 

 

………………………………………………………………… 
12. Är Du nöjd med Jeeves Enterprise? 

 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande kundnytta 
 

………………………………………………………………… 
13. Vilken innebörd lägger Du i begreppet kundnytta? 

 

………………………………………………………………… 
14. På vilket sätt tar företagets ledning hänsyn till kundnytta i sin strategi för val 

och införande av affärssystem? 

 

………………………………………………………………… 
15. Har Ni kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystem 

skapar nytta för företaget? 

 

 

 

………………………………………………………………… 
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16. Vilka kriterier anser Du att en IT-investering bör uppfylla för att skapa nytta 
för organisationen? 

 

………………………………………………………………… 
17. Har Du något övrigt Du vill lägga till? 
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Bilaga B Enkätsvar Nohau Elektronik AB 
 

Allmänna frågor 
 

………………………………………………………………… 
1.  Vad är det för typ av bransch Du arbetar inom? 

Försäljning av Elektronik 

 

 

………………………………………………………………… 
2. Vilken befattning har Du på företaget? 

Ekonomichef 

 

………………………………………………………………… 
3. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

Ansvar för ekonomi, administration och personal 

 

………………………………………………………………… 
4. På vilket sätt använder Du affärssystem i Ditt arbete? 

Mkt lite endast för att göra månadsrapporter 

 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande affärssystem 
 

………………………………………………………………… 
5. När infördes det nya affärssystemet? (Förutsättning att det gäller ett byte/nytt 
system) 

1998 

………………………………………………………………… 
6. Vad var anledningen till att Ert företag införde ett nytt affärssystem? 

På grund av att vi körde ett gammalt DOS program och ville ha fler möjligheter 
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………………………………………………………………… 
7. Vilka förväntningar hade Du på det nya affärssystemet 

a. Gällande funktionalitet 

b. Gällande inlärning 

c. Gällande anpassning 

d. Gällande användbarhet 

e. Övriga förväntningar 

 

Förväntningarna av det nya systemet såg vi bara som positiv (för mkt) och att problem 
som skulle dyka upp skulle smidigt lösas med deras duktiga support personal(?????). 

………………………………………………………………… 
8. Vad var avgörande vid val av Jeeves Enterprise? 

 

Vi köpte Jeeves pga av att vi hade ett DOS program som dom lovade att det gick att 
konventera från. Vilket INTE gick. En stor positiv sak var också den oerhört duktiga 
support personal som fanns på företaget. 

 

………………………………………………………………… 
9. Vilka komponenter i Jeeves Enterprise valde ni att köpa? 

a. Varför valdes just dessa komponenter? 

b. Hur gick valet till? 

Ekonomi, OLF, inköp och beställning 

Det är vårt behov då vi endast är ett försäljningsbolag 

Vi valde Jeeves pga av att den smidig lösningen med historik från tidigare 
program (trodde vi????). 

 

………………………………………………………………… 
10. Uppfyllde affärssystemet Era förväntningar? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, vad var det som inte motsvarade Era förväntningar? 

Ja. Vi kan göra det mesta som vi vill med systemet 
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………………………………………………………………… 
11. Undersökte Ert företag andra alternativ än Jeeves Enterprise? 

a. Om ja, varför valdes inte det alternativa systemet? 

 

Ja, Men pga av att SysTeam lovade att gammal information kunde konverteras till 
Jeeves blev detta en avgörande orsak och den tidigare supporten på det gamla 
systemet. 

 

………………………………………………………………… 
12. Är Du nöjd med Jeeves Enterprise? 

 

Nej. Absolut inte. Alldeles för okunnnig personal och ingen kundvård. 

 

 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande kundnytta 
 

………………………………………………………………… 
13. Vilken innebörd lägger Du i begreppet kundnytta? 

 

Kundens nytta av försäljningsvaran. 

 

………………………………………………………………… 
14. På vilket sätt tar företagets ledning hänsyn till kundnytta i sin strategi för val 

och införande av affärssystem? 

 

Vi gjorde en spec. kravlista innan vi gick ut och tittade på nya progam. 

………………………………………………………………… 
15. Har Ni kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystem 

skapar nytta för företaget? 
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Nej 

 

………………………………………………………………… 
16. Vilka kriterier anser Du att en IT-investering bör uppfylla för att skapa nytta 

för organisationen? 

 

Företagets behov och framtida utveckling 

 

………………………………………………………………… 
17. Har Du något övrigt Du vill lägga till? 
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Bilaga C Enkätsvar Skånska Byggvaror AB 
 

Allmänna frågor 
 

………………………………………………………………… 
1.Vad är det för typ av bransch Du arbetar inom? 

Postorder/byggbranschen 

………………………………………………………………… 
2.Vilken befattning har Du på företaget? 

Administrativ chef 

………………………………………………………………… 
3. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

Ekonomi-IT-personal ansvar 

………………………………………………………………… 
4. På vilket sätt använder Du affärssystem i Ditt arbete? 

Analysverktyg och framtagning av beslutsunderlag. 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande affärssystem 

………………………………………………………………… 
5. När infördes det nya affärssystemet? (Förutsättning att det gäller ett byte/nytt 
system) 

1 januari 2002 

………………………………………………………………… 
6. Vad var anledningen till att Ert företag införde ett nytt affärssystem? 

Undvika att företagets utveckling bromsas .Bef system utvecklades ej 

Undvika kostsamma avbrott och stillestånd. 

Få ett effektivare arbetssätt för användarna. 

Få säkrare analyser och beslutsunderlag. 

Koppling Webb-butik 

MPS 
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………………………………………………………………… 
7. Vilka förväntningar hade Du på det nya affärssystemet 

a. Gällande funktionalitet stabilt,enkelt att använda 

b. Gällande inlärning bra dokumentation 

c. Gällande anpassning max 2% 

d. Gällande användbarhet felxibelt-brett 

e. Övriga förväntningar nya impulser för utveckling av företagets 
administration 

………………………………………………………………… 
8. Vad var avgörande vid val av Jeeves Enterprise? 

Rätt storlek i förhållande till SKB och dess strategiska plan. 

Flera sidosystem  ex Webb-butik,verkstadsrapportering,Olab etc 

Priset 

………………………………………………………………… 
9. Vilka komponenter i Jeeves Enterprise valde ni att köpa? 

a. Varför valdes just dessa komponenter?  

Behörighetssystem,Redovisning,OFL,reskontra kund-lev 

Inköp,MPS,markand,Crystal reports 

b. Hur gick valet till? Behovsanalys,kravspecifikation togs 

fram.Aktivt deltatagande från användarna. 

………………………………………………………………… 
10. Uppfyllde affärssystemet Era förväntningar? 

a. Om ja, på vilket sätt? I stort. Det var ett modernt brett system. 

b. Om nej, vad var det som inte motsvarade Era förväntningar? 

Undantag vår reklamations hantering , plock o pack samt fakturering. 

Troligtvis underskattning av hur komplex våra rutiner var, av Systeams konsulter. 

Detta medförde att tidsplanen blev kraftigt försenat. 

………………………………………………………………… 
11. Undersökte Ert företag andra alternativ än Jeeves Enterprise? 

a. Om ja, varför valdes inte det alternativa systemet? 

Ja. 

Smalare system med färre sidosystem. 
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………………………………………………………………… 
12. Är Du nöjd med Jeeves Enterprise? 

Ja 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande kundnytta 
 

………………………………………………………………… 
13. Vilken innebörd lägger Du i begreppet kundnytta? 

Det resultat som förändringen ger företaget. 

T ex höjd effektivitet,säkrare input-output från systemet, 

snabbare information av företagets resultat. 

………………………………………………………………… 
14. På vilket sätt tar företagets ledning hänsyn till kundnytta i sin strategi för val 

och införande av affärssystem? 

Genom att i utvärderingsprocessen ta med företagets mål och strategiska plan. 

………………………………………………………………… 
15. Har Ni kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystem 

skapar nytta för företaget? 

 

Ja, men kan och bör utvecklas. 

………………………………………………………………… 
16. Vilka kriterier anser Du att en IT-investering bör uppfylla för att skapa nytta 

för organisationen? 

Ge en effektivisering och bättre verktyg än vad man hade före investeringen. 

………………………………………………………………… 
17. Har Du något övrigt Du vill lägga till? 

 
Systeam Malmö som är vår partner bör bredda sin organisation 

så att man kan få hjälp av mer än en person. 

Om man beslutat att köpa konsulttjänster dröjer det innan man 

kan få hjälp.  
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Bilaga D Enkätsvar Santex System AB 
 

Allmänna frågor 
 

………………………………………………………………… 
1.Vad är det för typ av bransch Du arbetar inom? 

Byggbranschen, vi säljer inglasade uterum 

………………………………………………………………… 
2.Vilken befattning har Du på företaget? 

Konstruktionschef 

………………………………………………………………… 
3. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

Leda och planera konstruktionsarbetet på Santex System AB, samt även deltaga i det 
dagliga arbetet. Jag är även ansvarig för företagets Internetbaserade säljstödsprogram. 

………………………………………………………………… 
4. På vilket sätt använder Du affärssystem i Ditt arbete? 

Registrering av kundorder, sökning av statistik 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande affärssystem 

………………………………………………………………… 
5. När infördes det nya affärssystemet? (Förutsättning att det gäller ett byte/nytt 
system) 

1998 

………………………………………………………………… 
6. Vad var anledningen till att Ert företag införde ett nytt affärssystem? 

Det gamla var troligtvis inte tillräckligt bra (vet inte exakt anledning, jobbade inte här 
då) 

………………………………………………………………… 
7. Vilka förväntningar hade Du på det nya affärssystemet 

a. Gällande funktionalitet  Pålitlighet 

b. Gällande inlärning   Lättanvänt 

c. Gällande anpassning  Flexibelt 
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d. Gällande användbarhet  Enkelt och logiskt 

e. Övriga förväntningar  Snabbt, exakt 

………………………………………………………………… 
8. Vad var avgörande vid val av Jeeves Enterprise? 

Vet ej 

…………………………………………………………………
……… 
9. Vilka komponenter i Jeeves Enterprise valde ni att köpa? 

a. Varför valdes just dessa komponenter?  Vet ej 

b. Hur gick valet till?     Vet ej 

………………………………………………………………… 
10. Uppfyllde affärssystemet Era förväntningar? 

a. Om ja, på vilket sätt?   Sökningar funkar bra 

b. Om nej, vad var det som inte motsvarade Era förväntningar?     Vi har 
fortfarande inte fått alla funktionaliteter. 

………………………………………………………………… 
11. Undersökte Ert företag andra alternativ än Jeeves Enterprise? Ja (Concord, 
eller nåt…) 

a. Om ja, varför valdes inte det alternativa systemet?   Vet ej 

………………………………………………………………… 
12. Är Du nöjd med Jeeves Enterprise? 

Nja. 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande kundnytta 

………………………………………………………………… 
13. Vilken innebörd lägger Du i begreppet kundnytta? 

Vad mitt arbete har för värde för kunden. 

………………………………………………………………… 
14. På vilket sätt tar företagets ledning hänsyn till kundnytta i sin strategi för val 

och införande av affärssystem?  

 

Finansiellt. Tjänar vi pengar, så kan företaget utvecklas utan att vi måste höja priserna 
i samma utsträckning. 
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………………………………………………………………… 
15. Har Ni kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt affärssystem 

skapar nytta för företaget?  Inte vad jag vet, men något finns nog. 

………………………………………………………………… 
16. Vilka kriterier anser Du att en IT-investering bör uppfylla för att skapa nytta 

för organisationen? 

Förbättringar som gör det dagliga arbetet snabbare, enklare och mer tillförlitligt. 

………………………………………………………………… 
17. Har Du något övrigt Du vill lägga till? 

Nej. 
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Bilaga E Enkätsvar AB Tripasin 
 

Allmänna frågor 
 

………………………………………………………………… 
1.Vad är det för typ av bransch Du arbetar inom? 

Förpackningsbranschen 

………………………………………………………………… 
2.Vilken befattning har Du på företaget? 

VD 

………………………………………………………………… 
3. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

Det mesta 

………………………………………………………………… 
4. På vilket sätt använder Du affärssystem i Ditt arbete? 

Kontroll och statistik 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande affärssystem 

………………………………………………………………… 
5. När infördes det nya affärssystemet? (Förutsättning att det gäller ett byte/nytt 
system) 

Feb. 2001 

………………………………………………………………… 
6. Vad var anledningen till att Ert företag införde ett nytt affärssystem? 

Ökad kontroll, tillgång till alla för verksamheten 

………………………………………………………………… 
7. Vilka förväntningar hade Du på det nya affärssystemet 

a. Gällande funktionalitet Höga förväntningar på funktionalitet och 
kvalitet. 

b. Gällande inlärning  Enkelt, logiskt. 

c. Gällande anpassning  Hög flexibilitet var ett krav. 
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d. Gällande användbarhet Höga krav eftersom så många ”icke-
datakunniga” personer skulle arbeta i systemet. 

e. Övriga förväntningar   

 

………………………………………………………………… 
8. Vad var avgörande vid val av Jeeves Enterprise? 

Anpassningsbart/flexibelt, uppgraderingsbart utan för stora kostnader samt 
funktionsrikt. 

………………………………………………………………… 
9. Vilka komponenter i Jeeves Enterprise valde ni att köpa? 

MPS, order, lager, fakturering, redovisning 

a. Varför valdes just dessa komponenter?  

Vårt behov styrde 

b. Hur gick valet till?  

När väl valet att köpa Jeeves fattats så fans det inte mycket att välja på. 

………………………………………………………………… 
10. Uppfyllde affärssystemet Era förväntningar?  

 Till stor del. 

a. Om ja, på vilket sätt?   

 Det mesta av vårt behov täcks in. 

b. Om nej, vad var det som inte motsvarade Era förväntningar? 

Usla rapporter/rapportgenerator, dålig dokumentation 

………………………………………………………………… 
11. Undersökte Ert företag andra alternativ än Jeeves Enterprise? 

a. Om ja, varför valdes inte det alternativa systemet? 

Några andra undersöktes men inget system var så flexibelt och 
uppgraderingsbart som Jeeves. 

………………………………………………………………… 
12. Är Du nöjd med Jeeves Enterprise? 

Ja, bortsett från 10b. 

………………………………………………………………… 
 

Frågor gällande kundnytta 

………………………………………………………………… 
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13. Vilken innebörd lägger Du i begreppet kundnytta? 

Att vi kan tillverka kundens önskemål, t ex märkning, spårbarhet, snabb 
information mm. 

 

 

………………………………………………………………… 
14. På vilket sätt tar företagets ledning hänsyn till kundnytta i sin strategi för val 

och införande av affärssystem? 

Stor tonvikt lades på flexibilitet eftersom vi alltid måste kunna leva upp till 
kundens krav, och dessa förändras över tiden. 

………………………………………………………………… 
15. Har Ni kriterier/mått som kan användas för att utvärdera på vilket sätt 

affärssystem skapar nytta för företaget? 

Nej. Vad är ökad kontroll värt t ex? 

Vad är tillgång till snabb statistik värt? 

………………………………………………………………… 
16. Vilka kriterier anser Du att en IT-investering bör uppfylla för att skapa nytta 

för organisationen? 

Det måste accepters i organisationens alla led. Detta låter sig endast göras om 
var och en ser nytta för sin tjänst/avdelning. Klarar och tydliga mål med 
investeringen bör sättas upp och förankras i organisationen. 

………………………………………………………………… 
17. Har Du något övrigt Du vill lägga till? 

 

 

 



Bilaga F 

 

 

51 

Bilaga F - PENG (Prioritering efter nyttogrunder) 

Steg 1 Bestämma syftet 

Varför? 

Varför ska vi göra en nyttoanalys? Är det för att följa upp en redan gjord investering 
och konstatera vilken slags nytta vi uppnått? Eller vill vi veta den potentiella nyttan 
med en eventuell, kommande investering? Förutsättningarna är många enligt 
Dahlgren m.fl. (2000). Om ett eller flera huvudmål har satts blir syftet med analysen 
att ta reda på hur dessa huvudmål nås. Utgångsläget kan också vara att ansvariga vill 
veta hur mycket nytta som kan skapas med en viss investering eller satsning på ett 
visst område, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Det kan också röra sig om en 
kombination av uppföljning och bedömning av en potentiell nytta! Ledningen vill 
veta vad som åstadkommits men också vad som inte åstadkommits, det vill säga 
vilken nytto-potential som finns kvar. Andra syften kan vara att företaget vil ha ett 
bättre beslutsunderlag inför en betydande investering eller att de vill ha ett bättre 
underlag för att få fram en kravspecifikation (Dahlgren m.fl. 2000). 

Vilket objekt ska analyseras? 

Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så ska syftet också bestämma ”objektet”, det vill säga 
vilket område, vilken process eller vilket system som ska analyseras. Det kan handla 
om en hel verksamhet (företag, kommun etc) eller delar av den (avdelning, 
förvaltning etc). Andra objekt (och kanske vanligare) är en viss process, ett visst 
system eller någon typ av infrastrukturell satsning, skriver Dahlgren m.fl. (2000). 
Ytterligare frågeställningar (objekt) kan vara: ”Hur kan vi förbättra vår kundservice?” 
enligt Dahlgren m.fl. (2000). 

Sätt huvudmål för de objekt som ska analyseras! 

Nyttoanalysen underlättas av att huvudmål för objektet har definierats (figur 4). Enligt 
Dahlgren m.fl. (2000) exempelvis: 

• Vi vill höja intäkterna med 20 procent med hjälp av ett nytt säljstödsystem 

• Vi tror att prisnivån till följd av bättre kundorientering kan höjas med 5 
procent 

• Med bättre kundbearbetning kan volymen öka med 15 procent 
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Vi får då grunden till den nyttostruktur som blir resultatet av analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Huvudmålen för definierad verksamhet efter  Dahlgren m.fl. (2000). 

Tidsaspekter 

Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så måste noll- respektive nyttoläge definieras. När 
uppstår den nytta som ska värderas? Vid uppföljning är det troligt att nyttan värderas 
vid uppföljningstillfället. Men vad ska vi jämföra mot? Är det mot nyttan som gällde 
vid implementeringstilfället? Eller har andra åtgärder vidtagits efter implementeringen 
som inte ska påverka vårt nyttovärde? Precis samma resonemang gäller vid 
värderingen av den potentiella nyttan, skriver Dahlgren m.fl. (2000). Ska noll-läget 
vara när vi gör analysen, vid implementeringen eller vid ett ännu senare tillfälle 
beroende på andra åtgärder? Uppstår nyttan vid implementeringen eller strax därefter? 
Tar det ett år eller kanske tre år? Dahlgren m.fl. (2000) skriver att om kostnader och 
nytta uppstår ojämnt i tiden kan det vara klokt att värdera och beskriva resultatet i 
flera stapeldiagram eller att göra en nuvärdesanalys och visa den i stapeldiagramet. 

Alternativ? 

Ibland kan det vara aktuellt att jämföra flera alternativ som kan ha olika 
nyttosekvenser. Det är viktigt att tänka på att noll-läget också kan vara föränderligt, 
det vill säga om ingenting görs så kanske nyttan utvecklas negativt, skriver Dahlgren 
m.fl. (2000). Enligt Dahlgren m.fl. (2000) kan exempelvis 10 procent av försäljningen 
tappas om vi inte investerar i ett nytt säljstödsystem, men öka densamma med 20 
procent om vi gör det. Nyttan är ju då 20 + 10 = 30 procentenheter, skriver Dahlgren 
m.fl. (2000). 

Steg 2 Skapa insikt 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så är kvaliteten i nyttoanalysens resultat till stor del 
beroende på om rätt personer deltar i analysen. Med rätt personer i gruppen avses de 
som kan objektet, det vill säga besitter gedigen verksamhetskunskap. Några deltagare 
måste också kunna ta ansvar för de värderingar som ska göras i analysen. Arbetet med 
nyttoanalyser handlar mer om nyttan i verksamheten och mindre om IT-kostnader 
(även om dessa också är en viktig del), skriver Dahlgren m.fl. (2000). För att få med 
rätt personer måste motivation för deltagande skapas samt förankra insikten om 
behovet i ledningen. 

Högre intäkter 

100             120 
Högre volym 

100             115 

Högre pris 

100             105 
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Hur ska insikten skapas? 

Dahlgren m.fl. (2000) anser att det goda exemplets makt är stor. De goda exemplen 
ska försöka hittas inom verksamheten, gärna kompletteras med externa 
framgångsexempel. Cheferna måste övertygas om att PENG-analys behandlar 
verksamhetens förändringsmål – inte tekniken skriver Dahlgren m.fl. (2000). Fokus 
ska läggas på relevanta framgångsfaktorer som till exempel lönsamhet, kundservice, 
ledtider och liknande för att skapa förståelse och insikt. Nyttovärdet kommer ofta 
fram i två steg. Dels redovisas förändringen i termer som kortare ledtid, högre kvalitet 
etc, dels i beloppsvärden som ett resultat av den första bedömningen (Dahlgren m.fl. 
2000). Det är viktigt att inse att det inte handlar om ”bokföringsprecision”. Vi kan inte 
mäta alla effekter utan måste ofta nöja oss med subjektiva värderingar skriver 
Dahlgren m.fl. (2000). Det kan till och med bli fråga om intervall i stället för ett till 
synes exakt belopp. Men det är värderingar som är gjorda av de personer i 
verksamheten som har den bästa kompetensen. En sak är säker enligt Dahlgren m.fl. 
(2000): Vi har alltid betydligt större kunskap efter än före en PENG-analys. 
Ledningen får inte överlåta denna typ av frågor till IT-specialisterna. 
Förändringsprojekten måste behandla helheten och tydligt beskriva IT-lösningar som 
en naturlig, integrerad del av verksamheten (Dahlgren m.fl. 2000). 

Steg 3 Bestäm och avgränsa objektet 
Dahlgren m.fl. (2000) skiver att även om vi bestämt att analysera till exempel 
”säljprocessen” så är det inte självklart vad vi menar. Dessutom kan tolkningen 
mellan olika personer variera högst avsevärt. Ingår hantering av förfrågningar? Är 
fakturering en del av säljprocessen? Eller uppföljning om kunden är nöjd med 
leveransen? Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så kan det också vara klokt att dokumentera 
de faktauppgifter som man kan förutse kommer att behövas (figur 5). Om nyttan 
kommer att handla om ledtider så är det en fördel att känna till nuvarande nivåer. Kan 
kvalitet förväntas vara en het faktor bör den nuvarande kvalitetsnivån kännas till för 
att kunna värdera förbättringspotentialen, skriver Dahlgren m.fl. (2000). 
Volymuppgifter, som exempelvis antal order, orderstorlekar, kundklagomål, 
telefontillgänglighet med mera, är också värdefullt att dokumentera inför de 
kommande stegen skriver Dahlgren m.fl. (2000). 

 

Objekt Är-läge Bör-läge Skillnad=Nytta Nyttovärde 

Antal order 320 000/år    

Antal kundklagomål 3000/år    

     

Figur 5. Faktauppgifter – Volymuppgifter efter Dahlgren m.fl. (2000). 

Steg 4 Beskriv objektet (processerna/systemen etc.) 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) är målet att jämföra nyttan mellan två olika tillstånd: Är- 
och Bör-läge. Ju bättre processerna före och efter kan beskrivas, desto lättare blir 
nyttoanalysen. Är-läget vållar oftast inte alltför stora problem skriver Dahlgren m.fl. 
(2000). Däremot kan Bör-läget vara svårare, bland annat beroende på när analysen 
görs. I de fall där analysen görs tidigt, vid till exempel en förstudie finns ofta en 
begränsad kunskap om den nya processen, skriver Dahlgren m.fl. (2000).  
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Ofta kan dock huvudpunkterna i den förändrade processen beskrivas tidigt. De 
modeller som är standard i aktuell verksamheten ska användas. Att bygga prototyper 
har visat sig vara ett bra sätt att underlätta nyttoanalysen (Dahlgren m.fl. 2000). 

Steg 5 Identifiera nyttoeffekterna 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så har flertalet PENG-analyser genomförts med hjälp av 
2-3 arbetsmöten på 4-6 timmar med 6-10 personer närvarande. Oftast har ”bottom-up-
principen” använts. Deltagarna har enskilt sökt efter nyttoeffekter på olika nivåer 
(stora och små effekter) och dokumenterat dessa på små lappar för att underlätta 
struktureringen i nästa steg. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) visar erfarenheten att det är 
viktigt med en processledare med PENG-kompetens. Av olika skäl kan det vara 
önskvärt att fler personer deltar i processen, men brainstormingen blir då jobbig om 
till exempel 16 personer deltar. Det finns därför två olika lösningar som kan tillämpas 
skriver Dahlgren m.fl. (2000). Ett sätt är att dela gruppen i två grupper med samma 
uppgift eller möjligen med två olika uppgifter (till exempel intäktsnytta respektive 
kostnadsnytta). Det behövs då två coacher för att inte tappa tempo och skärpa i 
analysen. Om resultatet från de två grupperna skiljer sig åt fås en givande process när 
dessa två förslag skall enas. Det andra sättet enligt Dahlgren m.fl. (2000) är att 
brainstormingen genomförs parvis. På så sätt reduceras antalet ”lappar” till en 
hanterbar mängd och det räcker med en coach.  

Steg 6 Klargör sambanden i en nyttostruktur 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så är indatan i detta steg ett antal ”lappar” som ska 
resultera i en struktur som visar den totala nyttan och dess komponenter och hur dessa 
komponenter samverkar (figur 6). Lapparna ska delas in i huvudområden som till 
exempel ökad kvalitet, bättre kundservice, kortare ledtider eller bättre säljstöd. När 
strukturen sedan finns på plats kan frågan ställas om strukturen är tillräckligt djup. 
Den relevanta frågan för varje ruta längst till höger är om den kan brytas ned 
ytterligare (figur 6).  
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Figur 6. En översiktlig nyttostruktur som resultat av steg 6 efter Dahlgren m.fl. (2000). 

 

Bättre 
produktkvalitet 

Kortare 
leveranstid 

Bättre 
information 

Bättre 
telefonsevice 

Bättre 
kundbearbetning 

Färre klagomål 

Bättre 
besöksplanering 

Bättre säljstöd 

Effektivare 
inköpsrutiner 

Lägre lagerhåll-
ningskostnader 

Lägre kvalitets-
kostnader 

Lägre leverans-
kostnader 

Högre pris    
100           105 

Högre volym 
100           115  

Högre intäkter 
100           120 

Högre 
lönsamhet    
100           130 

Lägre kostnader 
i verksamheten 
100            90 

Internytta 

Kundnytta 
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För effekten ”Färre klagomål” i strukturen (figur 6)  kan frågan ställas varför det blir 
färre klagomål och svaren kan till exempel bli enligt figur 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ytterligare nedbrytning av ”Färre klagomål” efter Dahlgren m.fl. (2000). 

 

I detta fall har två nivåer lagts till som känns meningsfulla (figur 7). Enligt Dahlgren 
m.fl. (2000) kan en viss nyttoeffekt förekomma på flera ställen i strukturen. 
Exempelvis kan färre klagomål från kunden påverka både intäkts- och 
kostnadsposterna. 

Steg 7 Värdera nyttoeffekterna 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) är detta steg det svåraste. Många anser att nyttoeffekter 
inte går att värdera. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) går det nästan alltid att få fram en 
subjektiv värdering, en värdering som är bästa möjliga uppskattning om den är gjord 
av rätt personer. Vi vet mer om värdet än när vi påbörjade analysen. Det värde som 
söks är oftast nyttan per år vid den tidpunkt den fulla nyttan väntas vara uppnådd. Om 
nyttan successivt ökar under flera år kan det vara motiverat att visa de olika åren var 
för sig, alternativt beräkna nuvärdet av nyttan (Dahlgren m.fl. 2000). På vilken nivå 
ska då värdering ske? Det finns inget självklart svar på den frågan. Dahlgren m.fl. 
(2000) skriver att om huvudmålen har värderats kan det vara lämpligt att utgå från 
dessa och gå vidare nedåt i strukturen. I andra fall kan de effekter som är lättast att 
värdera finnas långt ned i strukturen. Ofta finns lösningen i andra kvantifieringar än 
de rent ekonomiska (Dahlgren m.fl. 2000). Ett exempel på nyttoeffekter kan vara 
”Färre felleveranser”. Ett antal fakta om felleveranser behövs då. Hur många inträffar 
per år? Vilka kostnader medför varje felaktighet? Hur påverkas vår image mot kund 
och därmed intäkterna? Hur många felleveranser kan vi undvika med den förbättrade 
processen? Svaren på dessa frågor leder ofta enligt Dahlgren m.fl. (2000) till en 
uppskattad kostnadsänkning och intäktsökning som ger en bra uppskattning av hur 
viktig just denna effekt är i förhållande till andra! Observera att intäktökningen inte 
kan räknas hem som resultatförbättring. En bruttomarginal måste räknas fram som 
direkt bidrar till högre lönsamhet (Dahlgren m.fl. 2000). Framtagna nyttovärden förs 
in i strukturen, som fördel kan dokumenteras och visualiseras i ett kalkylsystem, 
exempelvis Exel. Då fås uträkningen av totalnyttan på köpet, vilket inte minst är en 
fördel då värderingen efter hand ytterligare förbättras.  

Färre       
felleveranser 

Färre      
klagomål 

Bättre     
löfteshållning 

Korrekt       
information lämnas 

Kunden bidrar  
till orderkontroll 

Bättre 
leveranskontroll 

Bättre 
leveransunderlag 
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En viktig sak i detta steg är enligt  Dahlgren m.fl. (2000) att dokumentera hur man 
kommit fram till de olika nyttovärdena (figur 8).  

Antaganden kan också dokumenteras i kalkylsystemet som förklaring eller i 
nedanstående tabell: 

 

Objekt Är-läge Bör-läge Skillnad=Nytta Nyttovärde 

Felleverans 800 st/år Max 300 st/år 500 st/år à 800 kr 400 000/år 

Kostnad/felleverans 800 kr    

     

Figur 8. Faktauppgifter – Antaganden, efter Dahlgren m.fl. (2000). 

 

Slutligen kan det konstateras att det är viktigt med ett iterativt förfarande och att en 
nyttovärdering faktiskt är en färskvara. Om vissa föruttsättningar ändras bör 
nyttoanalysen uppdateras skriver Dahlgren m.fl. (2000). Den nytta som nu räknats 
fram är vad Dahlgren m.fl. (2000) kallar bruttonytta, det vill säga den nytta som 
skapats genom den tänkta eller genomförda investeringen som analyserats. Även om 
den tycks vara ganska stor kan den inte bedöma det verkliga värdet förrän en 
jämförelse gjorts mellan bruttonyttan och kostnaderna för att uppnå den (Dahlgren 
m.fl. 2000). 

Steg 8 Definiera och värdera kostnaden för nyttan 
Dahlgren m.fl. (2000) skriver att det är svårt att värdera nyttan men lättare att beräkna 
kostnaden. Men detta betyder inte att det är lätt att få fram kostnaden. Målet är att 
komma fram till en årsnivå för de kostnader som behövs för att åstadkomma den nytta 
som beskrivs. Liksom för nyttan kan det ibland vara motiverat att visa flera år eller att 
beräkna nuvärdet enligt Dahlgren m.fl. (2000). Ibland kan en diskussion uppstå om 
vissa kostnader är nödvändiga för att uppnå nyttan eller om de är en del av nyttan (det 
vill säga kostnader i verksamheten) skriver Dahlgren m.fl. (2000). Det finns ingen 
entydig definition utan frågan får avgöras från fall till fall. Det är dock viktigt att man 
är konsekvent inom verksamheten.  

Begreppet ”dolda kostnader” är ofta värt att ta hänsyn till och utvärdera skriver 
Dahlgren m.fl. (2000). Dolda kostnader är sådana som inte syns i någon redovisning. 
Det kan vara kostnader som göms i en annan kostnadspost, som till exempel att 
datakommunikationskostnader inte innehåller samtalskostnader för att de göms under 
telekostnader (Dahlgren m.fl. 2000). Enligt Dahlgren m.fl. (2000) så har storleken på 
de dolda kostnaderna uppskattats till 30-35 procent av de totala IT-kostnaderna. 
Högre grad av standardisering och bättre utbildade användare tycks ha reducerat de 
dolda kostnaderna till 20-25 procent under slutet på 90-talet skriver Dahlgren m.fl. 
(2000). 
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Steg 9 Bedöm säkerhet och risker i värderingen och hinder för att 
uppnå nyttan 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) måste deltagarna kritiskt granska värderingen. Är 
summan av alla effekter realistisk vad gäller intäktsökningar och kostnadssänkningar? 
Har några effekter räknats dubbelt i strukturen? Har andra nyttoanalyser i närliggande 
processer räknat hem samma nytta? Även summan av olika analyser kan vara 
nödvändig att stämma av för att kunna bedöma den totala realismen (Dahlgren m.fl. 
2000). För att öka möjligheten att bedöma karaktären på nyttoeffekterna finns tre 
klasser av nytta enligt Dahlgren m.fl. (2000): 

• Grön Nytta =  Direkt resultatpåverkande Nytta (till exempel personalreduktion 
= lägre lönekostnader) 

• Gul Nytta = Indirekt resultatpåverkande Nytta (till exempel förbättrad 
kundservice = högre intäkter) 

• Röd Nytta = Svårvärderad Nytta (till exempel bättre image hos kunderna) 

Dessa färgbenämningar används för att öka pedagogiken i PENG-modellen och dessa 
har kommit fram som ett resultat av arbetet med Telia, skriver Dahlgren m.fl. (2000). 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) har det visat sig att kommunikationen mellan berörda 
personer avsevärt underlättats när det pratas om grön, gul eller röd nytta. De tre 
klasserna representerar också olika grad av säkerhet, grön säkrare än gul etc, men 
innhåller också en tidsaspekt. Den gröna nyttan uppstår ofta direkt medan gul och röd 
nytta realiseras först när vissa förbättringar (tillexempel bättre kundservice) uppfattas 
av kunderna. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) har däremot inte färgen med beslutsstatus 
att göra. En gul nytta är indirekt till sin karaktär, som till exempel bättre Kundservice. 
Den blir inte grön, även om beslut fattas om att genomföra förbättringsåtgärden. 
Omvänt kan en föreslagen personalreduktion aldrig vara gul. Den är grön, även om 
den inte är beslutad. Det leder till att det kan vara önskvärt att ange hur stor del av till 
exempel den gröna nyttan som är beslutad för att man ska kunna bedöma status på 
genomförandet. Enligt Dahlgren m.fl. (2000) finns det av naturliga skäl också en 
strävan att uppnå så mycket grön nytta som möjligt. Dock kan det konstateras att 
många verksamheter kostnadsrationaliserat under många år och att det blir svårare 
och svårare att hitta nya gröna nyttor. Allt fler förändringsprojekt handlar om till 
exempel kundservice, nya affärer och kvalitet. Då är effekterna ofta av gul eller röd 
karaktär skriver Dahlgren m.fl. (2000). Vidare enligt Dahlgren m.fl. (2000) ska en 
riskanalys göras, till exemepel i form av en förteckning över tänkbara hinder som kan 
äventyra nyttoeffekterna (figur 9). Listan bör också innehålla åtgärder för att 
eliminera hindren, tidplan samt uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden. 

 

Nyttoeffekt Risker/Hinder Åtgärd Tidplan Ansvarig 
Åtgärd/Nytta 

Färre felleveranser Kunden deltar 
inte i kontroll-

processen 

Insäljning med 
betoning på 

kundens nytta 

  

     

Figur 9. Faktauppgifter – Åtgärder mot hinder efter Dahlgren m.fl. (2000). 



Bilaga F 

 

 

59 

En viktig åtgärd enligt Dahlgren m.fl. (2000) för att höja säkerheten i värderingen och 
att öka sannolikheten för att uppnå nyttan är förankringen hos den ledning som är 
ansvarig för den aktuella processen. 

Steg 10 Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsåtaganden 
Enligt Dahlgren m.fl. (2000) redovisas nyttoanalysens slutresultat i ett eller flera 
stapeldiagram. I stapeldiagrammet (figur 10) införs två nya begrepp, nettonytta och 
nyttofaktor. Nettonyttan är skillnaden mellan bruttonyttan och kostnaden för nyttan. 
Nettonyttan är det värde som är mest intressant för en bedömning av investeringens 
lönsamhet. Att bara titta på kostnaden (eller bruttanyttan) för ett beslut är inte 
tillräckligt, enligt Dahlgren m.fl. (2000). På samma sätt kan nyttofaktorn användas, 
det vill säga bruttonytta dividerad med kostnaden. För en godkänd investering måste 
nyttofaktorn överstiga en viss nivå. 

                

       Bruttonyttan 

         100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Nyttoanalysens resultat sammanfattas i ett stapeldiagram efter Dahlgren m.fl. (2000). 

Svårvärderad nytta 

 

 

Indirekt resultat-
påverkande         

nytta 

 

Direkt resultat-
påverkande        

nytta 
Kostnad         

för nyttan 

Nettonytta  = 80 (100-20) 
Nyttofaktor  =  5   (100/20) 
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Om analysen gällt uppföljning av en redan gjord investering visar erfarenheten enligt 
Dahlgren m.fl. (2000) att den möjliga nyttan sällan uppnås. Ofta beror det på att ingen 
i verksamheten har känt det fulla ansvaret för nyttans realiserande. Verksamhetens 
processer har inte anpassats till de nya möjligheterna utan informationssystemet har 
bara ersatt det gamla skriver Dahlgren m.fl. (2000). Ett annat problem är ofta att 
användarna inte har utbildats tillräckligt för att uppnå önskvärd nytta (Dahlgren m.fl. 
2000). Situationen kan beskrivas enligt figur 11. 

 

  Bruttonytta 

 

100  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.Stapeldiagram med ej uppnådd nytta efter Dahlgren m.fl. (2000). 

 

Hemtagningsansvar 

En väl genomförd nyttoanalys över framtida nyttopotential är tyvärr ingen garanti för 
att nyttan verkligen uppstår. Nyttan uppstår inte av sig själv! En viktig 
framgångsfaktor är att utse en ansvarig för varje enskild nyttoeffekt och att utforma en 
plan för hemtagandet av nyttan (figur 12), skriver Dahlgren m.fl. (2000). De åtgärder 
som beskrivs under riskanalysen måste förses med ansvariga personer. Det gäller dels 
ansvariga för att genomföra de olika åtgärderna men också att någon har ansvaret för 
hemtagningen av nyttan. 

 

Nyttoeffekt Risker/Hinder Åtgärd Tidplan Ansvarig 
Åtgärd/Nytta 

Färre felleveranser Kunden deltar 
inte i kontroll-

processen 

Insäljning med 
betoning på 

kundens nytta 

Klart             
00-12-31 

Leif Larsson/   
Karl Karlsson 

     

Figur 12. Faktauppgifter – Ansvarig för åtgärder efter Dahlgren m.fl. (2000). 

 

 

Ej uppnådd nytta 

 

Svårvärderad nytta 

 

Indirekt resultat-
påverkande         

nytta 

 

Direkt resultat-
påverkande        

nytta 
Kostnad         

för nyttan 

Nettonytta  = 60 
Nyttofaktor  =  4  


